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Ön açıklama 
Okuyucu, "Gerçek Yaşam Kitabı "nı oluşturan ciltlerin metninde, her zaman farklı şekillerde 

geliştirilmiş olmalarına rağmen, bazı konuların bazen aşırı sıklıkta tekrarlandığını gözlemleyecektir; bu, 

Rab'den alınan öğretilerin bu derlemesinin yinelenen bir özelliğidir. 

Bununla ilgili olarak, bu kitapta yer alan mesajların bu başkente ve tüm ülkeye (yani Meksika'ya) 

dağılmış 50'den fazla farklı buluşma yerinde alındığını ve diğer yandan söz konusu mesajların çok sayıda 

kelime aracısı aracılığıyla alındığını unutmamalıyız. 

İlahi Üstadın öğretilerinin bütünlüğünün iç tutarlılığı gerçekten takdire şayandır; bu da bu ilan için 

seçilenlerin dudaklarından çıkan sözün hakikat olduğunu teyit etmektedir. 

"Benim Sözüm herkesle birdir," dedi Rab ses taşıyıcıları aracılığıyla ve gerçekte de öyleydi; çünkü 

biriyle açıkladığı şeyi diğerleriyle doğruladı ve ekledi: "Büyük gerçekleri size farklı Söz taşıyıcıları 

aracılığıyla açıklıyorum, çünkü Tanrısallığımın ışığını iletmek için bir tanesi yeterli olmaz." 

Aynı şey İlahi Üstadın İkinci Çağda insanlığa açıkladığı mesaj için de geçerli olmuştur. O'nun 

öğretisinin öğrencilerinden dördü, duyduklarına dair insanlığa yazılı tanıklıklar bırakmıştır ve dört sunum 

şekli arasında var olan benzerlik hayret vericidir, birçok bölüm her bir Kutsal Yazı'da neredeyse aynı 

biçimde tekrarlanmıştır. Dört İncil'in birlikte karşılıklı teyit edilmeleri sayesinde elde ettikleri ikna edici 

güç olağanüstüdür, çünkü hepsinde gerçeğin özüne işaret edilmektedir. 

Bu kısa açıklamanın okuyucunun Üçüncü Çağ'ın mesajlarında sözünü ettiğimiz mucizeye benzer bir 

mucizenin varlığını keşfetmesine hizmet edeceğini umuyoruz. 

Gerçek Yaşam Kitabı Derleme Komisyonu  
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Giriş 
İlk cilt yayınlandıktan sonra pek çok okuyucu Mesih'in Ruhsal Çalışması'nın kökeni hakkında daha 

fazla bilgi edinmek istediklerini dile getirmiştir. Bu talebe cevaben, bu ikinci cilt şu bölümle açılacaktır: 

MEKSİKA'DA İLAHİ VAHİYLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE İLK BAŞLANGICI. 

Hiç kuşkusuz İlahi Müjdeler tarafından temsil edilen büyük olay, Tanrı'nın eliyle bilgece 

hazırlanmıştır. Seçilen enstrüman, 1812 yılında Meksika'nın başkentinde doğan Roque Rojas'tı. 

Gençliğinden beri kendini dini şeylere adamış, sade ve dindar bir adamdı. Sonra 23 Haziran 1861 gecesi 

ruhani bir vizyon gördü ve içsel bir ses onunla konuştu: "Roque, sen güçlü "İsrail'in Kayası" olmak için 

seçilmiş kişisin." - O andan itibaren, ilk başta anlamını kavrayamadığı iç sesleri sık sık duymaya başladı. 

Ruhani görünümler de ona geldi. Bütün bunlar kafasını çok karıştırdı ve aklını kaybetmekten korktu. 

Çaresizlik içinde, duyduğu sesten kendisiyle kimin konuştuğunu söylemesini istedi. Ve açıkça duydu: 

"Seninle konuşan Cebrail'dir." - O andan itibaren Roque Rojas'ın içi sakinleşti, çünkü artık sesin kimden 

geldiğini biliyordu ve sesi duydukça kelimelerin anlamını kavramak için konsantre oluyordu. Görevi onun 

için netleşmişti ve talimatlara uygun olarak, kendisi gibi düşünen kadın ve erkekleri etrafına topladı. Bu 

toplantılardan birinde, İlyas'ın ruhu Roque Rojas'ın zihni aracılığıyla kendini gösterdi ve şöyle dedi: "Ben 

Tabor Dağı'ndaki başkalaşımın peygamberi İlyas'ım." Orada bulunanlara ilk öğretileri verdi ve onlara 

"Üçüncü Çağ "ın, Kutsal Ruh Çağı'nın başlamakta olduğunu açtı. İlyas'ın Ruhu, tıpkı İkinci Çağ'da 

Vaftizci Yahya aracılığıyla İsa'nın yolunu hazırlamış olduğu gibi, ilk öğrencilerin donatılmasında da 

yorulmak bilmeden çalışıyordu. 1 Eylül 1866'da, kalabalık bir toplantının ortasında, İlyas, aracı Roque 

Rojas aracılığıyla, yedi toplantı yerinin başında duracak ve yedi mührü temsil edecek olan yedi inananı 

meshetti. Muhtemelen daha önce Roque Rojas tarafından alınan ve Musa'nın emirlerini, İsa'nın öğretilerini 

ve İlyas'ın talimatlarını 22 emirden oluşan tek bir yasada birleştiren İlahi Vahiy de bu gün açıklanmıştır. - 

Daha önceki bir toplantıda, 12 erkek ve 12 kadın daha sonra İlahi Efendinin "ses taşıyıcıları" olarak hizmet 

etmek üzere meshedilmişti. 

O zaman geldiğinde, İlahi Işın ilk kez Damiana Oviedo adında genç bir kadına, Mesih'in aracılığıyla 

konuştuğu seçilmiş enstrüman olarak indi. 

Her şey İlahi İrade uyarınca büyük bir sadelik içinde gerçekleşti; başlangıç, insani zayıflıklar ve 

kusurlar nedeniyle mütevazıydı. Ancak bu yüzyılın başında, Mesih'in kendisini seçilmiş araçlar 

aracılığıyla tanıttığı birkaç topluluk zaten vardı. Bu kişiler, erkekler ve kadınlar, Tanrı tarafından seçilmiş 

ve O'nun mesajlarının duyurulması için araçlar olarak ruhsal coşku içinde çalışmak üzere 

hazırlanmışlardır. İspanyolca'da kelime "portavoz" olup ses taşıyıcı, kelime taşıyıcı veya ağızlık anlamına 

gelmektedir. - 1930 ve 1950 yılları arasında ruhani öğreti pekişmiş ve başkentteki ve Meksika Cumhuriyeti 

genelindeki birçok topluluğa yayılmıştı. Büyük kalabalık tarafından çok az fark edilen Mesih, Kendisini 

görkemli öğretilerle ortaya koydu. Bu, Mesih'in Ruh'ta ve Söz'de geri dönüşüydü. Tanrı'nın iradesine göre, 

Meksika'daki tezahürler 1950 yılına kadar sürdü ve bundan önceki son yıllarda İlahi Üstadın vaazları 

kaydedildi. Ruhani Hareket'in sadık takipçilerinden oluşan bir grup transkriptleri topladı ve ilk cildi 1956 

yılında İspanyolca olarak yayınlamaya başladı. Öğretiler şu anda toplam 12 ciltten oluşmaktadır. - İlahi 

vahiylerin ilgili, çok sayıdaki cemaatlerde farklı ses taşıyıcıları aracılığıyla duyurulduğu ve mesajların 

anlamları bakımından tam olarak örtüştüğü düşünülürse, bu, seçilmişlerin dudaklarından çıkan sözün İlahi 

hakikat olduğunun bir başka teyididir. 

1950'den sonra cemaatlerin üyeleri çeşitli toplantı yerlerinde toplanmaya devam etti ve Rab tarafından 

önceden verilen talimatlara uyuldu: Sessiz dua yoluyla ruhani yükseliş uygulandı ve ardından bir öğreti 

okundu. Daha sonra, ruhsal görme armağanına sahip olan "peygamberler", Cennetteki Baba'nın onlara 

görmeleri için bahşettiği şeye tanıklık ettiler. Sezgi yeteneğiyle donatılmış olan diğerleri ise okunan vaazın 

çeşitli temalarını açıkladı ve derinleştirdi. Bu şekilde, üyelerin ruhanileşmesi teşvik edilecekti. 

Bu satırların yazarı 1930 yılında mesleki eğitim için Meksika'ya gitme şansına sahip olmuştur. Uzun 

yıllar boyunca yeni bir dünyanın ve profesyonel başarının tadını çıkardım. 1942 yılında, çeşitli savaş 

alanlarında uluslar arasındaki büyük mücadele sürerken, Meksika'nın başkentinde İlahi Mesajlarla temasa 

geçtim ve hemen onların bana hitap ettiğini hissettim. Yine de, ilk başta mesajları eleştirel bir gözle 

inceledim ve kısa süre sonra bunların Cennetteki Baba'dan gelen gerçek vahiyler olduğunu anladım. O 
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zamanlar onların hevesli bir dinleyicisi ve kişisel tanığıydım. - Bir zamanlar dinleyici olduğumuz Meksika 

topluluğu içinde 20 kadar Alman'dan oluşan bir gruptuk. Ancak bazı yurttaşlar tekrar geri çekildi. 

On bir yıl önce, Meksika'daki profesyonel faaliyetlerime son vermek istediğim zaman geldiğinde 

Almanya'ya döndüm. Kısa bir süre sonra, arkadaşım Traugott Göltenboth ile birlikte, bu muazzam 

açıklamaları Almanca konuşan ilgililere ulaştırmak amacıyla ilk cildi Almancaya çevirmeye başladım. İlk 

cilt bir süredir çevrilmekte ve bir süre önce Otto Reichl Verlag, Remagen tarafından "Gerçek Hayatın 

Kitabı" başlığı altında yayımlanmıştır. Şimdi ikinci cilt tamamlandı ve onun da Alman ruhani 

kardeşlerimizin kalplerine kutlu bir şekilde girmesini diliyoruz. 

 

Walter Maier 

Personel üyesi Traugott Göltenboth 
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Talimat 29 
1 Öğrencilerim, yine aranızdayım; ama Kendimi gösterdiğim biçim yeni olduğu için, biçimler 

üzerinde durmamanız gerektiğini anlamadan şüphe ediyorsunuz, çünkü bu şekilde gerçeğin nerede 

olduğunu bulamazsınız. 

2 Bu zamanda Kendimi gösterdiğim araç insandır; Benim tezahürümden şüphe etmenizin nedeni 

budur. Benim mesajım, sesi taşıyanın dudaklarından çıkan sözün özünde yatmaktadır. 
* Rab'bin bir araç olarak zihni aracılığıyla kendisini tanıttığı kişilerin tanımı. İspanyolca'da bu kelime 

"portavoz", yani ses taşıyıcısı, söz aracısı veya ağızlıktır. 

3 Bugün yeniden şüphe ediyorsun. Geçmişte yaptığım gibi gelmemi mi istiyorsunuz? O zaman da 

şüphe duyduğunuzu unutmayın! 

4 Sizinle bir bilgin ya da filozof aracılığıyla konuşmuyorum, çünkü o zaman Sözü Bana değil, ona 

atfederdiniz. Bunun yerine, Kendimi alçakgönüllü, cahil ve beceriksiz olan aracılığıyla açıklarım; öyle ki, 

insan görünümünün önemsizliğini ve değersizliğini ağzından çıkan Söz'ün büyüklüğü ve bilgeliğiyle 

karşılaştırdığınızda, yalnızca Rab'bin sizinle bu şekilde konuşabileceğini anlamalısınız. 

5 Şüphe içinde kendilerine şu soruyu soranlar da vardır: Bu gerçekten Efendi mi? İyi bir yolda 

mıyım? Bu bir ayartma işi değil mi? - Ama kendinize böyle sorduğunuzda, Benim sevgi dolu Sözümün 

size şöyle dediğini duyarsınız: Bu yolda huzur hissettiniz mi? Rahatladınız mı ve hastalıklarınızdan 

kurtuldunuz mu? - Sonra vicdanınıza itiraf eder ve şöyle dersiniz: Evet, tüm bunları deneyimledim ve 

aldım. 

6 Henüz hepinizin inanma vakti gelmedi. Zamanlar, sınavlar ve olaylar insanları uyandıracak ve 

yarın şöyle diyecekler: Şüphesiz, burada olan ve bizimle konuşan İlahi Efendi idi. 

7 Kendinizi tanıyabilmeniz ve bu şekilde Babanızı daha iyi tanıyabilmeniz için size ruhun birçok 

sırrını açıklıyorum. 

8 Tanrı'yı inceleyen insanlar aynı fikirde değildir. Hangileri gerçeğin içinde? Bilim insanları aynı 

fikirde değil. Hangileri sağda? İnsanlar ruhani ve maddi olanın mükemmel bir uyum içinde birlikte 

yaşadığını ve Yaratıcı'nın gerçek eserini oluşturduğunu anlamadıkça, din ve bilim her zaman birbiriyle 

çelişmiştir. Birinin insanlar arasında diğerinden farklı bir misyonu vardır; ancak yaratılışın tüm varlıkları 

gibi birbirleriyle uyum içinde olarak ilahi iş gibi yapmalıdırlar. 

9 Din, bilime ne kadar çok küfür savurmuş ve bilim, ruhani yaşamın varlığını dine ne kadar çok 

inkar etmiştir! Din kendini bilimin insanlığa yaptığı kötülüklere dayandırır ve bilim de dinlerin 

hizmetkârlarının insanlığa öğrettiği fanatizm ve hurafeleri bir silah olarak kullanır. 

10 Size doğrusunu söyleyeyim, kimileri doğanın barındırdığı gerçeği bilmez, kimileri de Yasamı 

gerektiği gibi yorumlamaktan yoksundur. 

11 Ben Barış Kralıyım. Kılıcımı çektim ve tüm günahı ve karanlığı yok etmek için savaşmak niyetiyle 

geldim. Beni izleyenler, ebeveynleri ya da çocukları tarafından yanlış değerlendirilirlerse korkmasınlar, 

çünkü Benim sevgim onları savaşlarında telafi edecektir. 

12 Daha İkinci Çağ'da bazıları diğerlerini yanlış değerlendirdi, çünkü bazıları İsa'yı dinlerken, 

diğerleri O'nu reddetti. 

13 Yeni askerlerim, yaptıkları işler ve verdikleri örneklerle Gerçeğimi unutmuş olan insanlar arasında 

bu mesajı duyurmak için yola çıkmak zorunda kalacaklar. Bugün Sözümü sadece tozlu kitaplarda 

buluyorum. İnsanoğlu doğru yoldan sapmış ve günaha, ahlaksızlığa ve sefahate alışmıştır. Günah artık 

onları itmiyor, suç artık onları dehşete düşürmüyor ya da zina onları etkilemiyor. 

14 İnsanlık, burada anlayabilmeniz için sınırlı bir biçimde Benim Sözüme sahipsiniz. Ama eğer 

Varlığımın kanıtlarını istiyorsanız - size zaten kanıtlar verdim ve daha fazlasını da vereceğim; ama onlar 

geldiğinde ağlamayın ve saçlarınızı yolmayın. 

15 İkinci Çağ'da, İsa bir gün öğrencilerinden bazılarıyla birlikte bir yolculuğa çıktı. Bir dağa 

tırmanmışlardı ve Efendi sözleriyle bu adamları hayranlıkla doldururken, aniden Rablerinin bedeninin 

şekil değiştirdiğini, sağında Musa'nın ve solunda İlyas'ın ruhuyla boşlukta asılı durduğunu gördüler. 

16 Bu doğaüstü manzara karşısında öğrenciler ilahi ışıktan kör olarak kendilerini yere attılar. Ama 

hemen sakinleştiler ve Efendilerine, Musa ve İlyas'ın üzerine olduğu gibi O'nun omuzlarına da kralların 
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mor örtüsünü koymayı önerdiler. O zaman sonsuzluktan gelen bir ses duydular: "Bu, kendisinden hoşnut 

olduğum sevgili Oğlumdur; O'nu dinleyin!" 

17 Bu sesi duyduklarında öğrencileri büyük bir korku kapladı ve başlarını kaldırdıklarında sadece 

Efendilerini gördüler, Efendileri onlara şöyle dedi: "Korkmayın ve ben ölümden dirilene kadar bu yüzü 

kimseye anlatmayın." Sonra Rablerine, "Din bilginleri neden İlyas'ın daha önce gelmesi gerektiğini 

söylüyorlar?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Gerçekten İlyas daha önce gelecek ve her şeyi 

yoluna koyacak. Ama ben size İlyas'ın çoktan geldiğini ve onların O'nu tanımadıklarını, aksine O'na 

istediklerini yaptıklarını söylüyorum." O zaman öğrenciler O'nun kendilerine Vaftizci Yahya'dan söz 

ettiğini anladılar. 

18 İnsanlığın İsa'yı tanıdığı insan formunda Beni görebilmeniz için Kendimi ilettiğim bedeni 

gözlerinizin önünde kaç kez yok ettim* ve yine de yeni başkalaşım karşısında secde etmediniz. 
* Rab, dinleyiciler arasındaki ruhsal kahinlerin, ses taşıyıcısının bedeninin kaybolduğuna ve onun yerine İsa'nın 

suretini gördüklerine dair birçok tanıklığına atıfta bulunur. 

19 Benim işim, sizi sevgi, merhamet ve alçakgönüllülük yollarında tırmanmaya davet ettiğim Ruhani 

Dağ'dır. Burası geçmişin, şimdinin ve geleceğin bir araya geldiği ve Yasa, Sevgi ve Bilgeliğin tek bir özde 

birleştiği yeni Tabor Dağı'dır. 

20 Musa, İsa ve İlyas - bu, Rab'bin insanın barış, ışık ve mükemmellik krallığına yükselmesine 

yardımcı olmak için belirlediği yoldur. 

21 Yaşamlarınızda Rab'bin elçilerinin varlığını hissedin. Hiçbiri ölmedi, hepsi yoldan çıkmış 

insanların yolunu aydınlatmak, düştükleri yerden kalkmalarına yardımcı olmak ve suçluluklarının 

sınavında kendilerini sevgiyle aynı şeye adayabilmeleri için onları güçlendirmek için yaşıyorlar. 

22 Musa'nın Yehova'nın esinlemesiyle yeryüzünde yerine getirdiği işi bilin. İlahi Söz'ün aracılığıyla 

konuştuğu İsa'nın öğretisini derinlemesine inceleyin ve çağı İlyas tarafından temsil edilen yeni vahyimin 

ruhsal anlamını araştırın. 

23 Bu ilahi vahiylerin tam bilgisine ulaştığınızda, onlardan üç bölüme ayrılacak bir kitap oluşturun ve 

ilkinin Yasa'dan, ikincisinin Sevgi'den ve üçüncüsünün Bilgelik'ten bahsettiğini göreceksiniz. O zaman yol 

gösterenin, sevginin yücelttiğinin ve bilgeliğin mükemmelleştirdiğinin yasa olduğunu anlayacaksınız. Son 

olarak, bu vahiylerin size mükemmel bir düzen içinde verildiğini ve insan yaşamını aydınlattığını 

anlayacaksınız: sevgi öğretisinin size zaten kapsamlı bir adalet bilgisine sahip olduğunuzda verildiğini ve 

aynı şekilde sevginin sahip olduğu öğretilerle uyum içinde yaşadığınızda size bilgeliğin geleceğini 

anlayacaksınız. 

24 Rab insanlığa her zaman insanlar aracılığıyla konuşmuştur, çünkü İlahi Varlık ile insan arasında, 

göksel mesajı yeniden üreten, Ebedi olanı algılayan ve ilahileştiren ruhunuz durmaktadır. 

25 Musa, İsa ve İlyas, Kendimi size tanıttığım üç gelişim aşamasını temsil eder: Yasa tabletini tutan 

ve Vaat Edilmiş Topraklara giden yolu gösteren Musa'nın kolu; İlahi Sözü ilan eden İsa'nın dudakları; ve 

ruhsal tezahürleriyle sizi Sonsuzluğa ve Gizem dediğiniz şeyin bilgisine götüren kapıları açan İlyas. 

26 Sizinle sohbet ediyorum, kalbinizle konuşuyorum; Beni duymak için bunu insan ağzıyla yapmanız 

gerekirken, varlığınızın en iç kısmında Benimle konuştuğunuzda sizi duyuyorum. 

27 Ben bu dünyada zulüm gören, küfredilen ve suçlanan Mesih'im. İsa'da İkinci Çağ'da Bana 

yaptığınız onca şeyden sonra, sizi bağışladığımı ve sevdiğimi bir kez daha kanıtlamak için size geldim. 

28 Beni çarmıha çıplak çivilediniz, ben de aynı şekilde size geri dönüyorum, çünkü Ruhumu ve 

gerçeğimi ikiyüzlülük ya da yalan giysisinin ardında gözlerinizden saklamıyorum. Ama Beni 

tanıyabilmeniz için önce yüreğinizi arındırmanız gerekir. 

29 Beni tüm yüceliğimle görmek istiyorsunuz ve Üstat da öğrencilerine Kendisini bu şekilde 

göstermek ister; ama yine de sizinle ilk adımları atarken karşılaşıyorum ve sizin tarafınızdan anlaşılana 

kadar Kendimi sınırlamalıyım. 

30 Aniden ışığımı tüm ihtişamıyla görseydiniz ne olurdu?: Kör olurdunuz. Ve eğer sesimi tüm 

gücüyle duysaydınız: aklınızı yitirirdiniz. - Eğer tüm gücüm Kendimi tanıttığım ses taşıyıcısında serbest 

bırakılsaydı, ona ne olurdu? 

31 Bu nedenle, Baba'nın insanlar tarafından anlaşılmak, hissedilmek ve ruhsal olarak görülmek için 

Kendisini sınırladığını kabul edin, çünkü bu sınırlamada bile O mükemmel, bilge ve sonsuzdur. 

Birçoğunuz Kendimi tanıtanın Ben olduğuma inanmak için maddi mucizeler gerçekleştirmemi 
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istiyorsunuz. İlk Çağ'da Musa halkı çölden Vaat Edilmiş Topraklara götürmek için çağırdığında yaptığınız 

şey buydu. Birçoğunuz onun Tanrı'nın elçisi olduğuna inanmak ve dolayısıyla onu izlemek için kudretli 

işler yapmasını talep ettiniz. 

32 Musa gerçek Tanrı'nın kendisiyle birlikte olduğuna dair yeterince kanıt sunmuştu; ancak halk daha 

fazla tanıklık istiyordu ve elçi kalabalığı Sina Dağı'nın eteklerine getirdiğinde, Yehova'nın gücüne seslendi 

ve Rab onu duydu ve ona büyük kanıtlar ve mucizeler verdi. 

33 Halk susadığında, bunu bir fırsat olarak değerlendirdim ve kayadan su çıkmasını sağlayarak 

Musa'ya iman aracılığıyla gücümü gösterdim. İnsanlar açken, İsrail'e önderlik eden kişinin duasında ona 

kudret helvası göndererek varlığımın kanıtını verdim. 

34 Halk, Musa'nın imanı sayesinde işittiği ve gördüğü O'nu işitmek ve görmek istedi ve Ben de 

bulutta halka Kendimi gösterdim ve saatlerce sesimi işitmelerini sağladım. Ama o kadar güçlüydü ki, 

insanlar korkudan öleceklerini sandılar; adaletin bu sesi karşısında bedenleri titredi ve ruhları ürperdi. 

Bunun üzerine halk Musa'ya, Yehova'dan halkıyla bir daha konuşmamasını istemesi için yalvardı, çünkü 

O'nu duyamıyorlardı. Ebedi ile doğrudan iletişim kurabilmek için hâlâ çok olgunlaşmamış olduklarını fark 

ettiler. 

35 Mesih'in İsa'da insanlar arasında yaşadığı dönemde, insanlar O'nu gördüklerinde şöyle dediler 

Marangoz ve Meryem'in oğlu nasıl vaat edilen, peygamberler tarafından müjdelenen ve atalar tarafından 

beklenen Mesih olabilir? Bu önemsiz adam nasıl Tanrı'nın Oğlu, Kurtarıcı olabilir? - Ama Efendi konuştu 

ve O'nun sözü, O'na iyi niyetle gelenleri ve hatta inanmayanları bile titretti. İnsanlar her fırsatta İsa'dan bir 

mucize istediler ve O da bunu yaptı. Kör adam geldi ve Ferisiler'i hayrete düşüren bir şekilde, Efendi ona 

sadece dokunarak görmesini sağladı. Aynı şekilde, felçlinin hareket kabiliyetini geri kazandırdı, cüzamlı 

kötülüklerinden arındı, ele geçirilmiş kişi kurtuldu, zina yapan kadın bir sözle değişti ve ölüler O'nun 

sesiyle dirildi. 

36 İnsanların Bana inanmak ve Beni tanımak için istedikleri her şeyi onlara verdim, çünkü Kendisini 

tanıtmak ve Yasayı yerine getirmek için Tanrısal Ruh İsa'da saklı olduğundan, istedikleri her şeyi onlara 

verme gücü Bende vardı. 

37 İsa çarmıhta asılı kaldığında, O'nun sözünde getirdiği gerçeğin kendisi kadar çıplak olan, ölen 

O'nun sevgisinin ve adaletinin sesiyle sarsılmayan bir ruh yoktu. İsa'nın yaşamını inceleyenler, O'ndan 

önce ya da sonra O'nunkine benzer bir işi başaran hiç kimsenin olmadığını fark etmişlerdir; çünkü bu iş, 

O'nun örneği aracılığıyla insanlığı kurtaracak olan ilahi bir iştir. 

38 Kanımın sizi dönüştüreceğini ve kurtaracağını bildiğim için alçakgönüllülükle kurban etmeye 

geldim. Son ana kadar sevgiyle konuştum ve sizi affettim, çünkü size yüce bir öğreti getirmeye ve 

mükemmel örneklerle sonsuzluğa giden yolu göstermeye geldim. 

39 İnsanoğlu bedenin zayıflığını kullanarak Beni amacımdan caydırmak istedi; ama Ben 

vazgeçmedim. İnsanoğlu Beni küfretmeye kışkırtmak istedi; ama ben küfretmedim. Kalabalık Beni ne 

kadar rahatsız ederse, onlara karşı o kadar merhamet ve sevgi duydum ve Bedenimi ne kadar ihlal 

ederlerse, imanda ölü olanlara hayat vermek için ondan o kadar çok kan fışkırdı. 

40 Bu Kan, insan ruhunun yolunu çizdiğim sevginin sembolüdür. İman ve umut sözümü adalete aç 

olanlara, vahiylerimin hazinesini de ruhen yoksul olanlara bıraktım. 

41 İnsanlık ancak bu zamandan sonra dünyada Kimin bulunduğunun farkına vardı. Bunun üzerine 

İsa'nın yaptığı iş mükemmel ve ilahi olarak algılanmış, insanüstü olarak kabul edilmiştir. - Ne çok tövbe 

gözyaşı! Ruhlarda ne çok vicdan azabı var! 

42 Şu anda size ruhsal olarak mükemmellik dağında görünüyorum ve o öğrencilerin görümünde 

olduğu gibi, yanımda Musa ve İlyas var - onlar insanlara yasanın yerine getirilmesi yoluyla ruhun yolunu 

gösteren üç habercidir. 

43 Musa insanlığa taşa oyulmuş Yasayı verdi, İsa Sevgi Yasasını Çarmıhta en yüksek açılımına 

getirdi ve İlyas ilahi bir ışın olarak bu süre zarfında her ruhu Bilgelikle aydınlattı. Her elçinin insanlığın 

ilahi mesajı, vahiyleri ve kehanetleri anlamasını sağlamak için zamanı vardı. 

44 Musa sudan kurtarıldı, böylece bir yetişkin olarak halkını özgür bırakabilecek ve Tanrı'nın yasasını 

onlara teslim edebilecekti. 
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45 "Söz", kendi örneğiyle insanlığa şunu söylemek için insan oldu: "Yol, Gerçek ve Yaşam Ben'im." 

Bakire Anne Meryem, Mesih'in insanlığa indiği kutsanmış merdivendi. İsa'nın kutsal ve tatlı Annesi 

Meryem, daha sonra tüm ruhları Sözü'nün ilahi ekmeğiyle besleyecek olan O'nu bağrında besledi. 

46 Mesih'in size söylediği ve işleriyle öğrettiği her şey, Musa aracılığıyla aldığınızı doğrulayan bir 

yasaydı. Ama her şey söylenmemişti, her şey açıklanmamıştı, İlyas'ın kehanetleri ve Benim Sözümü 

yerine getirerek yeniden gelişimi hazırlamak için gelmesi gerekiyordu. Bu amaçla, ruhları, kalpleri ve 

duyuları aydınlatmak, daha önce vahyedilmiş olanın anlaşılmasını sağlamak ve insanları bu Söz'de size 

emanet etmek zorunda olduğum yeni vahiylere ve aydınlanmalara hazırlamak için, ışık huzmesi 

vasıtasıyla insan aklı aracılığıyla kendisini aracı olarak tanıttı. 

47 1866'daki ilk mitingleri dinleyenler şu sözleri duydular: "Ben İlyas'ım, İlk Çağ'ın, Tabor 

Dağı'ndaki Başkalaşım'ın Peygamberiyim; kendinizi hazırlayın, çünkü Yedi Mühür size bildirilecek ve 

kurtuluşunuza giden yolu görebilmeniz için Gizem'in kapıları size açılacak." 

48 Şu anda bile, Musa ve İlyas'la birlikte, bu değerli armağanı geliştirmiş olanların ruhani yüzü 

aracılığıyla görülüyorum. - Kiminiz dehşete kapılmış, kiminiz tövbe etmiş olarak bu başkalaşımın önünde 

duruyorsunuz; ama bu ışık ve bu lütuf tüm dünyanın üzerine dökülecektir. 

49 "Musa "*, halkına bak. Onlar, Vaat Edilmiş Topraklar'ı aramak için çölde önderlik ettiğiniz 

insanlardır. Dağınık ve başıboş bir şekilde dünyada dolaşıyorlar. Bazıları Vaat Ülkesi'nin Benim bağrımda 

olduğunu ve Sözümün öğrettiği sevgiyle ulaşılabileceğini anlamışken, diğerleri sanki son evleri ve tek 

mülkleriymiş gibi dünyayı ele geçirdiler. Bunlar ne Mesih'e inanıyor ne de Kutsal Ruh'un varlığını 

hissediyorlardı. Onlara ruhen geri dönün ve vaat edilen topraklara, göksel anavatana giden yolu yeniden 

gösterin. Eğer sana inanmazlarsa, güneş kararsın, ay ışığını kaybetsin ve yer sarsılsın; çünkü bu halk 

uyanacak ve bir daha asla sapmayacaktır." 
* Rab burada ruhsal olarak hazır bulunan Musa'yla konuşur. 

50 Benim yardım aşkım insanlıkla. Her şafakta insanlara barış öneriyorum, ama onlar Benim sevgimi 

istemediler. Savaşı onlar yarattı ve kendi haklarını kendileri elde ettiler. Bu nedenle yabani otlar 

ayıklanacak ve kirli olan her şey sevgi ve yenilenme sularında yıkanacaktır. 

51 Ölümden sonra gerçek yaşama diriliş gelecek; savaştan sonra barış olacak ve kaos biter bitmez 

vicdanlarda ışık parlayacak; çünkü Ben dünyanın ışığıyım. 

52 1950 yılı gelecek ve o zamana kadar birçok ses taşıyıcısı Benim Sözümü iletecek. Diğer uluslarda 

da sesimi duyuracağım. Ancak tezahürümün son gününde, "ruhani vadi" bakışlarını üzerinize dikecek: 

yeryüzünde yaşayanların, anne babanızın, atalarınızın ve salihlerin ruhları hazır bulunacak. Yasama itaat 

edenlere ne mutlu, çünkü onlar İlahi Çoban'ın koyunları olarak sınıflandırılacaklar; ama itaatsizlerin vay 

haline, çünkü onlar keçiler olarak yargılanacaklar. 

53 "Elijah, sen ışıksın*. Sizin olan bu zamanda, insanlığa kendisine verilen üç yasa değil, üç zamanda 

açıklanan ve iki emirde özetlenen bir yasa olduğu açıklanmıştır: Tanrı'yı yaratılan her şeyden daha çok 

sevmek ve birbirimizi sevmek." - Bugün halkıma geçmiş öğretilerimi hatırlatmak ve onlara yeni 

vahiylerimi duyurmak için Kendimi tanıtıyorum. 
* Burada Rab ruhsal olarak hazır bulunan İlyas'la konuşur. 

54. İlyas'ın insanlık için Üçüncü Zaman'ı* açtığı, insanın zihni aracılığıyla kendini tanıttığı anı 

hatırladığınız bu günde - Efendinizin sevgisini hissedin, kendinizi acıdan kurtarın ve kurtuluş yolundaki 

adımlarınızı sağlamlaştırın! 
* 1 Eylül 1866 tarihinde 

55. Üç zamanın vahiylerimle uyum içinde yaşayın ve varlığınızı sonsuza dek tükenmez bir adalet, 

sevgi ve bilgelik yasağı haline getirin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 30 
1 Size verdiğim öğretilerde sizi "İsrail halkı" ya da "Yakup'un soyu" olarak adlandırdım ve 

öğretilerimi yavaş yavaş anladıkça, ruhsal olarak, vahiylerimi insanlığa iletme görevini yerine getirmek 

üzere dünya ulusları arasından seçilmiş olan o kadim halkın ırkına ait olduğunuzun farkına vardınız. 

2 Yakup'a emanet ettiğim tohum, insanların yanlış bir şekilde varsaydığı gibi bedenle değil, ruhla 

ilgilidir. Size söylüyorum: İlk patrikler tarafından İsrail'e bırakılan miras fiziksel olsaydı, hala 

peygamberler, elçiler ve aydınlanmış kişiler üretiyor olacaktı. Bunun yerine, kendilerine vaat edilen 

Mesih'in halklarının bağrında yaşadığını ve tanınmadığını anladıkları için artık bir Mesih'in gelmesini 

umut edemeyeceklerini bilen bu halkın üzerinde nasıl ruhsal ve maddi sefalet zincirleri olduğuna bakın. 

3 Bir ırk olarak İsrail'in ruhu uykuya dalmış, yüzyıllardır süren bir rüyaya dalmıştır ve gerçeği 

görememektedir çünkü sadece dünyanın zevkleri için yaşamış, burada Vaat Edilmiş Topraklarına, 

yargısına ve görkemine ulaşmayı beklemiştir. Ama uykusunun ebedi olacağını sanmayın. Hayır, şimdi 

sefalet, acı ve aşağılanma bu halk tarafından yeni bir acı kadehi olarak içildiği için, ruhu uyanmaya ve 

düşünerek yolunu bulmaya başlar ve bunu yaparken yavaş yavaş kendisine Mesih'in gelişini bildiren tüm 

peygamberliklerin ve işaretlerin Mesih'te sadakatle yerine getirildiğini keşfeder. 

4 Onun en kapsamlı şekilde uyanması çok uzak değildir; ruhani şafağı şimdiden yaklaşmaktadır. 

Ancak bundan önce, insanlığın materyalizminin, hırslı arzuları, bencilliği ve temel tutkuları yüzünden 

kendini yok ettiğini görecektir. 

5 Bu halk gerçek barış ve lütuf krallığının yeryüzünde olmadığına ikna olduğunda, o zaman 

dışlanmış, reddedilmiş olan Mesih'i arayacak ve O'na şöyle diyecektir: "Efendim, siz haklıydınız, özgürlük 

sadece ruhsallaşmayı sevenlerde vardır. Çünkü maddi şeyler için çabalayan bizler, böylece yalnızca köle 

olmayı başardık." 

6 Bu kalplerden Bana dair bu itiraf yükseldiğinde, kurtuluşlarının yolu olacak olan ruhanileşme 

yoluna kendilerini hazırlamalarına yardımcı olacak yeni peygamberlerimi onların arasında ortaya 

çıkaracağım. Yüzyıllar boyunca gelişimlerinde durgunluk yaşayanların, kendilerinden önce gelenlerin 

uzun süre kat ettikleri yolu kısa sürede kat etmeyi başarmalarına ve hatta onları geçmelerine şaşırmayın. 

Birçoğunun ilk zamanlardan beri dünyaya gönderilmiş bir ruha sahip olduğunu ve kefaretleri 

tamamlandığında, tüm uluslardan kardeşlerine ışık getirmek için Rab'bin seçilmişleri arasındaki yerlerini 

tekrar alacaklarını unutmayın. 

7 Irkları nedeniyle "İsrail" adını taşıyanlar, aynı şekilde Ruh tarafından böyle olanlarla 

karşılaştıklarında, her ikisi de peygamberler aracılığıyla, İlk Çağ'ın patrikleri aracılığıyla filizlenen ve Beni 

dinlediğiniz bu ışık zamanında çiçek açması için Kurtarıcı'nın kanıyla sulanan o kutsanmış tohuma ait 

olduklarını fark ederek birleşeceklerdir. Şimdi Ben ruhen yanınızdayım, ancak bazen bundan şüphe ediyor 

ve "Efendi'nin bizimle iletişim halinde olduğuna ve bunun için böylesine kusurlu ve zayıf bir aracı 

kullandığına nasıl inanabilirim?" diyorsunuz. - Ama bu, aranızdaki Varlığımdan ilk kez şüphe edişiniz 

değil; İkinci Çağ'da bile insanlar şöyle diyordu: "Marangozun oğlu nasıl beklenen Mesih olabilir?" 

8 Çocuklarım, Benim yüksek öğütlerime nüfuz edemezsiniz. Ama şimdi size anlamadığınız sırları 

açıkladığıma göre, duyularınızı ve kalplerinizi açın ki, Rabbinizin size açıklamayı uygun gördüğü 

kadarıyla, birçok ilahi tezahürün daha derin anlamını bilebilesiniz. 

9 İkinci Çağ'da, öğrencilerim ya da Beni izleyen kalabalıklar arasından biri size geri dönüp 

dönmeyeceğimi sorduğunda, bunu onlardan saklamak için hiçbir nedenim yoktu ve onlara geri dönüşümün 

insanlık için büyük sınavların olduğu bir zamanda olacağını ve bunun öncesinde yaşamlarınızın çeşitli 

alanlarında büyük olaylar ve çalkantılar yaşanacağını açıkladım. 

10 Size verdiğim sözü yerine getirdim, çünkü daha önceki işaretlerden hiçbiri eksik değildi, 

duyurulan olaylardan hiçbiri de olmadı. Bununla birlikte, ruhsal uyuşukluğa gömülmüş olan insanlık, 

insanlar arasındaki varlığımın işaretlerinin fark edilmeden geçip gitmesine izin verdi. 

11 Kimse Beni beklemiyordu, kalplerinizi soğuk, sevgi lambasını sönmüş buldum. Birkaç yüzyıldır 

uyuyorsun. Yüreklerinizin kapısını çaldığımı duyurmak için size yaklaşan Rab'bin elçisinin çağrısına 

yalnızca birkaç kişi uyandı. 

12 İlk tezahürüm bir gece insanlar uyurken gerçekleşti, tıpkı aranızda yaşamak için insan olduğum 

gece gibi. Eğer o olayda Beni kabul edenlerin sayısı az idiyse, yeni görünüşümde hazır bulunanların sayısı 
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daha da azdı. Ama sözlerimi bir sitem olarak algılamayın, çünkü öyle değiller: Ben sizi sonsuza dek 

canlandıran kusursuz Sevgi'yim. 

13 Bu uçsuz bucaksız kötülük denizinin ortasında sizi kurtuluşunuza götürecek yolu göstermeye 

geldim. Ama ilk tezahürümden bu yana aylar ve hatta yıllar geçti ve o zamandan beri "gezginler" birbiri 

ardına Üstadın huzurunu aramaya geldiler ve bugün tezahürlerimde hazır bulunanlar birkaç kişi değil, artık 

büyük kalabalıklar oluşturuyorlar. 

14 Beni dinleyen herkesin bu gerçeğe ikna olduğunu sanmayın. - Hayır. - Bazıları için bu Çalışma 

kalplerini harekete geçiren en büyük şeyken, diğerleri için kavrayamadıkları bir şeydir ve sonra yargılar, 

analiz eder ve araştırırlar ve gerçeği arzu ettikleri biçimde bulamadıklarında, Thomas'ın yaptığı gibi, 

inanmak için Benden kanıt isterler. Bunun üzerine onlara şöyle dedim: Beni sınamayın, size Varlığımın, 

Gerçeğimin ve Sevgimin yeterince kanıtını veriyorum. - Ama taleplerinde ısrar ederler ve şöyle derler: 

"Eğer İkinci Zaman'da, O zaten Ruh'tayken, Efendi Thomas'ın imansızlığını kanıtlamak için onun önünde 

cisimlendiyse*, - neden şimdi biz imansızların önünde bir an için bile olsa cisimlenme iyiliğini 

yapmıyor?" 
* görünür bir şekil almak 

15. Evet, çocuklarım, eğer olgunlaşmamışlığınız gerçekle örtüşseydi ve cehaletiniz doğru olsaydı, 

Benden kanıt istemekte haklı olurdunuz. Ancak içinizde, inanmak için maddi kanıtlara ihtiyaç duymayan 

evrimleşmiş bir ruh taşıyorsunuz. Yapmanız gereken şey maddesizleşmektir*, o zaman Benim yeni 

öğretilerimi anlama yetisine sahip olduğunuzun ve Benim Varlığımı maddeleştirmeme gerek olmadığının 

farkına varacaksınız. 
* ruhani olsun 

16 Sözümün ruhani anlamı nedeniyle Bana inanın, o açıktır ve sizi kafa karışıklığına 

sürüklemeyecektir. O zaman size "Ağaç meyvesinden anlaşılır" dediğimi hatırlayın. Şimdi size 

söylüyorum: Benim Sözüm ruhsal anlamıyla bilinecektir. 

17 İnsanlar sık sık İsa'nın çarmıha gerildikten sonra bile neden günahkâr Mecdelli tarafından 

görülmesine izin verdiğini ve daha sonra öğrencilerini görmeye gittiğini merak etmişlerdir, ancak annesini 

ziyaret ettiğine dair hiçbir şey bilinmemektedir. Buna karşılık size şunu söyleyeyim: Kendimi Meryem'e 

de onlara yaptığım gibi tanıtmam gerekmiyordu. Çünkü Mesih ile Meryem arasındaki bağ, dünya var 

olmadan önce bile her zaman var olmuştur. 

18 Günahkârları kurtarmak için İsa aracılığıyla Kendimi insanlığa açıkladım ve Bana ihtiyacı 

olanların imanını canlandırmak için çarmıha gerildikten sonra Bana bakmalarına izin verdim. Ama size 

gerçekten söylüyorum, Meryem'in - bir insan olarak Benim sevgi dolu Annem - herhangi bir lekeden 

arınması gerekmediği gibi, herhangi bir iman eksikliği de olamazdı, çünkü O'na ana rahmini sunmadan 

önce bile Mesih'in kim olduğunu biliyordu. 

19 Beni rahmine aldığı aynı saflık ve nezaketle, Beni geldiğim âleme geri döndüren onu ziyaret etmek 

için Ruhumu insanlaştırmak gerekmiyordu. Ama yalnızlığında onunla nasıl konuştuğumu ve Ruhumun 

onu nasıl ilahi bir şefkatle sarmaladığını kim bilebilir? 

20 İsa'nın ilk ziyaretinin Annesine olması gerektiğini düşündükleri için Bana bu soruyu soranlara 

böylece yanıt veriyorum. 

21 Meryem'e Kendimi tanıttığım biçim, Mecdelli'ye ve öğrencilerime Kendimi hissettirmek için 

kullandığım biçimden ne kadar farklı olmalıydı. 

22 Meryem Beni ruhunda hissetti. Meryem Benim için yas tutmadı, İsa'nın ölümü için de yas tutmadı. 

Onun üzüntüsü, Oğlu'nun çarmıhının dibinde Ebedi Olan'dan ilahi bir armağan olarak aldığı ve Söz'ün 

insan olabilmesi için bedeninin ve kanının saflığını sunduğu tüm insanlık içindi. 

23 Ama Emmaus yolunda öğrencilerimden bazılarına yetiştiğimde, Beni görmelerine rağmen, ilahi 

Sözümü işitmelerine izin verene kadar Efendilerini o yolda yürüyen kişide tanımadılar. Ve Tomas Beni 

gördüğünde, öldüğünü sandığı kişinin aslında hayatta olduğuna kendisini ikna etmek için Benim 

tarafımdaki yarayı ona gösterdi. Çünkü ben bunu yapmak için geldim: bazılarının imana doğmasını ve 

bazılarının da imana yeniden yükselmesini sağlamak için. 

24 Bugün size yalnızca mesajımı açıklamak değil, aynı zamanda bunu duyurmanın en iyi yolunu da 

öğretmek istedim. 
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25 Vaaz ettiğim süre boyunca, ruhunuzun gelişimine yardımcı oldum, zorlukları ortadan kaldırdım, 

karakterleri yumuşattım, öğrencileri uyandırdım ki yüreklerini hayırseverliğe, size söylediğimde sık sık 

tekrarladığım buyruğumu yerine getirmeye adasınlar: "Birbirinizi sevin." Ancak, gerekli donanıma sahip 

olmadığınız için Sözümü yaymaya başlamanızın zamanı henüz gelmemiş olsa da, bu sağlık, ahlak ve 

yaşam pınarından içen herkese, yaklaşan savaş için kendilerini eğitebilmeleri ve çelikleştirebilmeleri için 

ilahi öğretilerimi uygulamaya başlamalarını bahşettim, böylece iyi işleriyle daha sonra Rab'bin tarlalarında 

işçi ve yeni ekiciler olacak yeni kalpleri ikna edebilirler. 

26 Bugün görüyorum ki - bazıları aşırı çekingen ve ketumken - diğerleri bunun yerine böbürleniyor. 

Ancak bu iki aşırı uca da düşmenizi istemiyorum. Komşularınızın yargılarından korkup saklanmanızı 

istemiyorum, çünkü böyle yaparak talimatlarıma güvenmediğinizi kanıtlamış olursunuz ve eğer aktarmak 

istediğiniz tohumun içerdiği güce inancınız yoksa, tohumunuzun hasadı ne olacak? 

27 Ancak kötü davranışlarınızın kardeşleriniz arasında size zarar vermesinden korkun. Ama 

yaşamınızda saflık olduğu sürece, layık görünecek, Sözümü duyuracak ve dostlarınızı Benim 

talimatlarımla bilgilendireceksiniz. 

28 Yeteneklerinizle ve sahip olduğunuz gerçeğe ilişkin bilginizle övünmeyin. Size söylüyorum, eğer 

böyle yaparsanız, kendinizi kardeşleriniz tarafından büyük sınavlara tabi tutulma tehlikesiyle karşı karşıya 

bırakırsınız. 

29 Ben size Sözümü sokaklarda ve meydanlarda ilan etmeniz için vermedim. İsa böyle yaptı, ama her 

soruya nasıl yanıt vereceğini ve Kendisini sınamaya çalışanları nasıl sınayacağını biliyordu. 

30 Siz küçük ve zayıfsınız, bu yüzden kardeşlerinizin öfkesini kışkırtmamalısınız. Dikkatleri 

üzerinize çekmeye çalışmayın, özel bir şeyiniz olmadığını düşünün. İnsanlara herkesin hata içinde 

olduğunu ve gerçeği yalnızca sizin bildiğinizi kanıtlamaya da çalışmayın; çünkü bu şekilde tohumunuzla 

iyi bir şey elde edemezsiniz. 

31 Ruhen ve ahlaken gelişmek istiyorsanız, aynı hataya düşmemek için kardeşlerinizin kusurlarını 

yargılamayın. Kusurlarınızı geliştirin, Efendinize alçakgönüllülükle dua ederek O'nun yumuşaklığından 

ilham alın ve sağ elinizin yaptıklarını sol elinizin asla öğrenmemesi için iyi işlerinizi asla duyurmamanız 

yönündeki tavsiyesini hatırlayın. 

32 Ayrıca, öğretilerim hakkında konuşmak için insanları aramanıza gerek olmadığını da söylüyorum, 

çünkü merhametim yardımınıza ihtiyacı olanları size getirecektir. Ama yasamı yerine getirirken, bir hayır 

işi yapma ihtiyacı hissettiğiniz anlar olursa ve yakınınızda ihtiyacı olan kimse yoksa, bu nedenle 

üzülmeyin ve sözümden şüphe etmeyin. Bu, eğer gerçekten imanınız varsa, Benim merhametimi alacak 

olan kayıp kardeşleriniz için dua etmeniz gereken saat olacaktır. 

33 Kardeşlerinizden daha fazla şey bilmek için çabalamayın. Hepinizin gelişiminize uygun bilgiye 

ulaştığınızı anlayın. Eğer liyakatiniz olmadan size ışığımı bahşedecek olsaydım, kendinizi büyük 

görürdünüz ve kibriniz içinde yozlaşırdınız ve bilgeliğiniz yanlış olurdu. 

34 Seni alçakgönüllü görmek istiyorum. Ama Benim önümde böyle olmak için, bunu komşunuza da 

göstermelisiniz. 

35 Öğrenciler, sevgi ve bilgelik asla birbirinden ayrı değildir, biri diğerinin parçasıdır. Nasıl oluyor da 

bazıları bu iki erdemi birbirinden ayırmaya çalışıyor? Her ikisi de öğretilerimin tam bilgisine ulaşmanızı 

sağlayacak olan kutsal alanın kapılarını açan anahtardır. 

36 Size şöyle demiştim: Çok sayıda arkadaşınız olsun ister misiniz? - O halde nezaket, şefkat, 

hoşgörü ve merhametten yararlanın. Çünkü ancak bu erdemlerin yardımıyla ruhunuz komşusunun yolunda 

parlayabilecektir, çünkü bunların hepsi doğrudan sevginin ifadesidir. Çünkü ruh, ilahi kıvılcım olduğu ve 

Tanrı da sevgi olduğu için, en derin varlığında sevgiyi barındırır. 

37 Talimatlarımla sizi ruhsal olarak şekillendiriyorum ki, bilgelik ve mükemmel sevgi yemeğinin 

tadını çıkarabileceğiniz ruhsal ziyafete katılabilesiniz. 

38 Size öğrettiğim gibi, yani alçakgönüllülük, sevgi ve ruhsallaşma içinde yaşamanın kaderiniz 

olduğunu ve bunu yaparken varlığınızdan tükenmez bir komşu sevgisi akışına izin verdiğinizi anlayın. 

39 Öğretilerimde size geniş bir ufuk gösteriyorum ve yaşamınızı Benimkine benzer bir şekilde 

şekillendirirseniz, Krallığımda gerçek huzura kavuşacağınızdan emin olun. 

40 Çalışmam size ruhunuzda ebedi mutluluğu garanti eder. Her iyi bir şey yaptığınızda, bir teselli 

verdiğinizde veya cömertçe bağışladığınızda kalbinizde sizinle konuşan tatlı ve ahenkli bir ses duymadınız 
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mı? İçinizden sizinle böyle konuşan ve iyiliğinizi ödüllendiren kimdir? - Kendisini öğrencilerinden 

ayırmayan sizin Efendinizdir. 

41 Bu öğretilerle, ruhunuzu süsleyebilecek tek şeyin erdemler olduğunu anlamanızı sağlıyorum. 

Ayrıca size hataları, günahları ve kötü duyguları bazen ruhunuzu örttüğünüz paçavralara 

benzetebileceğinizi söylüyorum. Sizi saf ve süslenmiş görmek istiyorum, çünkü sefalet paçavralarıyla 

Babanızın evrensel sarayında parlayamazsınız. 

42 İyi işler ruhların kendilerini arındırdıkları berrak sulardır. Bunu kullanın! 

43 Krallığınızın dışında olduğunuzu ve oraya dönmeniz gerektiğini anlamanız için sizinle böyle 

konuşuyorum; çünkü Tanrı sizi bekliyor. 

44 Her insandan bir havari ve her havariden bir usta yaratmak istiyorum. Çünkü sizi sonsuz bir 

sevgiyle seviyorum ve tek biriniz bile kaybolmadan önce, insanlığın içinde var olan ve var olmuş tüm 

acıları ruhumda hissetmeyi tercih ederim. 

45 Kalbinizde Bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, bizi bu kadar çok mu seviyorsunuz?" Ama size 

sevgimi henüz kavrayamayacağınızı, ama Tanrı'ya dönen her çocuğun Baba'ya dönen bir hazine olduğunu 

bilmenizin yeterli olacağını söylüyorum. - Her şeyin Tanrı'nın kucağına geri döneceği gerçeğine 

dikkatinizi çekmeliyim. Yaratıcı tohumdan çıkan tüm meyveler O'nun ambarına geri dönecektir. 

46 Ey sevgili öğrenciler, merhametimle içinizde inşa edilen gerçek tapınağa güçlü bir imanla 

ulaşabilmek için kendi üzerinizde çalışın. Çünkü orada Beni bulacaksınız ve Bana doğru evrimleşme 

yolunuzda size eşlik edeceğim. 

47 Size rehberlik eden benim, çünkü ben mükemmelim. Nereye gittiğimi ve sizi nereye götürdüğümü 

her zaman bilirim. Ben sizi koruyan, okşayan ve sizi öyle seven İyi Çoban'ım ki, çarmıhtaki kurbanımla 

sizi gerçek yaşama götürecek dersi vermekte bir an bile tereddüt etmedim. 

48 İnsanlar İsa'nın canını alırlarsa Benim öğretimi yok edeceklerine inanıyorlardı, ama bunu yaparak 

Benim yüceltilmeme katkıda bulunduklarını bilmiyorlardı. 

49 İnsanlığa geri döndüm ve 1950 yılına kadar bu toplanma yerlerinde, Benim tarafımdan bu göreve 

atanmış olan az anlayışlı insanlar aracılığıyla Kendimi tanıtacağım. Ben sizinle bu şekilde iletişim 

halindeyken, Beni sorgulayacak ve inkâr edecek âlimlerin gelmesini bekleyeceğim. 

50 Biçim olarak basit ve alçakgönüllü, ancak anlamı derin olan bu sözcük, kibirleri ve kibirleri içinde 

bilginleri bir kez daha şaşırtacak ve onlara Kurtarıcı Mesih'in öğretisinin hiç kimse tarafından 

söndürülemeyeceğini, çünkü O'nun Yaşam olduğunu kanıtlayacaktır. 

51 Kimse Bana son veremeyecek, tıpkı o zaman bir halk Beni bağrından çıkarıp alçakça bir ölüme 

mahkûm ettikten sonra dirildiğim gibi, yine dirileceğim. Ama şimdi bu dünyada yeniden ortaya 

çıkıyorsam, bunun nedeni hepinizi seviyor olmamdır. 

52 Ey bilginler, filozoflar ve doktorlar! Bana sormak için geldiğinizde Rabbiniz olduğumu 

öğreneceksiniz, çünkü kötü ve kötü niyetli sorularınıza cevap verdiğime tanık olacaksınız ve karşı 

sorularım karşısında susacaksınız. Ama tövbe eder ve umutsuzluğa kapılırsanız, Benden kanıt istemenize 

gerek kalmadan, size bu kanıtları vereceğim ve bu kanıtlar sevgi ve bağışlama olacaktır. 

53 Anlaşmazlıklarınızı çözebilen, hastalıklarınızı gerçekten iyileştiren, çocukları okşayan ve yaşlıları 

kutsayan, insanla konuştuğunda onun ruhunu okşayan ve aydınlatan tek Kişi benim. İnsanlar ve yüzyıllar 

geçip gidecek ama Benim Üçlü Birlikçi Marian Ruhani Çalışmam geçip gitmeyecek. 

Size doğrusunu söyleyeyim, Benim Kanunum ve Benim Doktrinim olan bu Eser insanlığı 

aydınlatacaktır. Bilgeliğimden şüphe etmeyin ve artık adaletime meydan okumayın. Eğer meydan 

okumanızı kabul etseydim, doğal güçlerimin hafif bir nefesi sizin biliminizi ve teorilerinizi toza ya da 

hiçliğe dönüştürmek için yeterli olurdu. Beni Yargıç olarak aramayın, Beni Baba olarak arayın, çünkü Ben 

Sevgi'yim. 

54 Ey görevi bugün materyalizmleriyle taşlaşmış insanlar arasında Benim Sözümü yaymak olan 

sevgili insanlar - onları sevmeyi öğrenin ve Benim sonsuz sevgi öğretilerimi anlamayanlara her zaman 

şefkat gösterin. 

55 Dedikodu yapmaya, alay etmeye, yargılamaya veya eleştirmeye karşı dudaklarınızı kapatın. 

Kullandığınızda hem sağ hem de sol tarafınızı acıtan bu iki ucu keskin kılıcı kınına sokun. Benim adımla 

savaşmak istiyorsanız, sevgi kılıcını kuşanın. 
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56 Dudaklarınızı kapatın ki, küfür konuşmasınlar ya da yeniden utanca neden olmasınlar. Bunun 

yerine, kötülüğü keşfedebilmeniz ve kendinizi ondan ayırabilmeniz için gözlerinizi açın. Ama 

kardeşlerinizi, insanlığı kınamayın, çünkü siz de ona aitsiniz ve aynı hastalıklardan muzdaripsiniz. 

Dudaklarınız ve yüreğiniz tövbe ve iyi işlerin sularında arındığında, size vereceğim Sözümün gerçeğiyle 

konuşmaya başlayacaklar. 

57 Kendinizi yenilemeden ve donatmadan Benim Öğretilerimden söz edecek olursanız, kalplerde 

iman uyandırmak yerine, hatalarınızdan haberdar olanların alaylarına maruz kalırsınız. Öte yandan, siz 

"izledikten" ve dua ettikten sonra alay ve eleştiri yüreklerinize ulaşırsa, size zarar veremezler çünkü size 

verdiğim silahlarla, yani sabır, merhamet, yumuşaklık ve sevgiyle kendinizi zaten korumuşsunuzdur. 

58 Alçakgönüllü olun ve sizi sevenler de bunu gerçek anlamda yapacaktır. Eğer ruhen ve bedenen bu 

donanıma sahip değilseniz, Sözümü vaaz etmeye devam etmemeniz sizin için daha iyi olacaktır, çünkü 

tohumumu size verdiğim saflıkla ekmeyi başaramayacaksınız ve her zaman kusurlarınızla karışacaktır. 

Ekmeden önce, talimatlarımı anlayabilmek ve izleyebilmek için öğretimi araştırmalı ve üzerinde 

çalışmalısınız. 

59 Eğer sağ yanağınıza atılan tokadı kabul etmeyi ve size hakaret edene sol yanağınızı bağışlama, 

sevgi ve alçakgönüllülüğün bir işareti olarak sunmayı bilirseniz, o zaman Benim öğrencilerim olmaya 

başlayacağınıza güvenebilirsiniz. Ancak insanlar arasında bağışlama ortaya çıktığında kardeş kavgaları 

sona erecek ve tüm ulusların birliği başlayacaktır. 

60 Bu öğretilerle, bir gün ikiyüzlü olmanızı, sevgiden, özverili yardımdan ve ruhanileştirmeden 

bahsedip çalışmalarınızla bunun tam tersini yapmanızı engellemek istiyorum. Bunu size söylüyorum, 

çünkü aranızda Beni sevdiğini söyleyenler var, ama yüreklerinde kardeşlerine karşı sevgi yok. 

61 Sizleri değerli çocuklarım olarak adlandırabilmem için ruhsal ve maddi anlamda samimi olmanızı 

istiyorum. Aksi takdirde sesim ruhunuza uzlaşmaz bir şekilde ulaşacak ve tıpkı İkinci Çağ'da Ferisilerin 

mezhebini adlandırdığım gibi sizi ikiyüzlü olarak adlandıracaktır; onlar bir mezarın yaşayan 

görüntüsüydüler - dışı beyaza boyanmış, cilalanmış ve çiçeklerle kaplanmıştı ama içlerinde sadece çürüme 

ve ölüm barındırıyorlardı. 

62 Bana şöyle diyenleri duyuyorum: "Efendim, bize sağ yanağımızdan vuranın sol yanağını çevirmek 

zorunda kalmanın çok zor bir sınav olduğunu düşünüyoruz. Yine de senin öğrencin olmak istiyoruz. 

63 Ey Sözümü işittiklerinde, onu ruhani anlamıyla anlamak için durmaksızın her zaman maddi 

anlamıyla alan insanlar. Size söylüyorum, yanağınızdan vurulabileceğiniz gibi, kalbinizden, ahlakınızdan 

ve hatta ruhunuzdan da yaralanabilirsiniz. Ama sizden istediğim bu sınavın katlanabileceğiniz en büyük 

sınav olduğunu düşünmeyin. Bu Üçüncü Zaman'da, Öğreti Sözümde size sorduğumda sizden biraz daha 

fazlasını istiyorum: Babanızın katili insan adaletinin kendisine zulmettiğini görseydi ve sizden koruma 

istemek için kapınızı çalsaydı, ona ihanet etmeden, bağışlayıcılığınızın bir işareti olarak ona sığınak verir 

miydiniz? 

64 Bu zamanda Kutsal Ruh'un öğrencileri olmak isteyen herkesten istediğim test budur. 

65 Bu öğretileri eyleme geçirirseniz, size doğrusunu söyleyeyim, büyük bir ödül kazanacaksınız. 

Ancak bu dünyadayken ödüllendirilmeyi beklememelisiniz. 

Bir kez daha kardeşlerinizin eylemlerini yargılamamanızı tavsiye ediyorum, çünkü yargılamanız nasıl 

olacaksa, kınamanız da öyle olacaktır. Haklı ya da haksız, bilinen ya da bilinmeyen her şeyi Bana bırakın; 

çünkü kardeşlerinize haklarını, size de hakkınızı vereceğim. 

66 Hayatınızın tüm eylemlerinde alçakgönüllü olun, hemcinslerinizin bilgeliğinden habersiz hissedin. 

67 Ne mutlu kendini hazırlayana, çünkü Beni gerçek olarak duyacaktır. Ne mutlu kendini arındıran ve 

Rabbinin buyruklarına itaat edene, çünkü Beni görecektir. "Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin 

egemenliği onlarındır." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 31 
1 Bu tezahür karşısında maddi gözlerinizi kapatın ve ruhunuzu Yaratıcınıza doğru kaldırın, çünkü 

konuşacağım şey sizin ruhunuzdur. 

2 Size döneceğime söz verdim ve ruhunuzla bu randevuya gelmeyi ihmal edemezdim. 

3 Huzur içinde olun, Beni dikkatle dinleyin ve Sözümün keskisinin ruhunuzu yavaş yavaş 

şekillendirmesine izin verin. 

4 Size huzur verecek bir yer aramak için çok dolaştınız ve bulamadınız. - Sözümü duymak için bu 

mütevazı yerlere ilk geldiğinizde, buralarda - ne kadar yoksul ve gösterişsiz olsalar da - özlemini 

çektiğiniz huzuru bulacağınızı hayal etmemiştiniz. 

5 Sevgi aracılığıyla sizi Kendim için kazanacağım. Bu nedenle, size tükenmez bereketlerin kaynağı 

olan talimatlarımı veriyorum. Size bu kaynağı bırakacağım ki, bu kaynakta kardeşlerinizi, "yolcuları", 

"gezginleri", sizi kabul ettiğim aynı özen ve hayırseverlikle kabul edebilesiniz. 

6 İnsan sadece ekmekle değil, Benim Sözümle de yaşar. İçinizde fiziksel olmayan bir açlık ve 

susuzluk vardır ve yeni bir güç kazanmak için Ruh'un suyunu ve ekmeğini ararsınız. İkinci Çağ'da size 

verdiğim öğretileri anlayabilmeniz için acının sizi etkilemesi gerekliydi. 

7 Bazıları dehşet içinde Bana soruyor: "Tanrım, insan sevgisi Senin önünde yasak ve iğrenç mi ve 

Sen yalnızca ruhani sevgiyi mi onaylıyorsun?" Ama ben size yanıt veriyorum: Korkuya kapılmayın. En 

yüksek ve en saf sevgi ruha aittir. 

Ama aynı zamanda yeryüzünde sevebilsin diye bedene bir kalp yerleştirdim ve insana duyular verdim ki 

onlar aracılığıyla kendisini çevreleyen her şeyden zevk alabilsin. 

8 İnsan yaşamını ruhlara emanet ettim ki yeryüzünde yaşasınlar ve sonra Tanrı'ya olan sevgilerini 

yeryüzünde sınasınlar. Bunun için insan doğasını iki parçaya ayırdım ve daha güçlü olan parçayı birine, 

daha zayıf olan parçayı diğerine verdim: bu parçalar erkek ve kadındı. Ancak birleştiklerinde güçlü ve 

mutlu olabilirler; evliliği bunun için kurdum. İnsan sevgisi Ruh'un sevgisiyle yüceltildiğinde Benim 

tarafımdan kutsanır. 

9 Yalnızca beden aracılığıyla hissedilen sevgi, akılcı varlıkların yaşamını aydınlatan bir ruha sahip 

olmadıkları için duyarsız varlıklara özgüdür. Tam ruhani anlayışın birliklerinden iyi meyveler çıkmalı ve 

ışık ruhları onlarda bedenlenmelidir. 

10 Ruhen ve bedenen güçlü bir aile oluşturmak için tohumunuzu arındırmanın zamanı geldi. 

11 Beni anlayın, çocuklarım, Vasiyetimi doğru yorumlayın, 1950 yılı zaten yaklaşıyor. Bu tezahürün 

sonu olarak belirttiğim yılın o olduğunu unutmayın. O zaman sizi donanımlı bulmak istiyorum; çünkü 

yalnızca bunu başarmış olanlar ulaştıkları ruhani olgunluk düzeyinde sabit kalacaktır. Bana gerçek tanıklık 

edenler bunlar olacaktır. 

12 Yalnızca kendilerini ruhsallaştırmış olanlar Benim çalışmamı yeni tezahür biçimiyle ortaya 

koyabileceklerdir. Ama Benim düşüncelerimi almak ve ruhani mesajlarımı iletmek için gerekli ilhamı 

almak üzere bunu nasıl yapacaklar? - İzleyerek ve dua ederek. 

13 Sadece birkaç kişinin değil, herkesin bu ilerlemeyi kaydetmesini istiyorum ki tanıklığınız 

insanlığın iyiliği için olsun. Unutmayın, bazılarınız bir şekilde, bazılarınız da başka bir şekilde düşünürse, 

kardeşlerinizin kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramazsınız. 

14 Damiana Oviedo bu kelimeyi söylemeye başladığından beri kelimenin özü hiç değişmedi. Ama bu 

sözlerin sonucu nerede? Ne oldu onlara? - Sözümün aranızda bolca döküldüğü bu zamanın ilki olan bu 

ilahi öğreti sözlerinin transkriptleri gizlidir. 

Bu öğretiler gün ışığına çıkmalıdır ki yarın bu tezahürün başlangıcının nasıl olduğuna tanıklık 

edebilesiniz. Böylece, bu Üçüncü Çağ'da Sözümün tam kitabına sahip olacaksınız, böylece ilk 

öğretilerimin tarihini, içeriğini ve bu zaman diliminin sona ereceği 1950'de size vereceğim son öğretinin 

tarihini bileceksiniz. 

15 Bugün, Benim Sözüm sona erdikten sonra insanlıkta hüküm sürecek kaostan henüz 

şüphelenmiyorsunuz. Böyle bir devletin uluslar arasında yaratacağı kargaşayı hayal edebiliyor musunuz? - 

Ruhlarda ahlaksızlık olacaktır ve buna karşı koymak için hazırlıklı olmalısınız. Her yaşla birlikte 

sorumluluğunuzun arttığını unutmayın, çünkü her yeni yaşla birlikte, ey insanlar, Yasam hakkında giderek 

daha fazla bilgiye sahip oluyorsunuz. 
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Mirasınız çok büyüktür ve siz bu dünyadan ayrılmadan önce onu ihtiyacı olan kardeşlerinize 

bırakmanız çok önemlidir. 

16 Sözümü anlayabilmeniz için yüreğinizi duyarlı kılın, çünkü onu henüz anlamadınız. Kendinizi 

donatmazsanız, yarın size ilham yoluyla öğretimi emanet ettiğimde nasıl alacak ve anlayacaksınız? 

17 Gerçekte ve ruhta birleşin, o zaman en büyük sınavlarda bile artık bölünmeyeceksiniz. Sadece tek 

bir Tanrı, sadece tek bir İrade ve sadece tek bir Söz sizinle birlikte olmuştur. Bu nedenle, gelecekte size 

şimdi verdiğim yasadan başka bir yasa türü ortaya çıkmayacaktır. 

18 Zayıf düşmeyin, millet! Sizi güçlü olarak çağırdığım her anı hatırlayın. Eğer imanınızı hayal 

kırıklığına uğratmadıysam ve size Sözümün ruhani içeriğinin değişmez olduğunu kanıtladıysam, neden 

kardeşlerinize kötü örnek olarak onları hayal kırıklığına uğratasınız ki? Gelecek nesillere miras olarak ne 

bırakacağınızı yavaş yavaş hazırlamanın zamanı geldi. 

19 Birçokları yüreklerinin derinliklerinde Bana şöyle der: "Efendim, sadakatsizlik etmek üzere 

olduğumuzu görüyor musun? Bu mümkün mü?" - Ama ben İkinci Çağ'da elçilerime söylediğim gibi yanıt 

veriyorum: "Günaha düşmemek için dikkat edin ve dua edin." Çünkü bugün öğrencilerime dönüşmek 

isteyen "küçük çocuklar" olsanız bile, azminiz sizi yüce bir kefarete ulaştıracaktır. 1950'nin sonunda size 

son talimatımı verene kadar buradan ayrılmayacağım. 

20 Sevgimi kendinize yakın hissedin, endişelerinizi Bana emanet edin, huzur içinde Benimle görüşün 

ve gerçekten, size söylüyorum, sonrasında kendinizi güçlenmiş hissedeceksiniz. Neden Bana korkarak 

geliyorsunuz? Sizi kardeşlerinize ihbar ettiğimi mi düşünüyorsunuz? 

21 Kalbinizin derinliklerinde Bana şöyle dediğinizi duyuyorum: "Efendim, biz günahlarımızla 

lekelenmişken ve Sen mükemmelliğin ta kendisiyken, Senin tarafından nasıl kabul edilelim?" 

22 İnsanoğulları, size yanıt veriyorum: Sizi aramaya geldiğimde kirlenmiş olduğunuzu bilmediğimi 

mi sanıyorsunuz? - Ben her şeyi bilirim, Benim için bilinmeyen hiçbir şey yoktur. Bu nedenle, sizi her 

tuzaktan kurtaracak ve kendinizi her günahtan arındırmanıza yardımcı olacak Sevgi Öğretimi vermek için 

size yaklaştım. 

23 Neden yoksullar, dünyanın dışlanmışları, Benim sevgime en layık olmayanlar olduklarını 

düşünüyorlar? Benim bir Kral olduğumu duydukları için mi? - İlahi öğretileri anlamakta ne kadar 

yavaşsınız! İkinci Çağ'da size en büyük alçakgönüllülük dersini vermek için insan olduğumu anlamadınız 

mı? İsa'da yoksulların arasında doğduğumu ve onların arasında yaşadığımı, yollarda onlarla birlikte 

yürüdüğümü, evlerini ziyaret ettiğimi ve sofralarına oturduğumu, hastalarını iyileştirdiğimi, çocuklarını 

okşadığımı, hepsiyle birlikte acı çektiğimi ve ağladığımı hatırlayın. 

24 İşte aynı Rab, ama bugün ruhuyla geliyor. Bu Kral'ın ne tacı, ne mor mantosu, ne de asası var. 

Sadece mükemmellik içinde yaşıyorum ve sevgiyle hüküm sürüyorum. 

25 Eğer bu Benim için değilse, neden Kendimi görkemli saraylarda, ihtişam ve törenlerde 

göstereyim? Doğrusu, size söylüyorum, Beni lüks ve dışsal ihtişam içinde hayal edenler, Benim 

İlahiliğimin ne olduğu konusunda yanlış bir anlayışa sahiptirler. 

26 Mesih olarak şimdi Kendime tanrısallık bahşetmiş olmama şaşıracak pek çok kişi olacaktır ve 

şöyle diyebilir: "Bir zamanlar yalnızca Babasının isteğini yerine getirmek için geldiğini söyleyen Sen, 

nasıl oluyor da şimdi bizimle sanki Babanın Kendisiymişsin gibi konuşuyorsun?" - Ama sana cevap 

veriyorum: Mesih'in Tanrı'nın "Sözü" olarak İlah olarak konuştuğunu ve bugün yeniden Söz'ün Ruh'ta 

sizinle konuştuğunu anlayın. Bu nedenle size Baba, Söz ve Kutsal Ruh'un tek bir Tanrı olduğunu 

söylüyorum. 

27 Sizler, içine bir ruh yerleştirdiğim ve bir ruhla donattığım maddeden oluşuyorsunuz. Bu yüzden mi 

her insanın içinde üç kişinin yaşadığını söylüyorsunuz? 

28 Bu üç güç, her bir parçası kendini farklı şekillerde ifade etse bile tek bir varlık oluşturur. 

29 İnsan varlığında, oluştuğu üç doğa arasında mükemmel bir uyum olduğunda, bu uyum Tanrı'da var 

olan uyuma benzer; çünkü o zaman insanda tek bir irade vardır, o da ruhsal mükemmelliğinin zirvesine 

ulaşmaktır. 

30 Millet, uzun zamandır size mücadeleniz için eğitim veriyorum. Ancak yalnızca hırslı, maddi 

hedeflerden kendilerini kurtarmış ve hayattaki amaçlarını yalnızca ruhani öğretileri öğrenmekte görmüş 

olanlar Benimle kalır. Öbür dünyaya çoktan göçmüş olanlar arasında bile, Beni gelişim aşamalarından 

dinleyen pek çok kişi vardır. 
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"İlk "lerden kaç tanesi sebat edemedi ve Bana sadık kalamadı! İlk tohumların meyve vermesini 

beklemek istemediler. İmanlarında tereddüt ettiler, şüpheye düştüler, henüz "son "un üzerine dökülecek 

olan büyüklüğü öngöremediler. Ama bu halkın haykırışları ve sevinç gösterileriyle geri döndüklerinde, son 

sırayı almak zorunda kalacaklar. 

31 Bu, bugün tohumun çoğaldığını görmelerine rağmen, bu öğretinin gelişmesinden hala şüphe 

duyanlara bir ders olmalıdır. 

32 Kendinizi maddeselleştirin, bugünden itibaren Tanrı'ya olan bağlılığınızı son derece basit biçimlere 

sokun, böylece kendinizi hazırlayın ve kendinizi Rabbinizle yaşayacağınız ruhtan ruha birlikteliğe uygun 

hale getirin. Bugün yine de bu bedenler aracılığıyla sizinle konuşmalıyım ki imanınızda güçlenebilesiniz 

ve kalbinizin derinliklerinde size yakın olduğumu hissedebilesiniz. 

33 Ey insanlar, (görevinizi) yerine getirin ki, ben de size (vaatlerimi) yerine getireyim. Bana tanıklık 

edin, ben de size tanıklık edeyim. Sözümü insanlar arasında duyuracak olan işçilerime gerçek anlamda ait 

olmak istiyorsanız, kendinizi tüm bencilliklerden kurtarın. Sadece kendiniz için endişelenmeyi bırakın ve 

diğer insanlarla ilgilenmeye başlayın. Bir başkasının acısını dindirmenin verdiği yüce mutluluğu 

keşfetmenizi istiyorum. 

34 Teselli, ışık ve sevgi Sözümle, size emanet ettiğim merhemi kardeşlerinize getirin. 

35 Bir gün ruhun bilgeliğinin aklın biliminden daha üstün olduğunu anlayacaksınız; çünkü insanın 

zekası yalnızca ruhunun ona ifşa ettiği şeyi keşfeder. Size bu ipucunu veriyorum çünkü birçoğunuz şöyle 

diyecektir: "Şifa bilimini bilmiyorsam hastaları nasıl iyileştirebilirim?" 

36 Kardeşlerinize merhamet edin, iman edin, nasıl dua edeceğinizi bilin ve bu erdemlerle kendinizi 

Benim lütfuma layık kılın. Size doğrusunu söyleyeyim, o zaman mucizeler gerçekleştirmenin nasıl 

mümkün olduğunu göreceksiniz. 

37 Benim talimatlarıma rağmen, bu Söz'ün Baba'dan çıktığından şüphe duyan biri varsa, işçilerime, 

Beni izleyen bu insanlara sorsun; onlara tanık olan bilim adamlarını hayrete düşürecek gerçek mucizeleri 

anlatacak binlerce tanıklık alacaktır. 

38 İyi dinleyin: Size Sözümü vermeyi bıraktığımda, bu halk Benim ruhsal tohumumun ekicileri olsun. 

Ama sana soruyorum: Benden aldığınız talimatlara ilişkin kararlılığınız ne olacak? İlhamlarımı sadakatle 

aktarmaya istekli olacak mısınız? - O günlerde ne yapacağınıza dair Bana hiçbir söz vermeyin, bunun 

yerine bu öğretiyi dinlemeye ve kendinizi ona kaptırmaya devam edin. Bugün Efendi'nin etrafında 

birleşmiş durumdasınız, "yarın" kaçınızın emirlerime itaatsizlik ederek Bana sırt çevireceğini 

bilemezsiniz. 

39 Yılların sizi kullanmadan geçip gitmesine izin vermeyin, her gün ruhani yolda bir adım daha 

ilerlemeye özen gösterin. Sağlam adımlarla yürüyün, kimse diğerlerinin önüne geçmek için acele etmesin, 

çünkü tökezlemesi çok acı verici olur. 

40 Düşüncelerinizle, sezgilerinizle, çalışmalarınızı ruhsallaştırarak güçlenmenizi istiyorum ki 

yaşamlarınızda en ufak bir acıya neden olmayasınız ve kendinizi yolunuzda beliren tüm acıları 

hafifletmeye hazır hale getirebilesiniz. 

41 Ey insanlar, size birçok öğreti verdim, bazıları diğerlerinden daha derin. Tüm çocuklarıma, 

öncekilere ve "sonrakilere" sesleniyorum. Bu gerekli çünkü yeni "küçük çocuklar" bu Sözü arzulamaya 

devam ediyor ve size yaptığım gibi, onlara en basit öğretileri vererek başlayacağım. 

42 "Son kalanlara" soruyorum: Ruhani bir göreviniz olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kendinizi 

insanlığa karşı sorumlu hissetmiyor musunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, çünkü 

armağanlarınız ve görevleriniz, size talimatlarımı vermek için kullandığımı gördükleriniz kadar büyüktür. 

Beni ilk duyduklarında onlar da sizin gibi düşünüyorlardı ve şimdi bir de onlara bakın: Ne kadar da 

yanılmışlar! 

43 Bu yolda kalın, çünkü yakında sahip olduğunuz her şeyi ve yeryüzünde yerine getirmeniz gereken 

görevin ne olduğunu anlayacaksınız. 

44 Şunu anlayın ki, Ben, Tanrınız, ne bir başlangıca sahip oldum ne de bir sona sahip olacağım. Ben 

ebediyim ve bu zamanda size ruhsal yaşamın pek çok sırrını açıklıyorum. Bu bilgi sizi yasayı sevgiyle ve 

kaderinize sadakatle yerine getirmeye yönlendirecektir. 

45 Size yeni öğretiler açıkladığım zaman geldi ve bu size sanki Baba uzun bir aradan sonra 

çocuklarına geri dönmüş gibi görünüyor. 
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46 Size özgür irade armağan ettim, çünkü ruhunuz, sonunda arınma ve mükemmelleşme hedefi olan 

uzun bir yolculuğun başlangıcına yerleştirildi. Bu mutluluğa ulaşmak için sevgi, inanç ve kararlılık 

erdemleriyle ulaşmalısınız. 

47 Özgür irade armağanı ne kadar güzeldir ve insanoğlu bunu ne kadar kötü kullanmıştır. Ancak bu 

uzun deneyimden sonra ruh ayağa kalkacak, dünyanın tutkularına karşı kendini savunacak ve bu 

kutsanmış özgürlüğü yalnızca Babasını yüceltmek için kullanacaktır. 

48 Çiçekler bitkilerden fışkırır ve bana kokularını sunarlar. Bu onların kaçamadıkları kaderleridir, 

çünkü ruhtan ve dolayısıyla özgürlük armağanından yoksundurlar. Kuşlar Bana şarkılarını sunarlar, ancak 

başka bir şey yapamazlar, çünkü bunun için yaratılmışlardır ve özgür iradeleri yoktur. 

49 Kalbiniz, özgür iradeniz sayesinde sizi tutkularıyla görevlerinizi yerine getirme yolundan 

saptırmak istese de, sizin de çiçekler ya da kuşlar gibi olacağınız gün, erdeminiz ne kadar büyük olacaktır. 

Bu, ruhun zamanı olacaktır, çünkü hak ettiği yeri alacaktır ve aynı zamanda maddenin de zamanı olacaktır, 

ikincil konumunu kabul ettiğinde ve her ikisi de vicdan tarafından yönlendirilmelerine izin verdiğinde. O 

zaman insanda var olacak olan uyum, yaratılmış olan her şeyde var olan uyumla aynı olacaktır. Varlığım 

insanlar tarafından sadece fark edilmekle kalmayacak, hatta hissedilecek. 

50 İnsanların Bana gerçek haracı sunacakları, ilk günlerden beri Bana sundukları buhurları yakmayı 

bırakacakları zaman yaklaşıyor - Bana her zaman saf işlerden söz etmeyen, ama çoğu zaman insan 

kötülüğüyle dolu olan bir buhur. Tütsünün yerini alacak olan haraç, Bana ulaşacak olan sevginiz olacaktır. 

51 "Benim suretimde ve benzerliğimde" yaratıldığınızı biliyorsunuz, ama bunu söylediğinizde 

aklınıza insan suretiniz geliyor. Size söylüyorum, Benim benzerliğim orada değil, sizin ruhunuzdadır; o da 

Bana benzemek için erdemleri uygulayarak kendini mükemmelleştirmelidir. 

52 Ben Yol'um, Gerçek'im ve Yaşam'ım, Ben Doğruluk ve İyilik'im ve tüm bunlar İlahi Sevgi'den 

gelir. Şimdi "Benim suretimde ve benzerliğimde" olmak için nasıl olmanız gerektiğini anlıyor musunuz? 

53 Yaratılışınızın nedeni sevgiydi, gücümü biriyle paylaşmak için duyduğum İlahi özlemdi; ve size 

irade özgürlüğü bahşetmemin nedeni de aynı şekilde sevgiydi. Çocuklarım tarafından sevildiklerini 

hissetmek istedim - yasalarla koşullandırılmış olarak değil, ruhlarından özgürce fışkıracak kendiliğinden 

bir duyguyla. 

54 Tutkularının şiddetiyle savrulan insanlar günahlarında o kadar alçalmışlardır ki, kurtuluşa dair tüm 

umutlarını yitirmişlerdir. Ama iyileştirilemeyecek hiç kimse yoktur. Çünkü ruh - vicdanın sesini 

dinlemediği sürece insan fırtınalarının dinmeyeceğine kendini ikna ettiğinde - yükselecek ve yeryüzünde 

değil sonsuzlukta olan kaderinin hedefine ulaşana kadar Benim yasamı yerine getirecektir. 

55 Varoluşun anlamsız olduğunu düşünenler, mücadelenin ve acının faydasızlığını düşünenler, 

hayatın biçimlendiren usta, acının ise mükemmelleştiren keski olduğunu bilmezler. Acıyı size bir kadeh 

içinde sunmak için yarattığımı düşünmeyin, düşmenize neden olduğumu düşünmeyin. İnsan kendi 

isteğiyle itaatsiz olmuştur ve bu nedenle de kendi çabasıyla kendini ayağa kaldırmalıdır. Sadece acının sizi 

mükemmelleştireceğini de düşünmemelisiniz; hayır, Bana sevgi dolu faaliyetlerle de ulaşacaksınız, çünkü 

Ben sevgiyim. 

56 Sizi uzun ve zorlu bir yola sokarsam, bu yolda size eşlik ettiğimi, size öğretmeye devam ettiğimi 

ve çarmıhınızda size yardım ettiğimi unutmayın. Ve sizinle birlikte olduğumu kanıtlamak için, insan 

olacak, görünür ve dokunulabilir olacak kadar ileri gittim. Ama siz yargılarınızda aptalsınız, Beni 

insanlaşmış olarak gördüğünüzde şüpheye düşüyor ve gözlerinizin Tanrı'yı görmesinin mümkün 

olmadığını söylüyorsunuz. Ama size Ruh olduğumu söylediğimde, "Göremediğiniz bir şeyi tanımanız ve 

ona inanmanız nasıl mümkün olabilir?" diyorsunuz. 

57 Beni İlahi Varlığımda anlayabileceğiniz ve Beni Ruh olarak hissedebileceğiniz bir gelişim 

düzeyine ulaştınız. Ruhun evrimi ve reenkarnasyonu sizi yavaş yavaş yeni öğretilerimi almaya hazırladı. 

58 İnsanlığı saran karanlık dağıldığında ve ruhlarda ışık haline geldiğinde, yeni bir çağın varlığını 

hissedecekler, çünkü İlyas insanlığa geri döndü. Ancak onu göremedikleri için, ruhunun insan aklı 

aracılığıyla kendini göstermesi gerekiyordu ve o da kendini kahinlerin önünde İlyas peygamberin o 

amblemiyle gösterdi: ateşli arabasıyla bulutların üzerinde. 

59 İlyas bu zamanda Benim gelişimi hazırlamak için bir öncü olarak geldi. O, mücadeleleri ve 

sınavlarıyla, ama aynı zamanda vahiylerinin bilgeliğiyle yeni çağı size duyurmak için bir peygamber 

olarak geldi. Sizi ona binmeye davet etmek, sizi bulutların üzerine taşımak ve huzurun hüküm sürdüğü 



U 31 

21 

ruhani yuvaya götürmek için ışıktan aracıyla geliyor. O'na İyi Çoban olarak güvenin, İlk Çağ'da halkın 

Musa'yı izlediği gibi ruhsal olarak O'nu izleyin. Görevinizi yerine getirmenizde size yardımcı olması için 

dua edin ve eğer onu takip etmek istiyorsanız, bunu yapın. 

60 İlyas ateşli savaş arabasıyla götürülüp cennetin tepelerine taşınmadan önce, Elişa ondan 

peygamberlik armağanını ve ruhunu kendisine aktarmasını istedi, böylece İlyas'ın yeryüzünde olduğu gibi 

olabilirdi; ve İlyas, öğrencisinin isteklerini yerine getirdiğinin kanıtı olarak pelerinini ona bıraktı. Ancak 

İlyas'ın ruhu ve peygamberlik armağanı, insanlarla olan ruhsal bağlantının ve ruhun yeniden 

bedenlenmesinin açık bir işareti olarak Elişa'daydı. 

61 Her çağda ve her ilahi vahiyle birlikte İlyas insanlara görünür. 

62 Mesih henüz dünyaya gelmemişti, bir insan olarak doğmasına çok az kalmıştı ve peygamberin 

ruhu, daha sonra Vaftizci olarak adlandırılacak olan Yahya'da, Söz'ün insanlar arasındaki varlığı olacak 

olan Cennetin Krallığı'nın yakınlığını duyurmak için bedenlenmişti. 

63 Daha sonra, bazı öğrencilerimin önünde ruhumla Kendimi göstermek için Tabor Dağı'nda Kendimi 

değiştirdiğimde, İlyas Musa'yla birlikte Rabbinin yanındaki yerini almak için geldi. Bu şekilde, gelecekte 

insanların uyuyan ruhunu aydınlık ve mükemmel yaşama uyandırmak için varlığını insanlığa hissettirmesi 

gereken bir zamanın kendisine emanet edildiğini anlamasını sağladı. 

64 Bu, insanlığı uyandırması için İlyas'a emanet edilen zamandır. O, Yahya'nın Şeria Nehri kıyısında 

kalabalıklarla konuşup onlara kendilerini hazırlamalarını, çünkü Tanrı'nın Krallığı'nın çoktan yaklaştığını 

söylediği zaman yaptığı gibi, insanlardan insanlara, ulustan ulusa, kişiden kişiye gidip onlarla konuşacak 

olan öncüdür. Şimdi onlara ruhsal sesiyle kendilerini içlerinde toplamalarını söyleyecektir, çünkü Kutsal 

Ruh olarak Rab'bin varlığı halkla birliktedir. 

65 İlyas insanlığı ve Rab'bin yollarını hazırladığında, Baba'ya dönecektir. 

66 Bu gerçekleştiğinde, Elişa'ya bıraktığı gibi, ondan mantosunu size bırakmasını istemeyin; çünkü o 

kendini ruhsal olarak tanıttı, zaman değişti ve amblemleri unutacaksınız. Ama peygamberlik armağanını 

size bir sevgi armağanı ve aranızda olduğuna dair bir tanıklık olarak bırakacaktır. 

67 Kendinizi donatın, öğrencilerim, Benden öğrenin ki, Kutsal Ruh olarak tezahürümü duyurmak için 

sizi insanların arasına göndereyim ve Yahya gibi onlara şöyle diyeyim: "Tövbe edin, çünkü Göklerin 

Egemenliği insanlara yaklaştı." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 32 
1 Kendinizi hazırlayın, çünkü bu Üçüncü Çağ'da size sunduğum Sözümün ruhani anlamını açıkça 

kavramanızı istiyorum. 

2 Sizler hâlâ küçük çocuklarsınız; yine de şimdiden büyük öğrenciler olmalısınız çünkü birçok 

enkarnasyonda yaşadınız. Sadece ilk seferde çocuk olmalısınız ki, ikinci seferde genç adamlara 

dönüşebilesiniz ve üçüncü seferde olgunluğa erişebilesiniz. 

3 Sizi hep küçük çocuklar olarak gördüm. Ruhsal çocukluğunuzda, yaşamınızın başlangıcı hakkında 

bilgi sahibi olmadan, yetileriniz ve duyarlılıklarınız yeterince gelişmeden, masum bir şekilde yaşadınız. O 

zaman ilk öğretilerimi ve vahiylerimi aldınız. 

İkinci Çağ'da zaten genç olmalısınız, yüksek bir formda tam bir ruhani gençlik içinde yaşamalısınız. 

Ama sizi bunalmış, ezilmiş, törelere ve geleneklere bağlı buldum ve öğretilerimden yararlanmadığınızı 

görünce, sizi Vaat Edilmiş Topraklara götürecek yolu merhamet ve sevgi örneklerimle göstermek ve size 

vermeyi vaat ettiğim yeni öğretilerin şimdiki aşamasına hazırlamak için geldim. 

Size güçlü olmanızı, yeni bir esarete düşmemek için mücadele etmenizi söyledim. Ama öğretilerimden 

ne anladınız? - Siz hâlâ Benim öğretimi bilmiyorsunuz. Ruhsal olarak size geri döneceğime dair size 

verilen sözü neden unuttunuz? Size sunduğum gibi Ben ruhen buradayım, ama siz Beni tanımıyorsunuz. 

Size neden İsrail dediğimi soruyor ve inanmak için Benden kanıt istiyorsunuz. - Neden kendinizi 

putperestliğe ve mistisizme* teslim ettiniz, maddi tapınmayla Tanrı'ya ruhsal tapınmayı birbirine 

karıştırdınız? Kardeşlerinizin sizi yüksek gelişiminize giden yoldan saptırdığı yanlış öğretiler yüzünden 

kafanızın karıştığını görüyorum. 
* Bu, sadece bir ayinin kabul edilmesinin veya bir hac yolculuğuna katılmanın mucizevi bir gücü tetiklediği inancını 

ifade eder. 

Özgürlüğünüz olmadığı için şikayet ediyorsunuz. Sonuna kadar boşalttığın o acı kâsede neler çektiğini 

görüyorum. Ama sizi azarladığımı düşünmeyin: Hayır, Beni Baba olarak sevmeniz ve ilahi korumamı 

hissetmeniz için her zaman adımlarınıza rehberlik etmek istedim. 

4 İsa aracılığıyla size Sözümü ve son öğütlerimi verdiğim günden bu yana birçok yüzyıl geçti; ama 

bugün size verdiğim sözü yerine getirmek için Kutsal Ruh olarak size görünüyorum. Ben insan olmadım, 

Ruh'ta geldim ve Beni yalnızca donanımlı olanlar görecek. Siz Benim Sözüme inanır ve Beni izlerken, 

diğerleri Benim tezahürümü kabul etmiyor ve inkâr ediyor. Onlara büyük kanıtlar sunmak zorundaydım ve 

onların sayesinde inançsızlıklarını yavaş yavaş yendim. 

Size her zaman gösterdiğim sevgi ve sabır, yalnızca Babanızın sizi bu şekilde sevebileceğini ve 

eğitebileceğini anlamanızı sağlar. Sizi izliyor ve tökezlememeniz için haçınızı hafifletiyorum. Bana 

güvenerek yolunuza devam edebilmeniz için huzurumu hissetmenize izin veriyorum. 

5 Benim alçakgönüllülük örneğime kulak vermediğiniz için hep acı çektiniz. Kendimi size 

duyulabilir ve anlaşılabilir kılmak için ne kadar alçaldığımı düşünmediniz. Ama ben sizi bağışlıyorum, 

çünkü siz ilk halka, ilk doğanlara aitsiniz. 

Benim örneğime göre yaşayın ve insanlığın Beni sevmesini, Bana yaklaşmasını sağlayın. Çünkü 

insanlar artık Beni nasıl arayacaklarını anlamıyorlar, varlığımı hissetmiyorlar, faydalarımı fark etmiyorlar 

ve mucizelerimi şansa bağlıyorlar. Bana güvenmiyorlar ve büyük şaşkınlıkları içinde dikkatsizce 

yaşıyorlar. 

Size söyledim, Benim İradem olmadan ağaçtan hiçbir yaprak kımıldamaz. Evreni sevgi yasalarımla 

yönettiğimi, tüm varlıkların Bana itaat ettiğini biliyorsunuz. Yalnızca insan, özgür iradesini iyi kullanmak 

istemeden bu yasaları atlatmaya çalışır. 

6 Hayatınızın iniş çıkışları arasında dinlenin. Bugün acılarınızın ağırlığı altında eziliyorsunuz, 

ruhunuzda acı var ve günahlarınızdan dolayı duyduğunuz pişmanlığın gözyaşları gözlerinizden akıyor. - 

Benim Davamı izlediğiniz için yanlış değerlendirildiniz. Ama size, kendinizi hazırlarsanız, hayırseverlik 

uygulamasının size vereceği güçle kardeşlerinizin yargılarının üstesinden gelebileceğinizi ve bunlara 

katlanabileceğinizi söyledim. 

7 Sözümü yaymak için sizi araç olarak seçmem boşuna değil. Sana güveniyorum. Size zor bir görev 

emanet ediyorum; bu görev, örnekliğiniz aracılığıyla kardeşlerinize kurtuluş getirmektir. Tohum içinizde, 

başlangıçta size yaşam verdiğim tohumla aynı tohum. Çalışmalarınız ve özeniniz sonucunda 
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tohumunuzdan güzel meyveler bekliyorum. Size emanet ettiğim görevi sevgiyle yerine getirerek 

taşıdığınız çarmıhı hafifletin. İşinizi tamamlayın, bedenin ölümünden korkmayın, ruhunuzun asla 

ölmeyeceğini unutmayın. Sadece kendisine yeryüzünde yaşaması için bir araç olarak bahşedilen ve görevi 

bittiğinde yeryüzüne haracını ödeyecek olan beden maddesinden kurtulacaktır. Ancak ruhunuz sınırsız 

ufuklara doğru yola çıkmak için özgürleşecek ve böylece sizin için bu dünyadaki çalışmalarınızın ödülünü 

bulacağınız yeni bir yaşam başlayacaktır. 

8 Hatalı gelenek ve görenekleri reddedin. Öğretilerimdeki ışıktan yararlanın ki, Benim isteğim 

olduğu gibi şüpheleriniz ortadan kalksın ve gizemler açıklığa kavuşsun. 

9 Size ruhun gerçek yaşamını gösteriyorum ki, haksız tehditler altında yaşamayasınız ve Sözümü 

nasıl yorumlayacaklarını (doğru) anlamayanların size söylediği gibi, Yasamı yalnızca ceza korkusuyla 

yerine getirmeyesiniz. Kanunumu anlayın, anlaşılması karmaşık veya zor değildir. Onu bilen ve ona göre 

hareket eden hiç kimse utandırılmayacak, yanlış sözlere veya tahminlere, yanlış anlamalara veya kötü 

yorumlara yer vermeyecektir. Benim kanunum basittir, her zaman izlemeniz gereken yolu gösterir. Bana 

güvenin, sizi Beyaz Şehir'e, gelişinizi beklerken kapılarını açık tutan Vaat Edilmiş Topraklar'a götürecek 

olan yol Benim. 

10 Sadece size değil, tüm insanlığa ait olan bir mirası size vermek Benim için bir zevk olmuştur. O 

kadar çok şey aldınız ki, bu bolluğu isteyen herkesle paylaşma göreviniz var. Hapishanede suçlarının 

kefaretini ödeyen kardeşlerinize ışık taşıyın, hastaları teselli edin, İkinci Çağ'da yaptığım gibi onları 

sevginizle "meshedin "* ve Merhametimin merheminin üzerlerinden aktığını göreceksiniz. Acı çekenleri 

cesaretlendirin, onlara teslim olmayı öğretin ve onlara yeni bir güç verin. Bu şekilde yeteneklerinizi 

kullanacak ve güçlendiğinizi hissedeceksiniz. 
* Kitap ekindeki not 1'e bakınız 

11 Etrafınızda size yardıma gelen erdemli ruhlar dünyası var. Sadakatle ve saygıyla isteyin ve onların 

faydalarını göreceksiniz. Onları herhangi bir tercihte bulunmadan çağırın, çünkü hepsi Benim tarafımdan 

aynı şekilde hazırlandılar, hepsi bu zamanda insanlığın yardımına koşmaya kendilerini layık gördüler. 

Onları örnek alın ve ruhani ilerlemenin yüksek hedefinde onlarla birleşin. 

Bu "ruhani dünyanın "* size öğretmesine izin verdim ve yaklaşan savaşta onlar yenilmez askerler ve 

sizin savunmanız olacaklar. 
* Ekteki not 2'ye bakınız 

12 Benim yasam sınırlı değildir, sonsuzdur ve siz onu pek çok şekilde yerine getirebilirsiniz. Sizden 

mükemmel işler yapmanızı istemiyorum, ama pratik olarak uygulayabilmeniz için onu çalışmalı ve 

kendinizi ona vermelisiniz. 

13 Sözümü bu kadar uzun süre işittikten sonra buradaki "anları" kayıp ya da kötü kullanılmış olarak 

görmenizi istemiyorum. Eğer sebat ederseniz, kendinizi ruhanileştirmeyi başaracaksınız ve o zaman 

kardeşlerinizin yanında açık bir kitap gibi olacaksınız. - 1950'den sonra daha yüksek bir seviyeye 

ulaşacaksınız. Sizinle ilham yoluyla iletişim kurmaya devam edeceğim ve insanlar sözlerinizi onlara 

gönderdiğim mesajlar olarak alacaklar. O zaman öğretilerimin ne kadar bilge ve derin olduğunu 

anlayacaksınız. 

14 Bu formdaki tezahürümün sona ereceği yıl olan 1950'den sonra, insanlık büyük sınavlardan 

geçecek. Doğa çalkantılar yaşayacak, her şey sarsılacak, her alanda çözülme belirtileri ortaya çıkacak. 

Kendinizi hazırlayın ve o dönemde zayıfların yanında durun, çünkü pek çok kişi bu sınavlarda yenik 

düşecektir. 

15 Bazılarının korktuğu, bazılarının ise özlemle beklediği 1950 yılı çok yakında gelecek. Birçok 

mezhep ve din bu tarihi düşünmekte ve Benim Çalışmamı yargılamak için bu tarihte meydana gelecek 

olayları beklemektedir. Diğerleri dünyevi kaosun nedenini soracak ve sen de onlarla Benim adımla 

konuşacak ve onlara bu kaostan sonra insanlığın özlenen barışa kavuşacağını duyuracaksın. 

16 Çünkü Ben sizin acılarınıza karşı duyarsız değilim, onlar Bana gelir ve Bana acı verirler. Aynı 

evde, yani bu dünyada yaşamanıza rağmen neden kendinizi yabancı olarak görüyor ve kendinizi ırklara, 

sınıflara ve inançlara göre ayırıyorsunuz? Sınırları kaldıracağıma ve herkesi bir araya getireceğime söz 

veriyorum. Taçlar ve asalar düşecek, güç yok olacak ve zenginlik de öyle; çünkü bu farklılıkların ortadan 
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kalkma zamanı gelmiştir. Hepinizin yeryüzüne eşit olarak sahip olacağınız gün gelecektir. Kimse sizi 

durdurmadan bir direkten diğerine gideceksiniz. 

17 İkiyüzlülük, kötü niyet ve kibir, sevgi ve uyumun önünü açmak için yok olacaktır. Ve dullardan, 

yetimlerden, ekmeksizlikten, huzursuzluktan ve neşesizlikten Bana yükselen bu ağıt, tüm çocuklarımdan 

fışkıracak bir sevgi ve şükran ilahisine dönüşecek. 

18 Ulusunuzda huzursuzluk hissetmiyorsunuz çünkü barış ve esenliğin tadını çıkarıyorsunuz. Ama 

size söylüyorum, buna çok fazla güvenmeyin. Bu barışı korumak istiyorsanız uyumamalı, izlemeli ve 

erdem kazanmalısınız. 

19 İşçiler, başka bir zaman sabırlı Eyüp'e yaptığım gibi, sizi denemelerde arıyorum. Ancak bunu size 

acı çektirme arzusuyla yaptığımı düşünmeyin. Hayır, bu acı potasında ruhunuzu güçlü kılmak niyetiyle. 

20 Vicdanınız sizi suçlarınız ve günahlarınızla itham ederken, kendinizi Benim önümde temiz 

göstermeye çalışmayın. Babanızın önünde itirafta bulunmanız ve O'nun Sözü'nün sizi arındırıcı bir akarsu 

gibi her lekeden temizlemesine izin vermeniz daha iyidir. O zaman kardeşlerinizin huzuruna çıkıp onlara 

öğretilerimin içerdiği gerçeği öğretmeye layık hissedeceksiniz. 

21 Benim huzurum sizin ulusunuzdadır. Kötü işlerinizle bu lütfu kaybetmemek için izleyin ve dua 

edin. Huzurumu koru, bilgeliğimi bir hazine gibi biriktir. - Savaşın sizi nasıl beklediğinin, kapılarınızı 

nasıl çaldığının ve sizi alaşağı etmek için nasıl tuzaklar kurduğunun farkında değil misiniz? Ama izlemeyi 

bilirseniz, korkmayın, çünkü savaşınızda galip gelebilmeniz için yanınızda olacağım. 

22 Sizi her zaman ölümden kurtaran Yehova benim. Ben sizinle her zaman konuşmuş olan tek 

Tanrı'yım. Mesih, İsa aracılığıyla sizinle konuşan Benim Sözümdü. Size, "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır" 

dedi. Ve bugün sizinle konuşan Kutsal Ruh da Benim, çünkü sadece bir Kutsal Ruh, sadece bir Söz vardır 

ve bu da Benimdir. 

23 Dinleyin, öğrencilerim: İlk Çağ'da size Yasa'yı verdim, İkinci Çağ'da bu emirleri yorumlamanız 

için size sevgiyi öğrettim ve şimdi bu Üçüncü Çağ'da size açıklanan her şeyin anlamına nüfuz edebilmeniz 

için size Işığı gönderiyorum. 

24 O halde neden sadece tek bir İlahi Ruh varken, ki o da Benimdir, üç ilah keşfetmek istiyorsunuz? 

25 İlk insanlara Yasa'yı verdim ve yine de Musa'ya Mesih'i göndereceğimi bildirdim. Size Sözümü 

verdiğim Mesih, görevi sona ermek üzereyken size şöyle dedi: "Kendisinden çıktığım Baba'ya 

dönüyorum." Ayrıca size, "Baba ve Ben Bir'iz" dedi. Ancak bundan sonra, Benim İsteğime ve sizin 

evriminize göre, vahiylerimin gizemini aydınlatacak olan Gerçeğin Ruhu'nu size göndereceğine söz verdi. 

26 Ama sırlarıma kim ışık tutabilir ve bu gizemleri kim açıklayabilir? Bilgelik Kitabımın mühürlerini 

Benden başka kim çözebilir? 

27 Size doğrusunu söyleyeyim, şu anda Yehova ve Mesih'ten farklı bir şey olduğunu düşündüğünüz 

Kutsal Ruh, gerçeği anlamanız, görmeniz ve hissetmeniz için ruhunuza bildirdiğim bilgelikten başka bir 

şey değildir. 

28 Bugün sizi Sözümü almaya hazır hale getiriyorum ki, susamış bitkilerin üzerine düşen çiy gibi, 

ruhunuzun susuzluğunu gideren berrak su gibi düşebilsin. Sizi şefkatli çocuklar gibi Babalık sevgimle 

kabul ediyorum. 

29 Sağlam bir zeminde ilk adımlarınızı atmaya başlıyorsunuz. Ama durursanız ve daha sonra 

buyruklarımı dinlemezseniz, kardeşlerinizin, sizden sonra Bana hizmet etmek için özlemle gelecek 

olanların, kendilerini hazırlamış ve Beni bekleyenlerin yolunu kapatmayın. Benim dersimi öğrenmezseniz 

ne öğretebilirsiniz? İşime nüfuz edin ve Beni kavrayabilmeniz için aydınlanmanıza izin verin. Ben Alfa ve 

Omega'yım, her öğretinin başlangıcı ve sonuyum. 

30 Bu süre zarfında size olması gereken ziyaretleri duyuruyorum. Dünyanın dörtte üçü yok olacak, acı 

herkesin kapısını çalacak ve dünya büyük zorluklar çekecek. Ama kendinizi hazırlarsanız, içinizden biri 

aracılığıyla bir bölge kurtulacaktır. 

İnsanoğlunun ulaştığı bilim, ortaya çıkacak garip hastalıkları tedavi etmek için yeterli olmayacaktır. O 

zaman kötülükleri iyileştirmek ve önlemek için dünyevi olanın üzerine çıkmanız gerektiğini 

anlayacaksınız. "İsrail" insanlığı büyük zorluklardan kurtaracaktır. Ama kaderinizi gerçekleştirmek için 

kendinizi ne kadar donatmalısınız. Bu zamanın elçileri ülkeden ülkeye dolaşarak Müjde'yi getirecekler ve 

armağanları tükenmez bir pınar gibi tüm insanlara fayda sağlayacaktır. 
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31 Onlara verdiğim her mucize ile yeni havarilerin inancını uyandıracaklar ve misyonları büyük 

olacak. Ama kibirlenirlerse vay hallerine, çünkü o zaman armağanlarını yitirirler. 

32 Kardeşlerinize verilen armağanlara saygı gösterin. Size emanet ettiğim ağaca iyi bakın, çünkü 

hepiniz tek ve aynı tarlanın emekçilerisiniz. Merhametim sizi her yerde takip eder, işlerinizi ve 

düşüncelerinizi bilirim. İzleyin ve dua edin, çünkü insanların ruhsal gelişimleri için sizin dualarınıza 

ihtiyaçları vardır. 

33 Birçoğunuz çektiğiniz acıların Baba'nın sevgi yasasına aykırı olduğuna inanıyorsunuz çünkü şöyle 

düşünüyorsunuz: "Eğer ben Tanrı'nın çocuğuysam, eğer her yerde hazır ve nazır olan Baba beni yarattıysa, 

neden düşmeme izin verdi, neden beni itaatkâr, iyi ve mükemmel yaratmadı?" 

34 Size doğrusunu söyleyeyim, ne düşündüğünüzü hiç düşünmediniz. Yasalarımla çelişki olarak 

gördüğünüz şey tam da Sevgi Yasasının doğrulanmasıdır. Ama bunu daha iyi anlayabilmeniz için iyi 

dinleyin: 

Cennetin İlahi merdiveninde, ruhani mükemmellikleri eriştikleri gelişim derecesine göre farklı adımlar 

atmalarına izin veren sonsuz sayıda varlık vardır. Ruhunuz bu mükemmellik merdiveninde tekâmül etmek 

ve Yaratıcı'nın yüksek öğütlerinde belirlenen hedefe ulaşmak için uygun niteliklerle yaratılmıştır. 

35 O ruhların kaderini bilmiyorsunuz ama size söylüyorum, Benim tarafımdan yaratılan her şey gibi o 

da mükemmeldir. 

36 Baba'nın size verdiği armağanları hâlâ anlamıyorsunuz. Ancak endişelenmeyin, çünkü daha sonra 

bunların farkına varacak ve nasıl tam olarak açığa çıktıklarını deneyimleyeceksiniz. 

37 Sizinki gibi farklı yaşam düzlemlerinde yaşayan sonsuz sayıdaki ruhlar, kendi aralarında daha 

yüksek bir güç olan sevgi ile birleşmişlerdir. Mücadele için, daha yüksek gelişimleri için yaratılmışlardır, 

durgunluk için değil. Emirlerimi yerine getirenler İlahi Sevgi'de yüce olurlar. Bununla birlikte, ruhunuz 

yücelik, güç ve bilgeliğe ulaştığında bile her şeye kadir olmayacağını, çünkü niteliklerinin Tanrı'da olduğu 

gibi sonsuz olmadığını hatırlatırım. Yine de, Yaratıcınızın sevgisinin ilk andan itibaren sizin için çizdiği 

düz yolda sizi mükemmelliğinizin zirvesine çıkarmaya yeteceklerdir. 

38 Yaratılışınızda size özgür irade armağan ettim, öyle ki kendi iradenizle kardeşlerinize gösterdiğiniz 

sevgi ve merhamet aracılığıyla Beni yüceltebilesiniz. 

39 Özgür iradesi olmayan bir zihin, Yüce Varlığa layık bir yaratım olamaz. Mükemmellik için 

çabalamayan hareketsiz bir varlık olurdu. 

40 Bugün hala kardeşliğin eksikliğinden dolayı materyalist bir hayat yaşıyorsunuz. Çünkü ruhani 

alemlerde her şey mükemmel bir uyum içinde yaşar. 

41 İlahi Sevgi'ye yönelik anlayış eksikliği ruhun gerilemesine neden olur ki bu da ancak doğru yola, 

geri dönülmez tövbe ve itaate dönmekle önlenebilir. 

42 Şu anki dünyanızda, bilimleri geliştiren kardeşleriniz sizi gelişiminizin zirvesine ulaştırmadı. Sizi 

acıya, uçuruma ve kibre sürüklediler. Ama hiçbir zaman sizi terk etmedim, sevgi çağrıma tereddütle yanıt 

veren sizlersiniz. 

43 Babanızın size verdiği sevgi dolu ve adil özgürlüğü kötüye kullandığınız için, ruhunuza 

sürdüğünüz lekelerden acı ve gözyaşlarıyla kendinizi arındırmalısınız. Bununla birlikte, günahlarını 

teslimiyetle telafi eden kişi daha yüksek gelişimine ulaşacak ve yükselişi düşüşünden daha hızlı olacaktır. 

44 Yüzyıllar boyunca size şefkatin, İlahi sevginin örneklerini ve kanıtlarını verdim; bunlar bazen 

kalplerinize dokunup "Seni seviyorum Tanrım, sana hayranım" diye haykırmanıza neden oldu. Ama sana 

soruyorum: Eğer Beni seviyorsanız, neden Beni örnek almıyor ve öğretilerimi uygulamaya 

koymuyorsunuz? Neden kendinizi ruhani yaşamdan uzaklaştırdınız ve böylece gelişiminizi geciktirdiniz? 

Kendi düşüşleriniz, acılarınız ve tedbirsizlikleriniz için Tanrı'yı suçlamaya nasıl cüret edersiniz? 

45 Bugün size seslendiğimde, hepiniz Beni dinlemiyorsunuz. Yine de herkesin Beni dinleyeceğine ve 

çocuklarımdan hiçbirinin Ruh'un sonsuzluğunda kaybolmayacağına dair size söz veriyorum. 

46 Bazıları sevgime karşılık olarak Beni arayacak, bazıları da acıdan boyun eğerek merhametimin 

acılarını dindirmesi için yalvaracak. 

47 İsa aracılığıyla size verdiğim mesajı genişletiyorum. Ama henüz sapmış olduğunuz belirsiz 

yollardan ayrılmak istemiyorsunuz. 

48 Benden gelmeyen ve sizin neden olduğunuz her şey için Beni mi suçlayacaksınız? - Size sevgi 

ekmenizi söyledim ama siz bunun yerine nefret ektiniz. Sevgi biçmek istiyor musunuz? 
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49 Ben size barış içinde basit, saf ve cömert bir yaşam sürmeyi öğrettim, siz ise sürekli bir nefret, 

materyalizm ve çılgınca bir hırs savaşı içinde yaşamakta ısrar ediyorsunuz. 

50 Neredeyse her zaman ne istediğinizi bilmeden Tanrı'dan istersiniz; ama Tanrı'nın sizden istediği 

şeyi asla kendi iyiliğiniz için vermezsiniz. 

51 Bu kadar kibirli ve ilahi öğretilerde bu kadar kaybolmuş olduğunuzda, nasıl isteyeceğinizi 

bilmediğiniz bir şeyi size vermesini ya da evreni kendi fikirlerinize veya iradenize göre yönetmesini 

Tanrı'dan nasıl isteyebilirsiniz? Size doğrusunu söyleyeyim, eğer evreni sizin beşeri heveslerinize göre 

yönetmenize izin verseydi, evren bir saniye bile ayakta kalamazdı. 

52 Size İlahi Bilgelikten bir damla daha verdim. Gelecek derslerde size daha fazlasını vereceğim. 

Ama öğretimi iyice düşünmeden kabul etmeyin. Bu sadece, vahiylerimi daha iyi anlayabilmeniz için sizi 

ışıkla dolduracak olan ışıltımı hissetmenize yardımcı olur. 

53 Öğretinin anlamını kavrayın ve onu vicdanınızın ve kalbinizin gerektirdiği şekilde yorumlayın. 

54 Ruhsallaştırma dinlerin veya bilimlerin metinlerinde bulunmaz. "Birbirinizi sevin" emrini her 

zaman yerine getirirse anlamlı bir şekilde meşgul olacak olan ruhunuzda (saklı) durur. 

55 Bu öğretiden türetilmiş yeni felsefeler ya da teoriler oluşturmayın, maddi tapınaklar dikmeyin, 

alegoriler ya da semboller yapmayın. Bu zamanlarda size gelecek olan tüm vahiyleri size vereceğim. 

56 Size doğrusunu söyleyeyim, gerçeğe sahip olacak olanlar yalnızca sizler değilsiniz. Çeşitli dinlerin 

din adamları, bilim adamları, inananlar ve inanmayanlar, hepsi kökenlerinde Tanrı'nın ruhani yaratıklarıdır 

ve yaşam yolculukları boyunca onlara lütuflar yağdıracağım. 

57 Kardeşlerinizi alçakgönüllülükle Benim sevgi, merhamet ve ruhani yükseliş öğretimi üzerinde 

çalışmaya davet edin. Unutmayın ki, gördüğünüz her şeye ve hatta sadece tefekkür ettiğiniz anlarda 

şüphelendiğiniz şeylere karşı sevgiye dayanmayan hiçbir eseriniz mükemmel olmayacaktır. 

58 Görünmeyenin içinde pek çok yaşam olduğundan şüpheleniyor, onları kutsuyor ve seviyor. 

59 Putperestlik, fanatizm ya da dünyevi rütbeler yaratmayın. Erdem yoluyla mükemmelliğe ulaşan 

zihni süsleyen ışıktan daha büyük bir şey yoktur. 

60 Daha çok seven kişi, makamı ya da kibri nedeniyle sevdiğini söyleyen kişiden daha büyüktür. 

61 İsa'yı hatırla! 

62 Bu zamanlarda anlayışınız daha net olur ve Benim Sözüm de daha anlaşılır hale gelir. 

63 Benim tapınağım sizin kalbinizdir, onun ışığı Benim sevgimdir. İçine koyabileceğiniz en büyük 

sunu, hayatta iyilik yaptığınızda, kardeşlerinizi kutsadığınızda ve onları sevdiğinizde ruhunuzun 

huzurudur. 

64 Eğer içinizde sadece basit tutkular barındırıyorsanız, ilahiler, dualar ve ayinler size ne yarar sağlar? 

Aşkına susadım, tütsüye değil. Varlığınız için arzuladığım şey daha az gözyaşı ve daha fazla ışık. 

65 Her şey için hesap vermelisiniz ve kötü işlerinize göre en kesin yargıları kendiniz alacaksınız. 

Çünkü seni yargılamıyorum, bu yanlış. Sizin korkunç suçlayıcınız ve korkunç yargıcınız olan, berraklık 

halindeki kendi ruhunuzdur. Öte yandan ben sizi vahşi suçlamalara karşı savunur, aklar ve kurtarırım, 

çünkü ben arındıran ve bağışlayan Sevgi'yim. 

66 Bu dersi kavrayabilmeniz için size vereceğim yeni öğretiler, "Gerçek Yaşam Kitabı "nı 

derleyebilmeniz için size verdiğim bir başka sayfadır. 

67 Yasamı yerine getirin, o zaman alçakgönüllülük, merhamet ve sevgi örneğiniz sayesinde bu küçük 

kalabalıklar çoğalacak ve gökteki yıldızlar ve denizdeki kumlar kadar çok olacaklar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 33 
1 Üstat yine size Sevgi Öğretisini hece hece açıklamak için Talimat Kitabını açıyor. Eğer Beni bir 

Baba olarak dinlemek istiyorsanız, size şöyle derim: Bakın, işte size büyük bir sevgiyle sakladığım 

yiyeceklerin tadını çıkarmanız için kurulan sofra. 

2 Kendimi öğrencilerimin arasında tanıtmak için ruhumla geldim. Bu zamana ışık zamanı 

diyorsunuz, çünkü her ruh ve her madde Benim ruhani varlığımı hissetti. 

3 Ben Işık ve Yol'um, ancak hepiniz aranızda tezahür edişimin amacının farkında değilsiniz. İlahi 

talimatlarımın ve vahiylerimin tadını çıkarmak yerine, sadece maddi ihtiyaçlarınızı ve kaygılarınızı 

gidermek için geldiğimi düşünerek ilhamlarıma* karşı duyarsız kalıyorsunuz ve kendinizi ekmek, iş, para 

veya sağlık istemekle sınırlıyorsunuz, bunun da ötesinde size her türlü maddi faydayı sağladığımı fark 

etmiyorsunuz. 
* Ekteki not 3'e bakınız 

4 Bazılarınız dünyevi yaşamları için talep ettikleri bir faydayı elde ettikleri için minnettarlık ve 

sevinç dolu bir kalple geliyorlar ve ben de onları kutsuyorum. Ama gerçekten, size söylüyorum, 

varlığınızda mevcut olan ruhsal armağanlar daha büyüktür; bunlar Benim talimatımın teşvikiyle size ilk 

meyvelerini vermeye başlarlar ve bunlar için Bana henüz teşekkür etmediniz. 

5 Kalbinizi açın ki, size bahşettiğim her şeyi içinde hissedebilesiniz. İşte bu yüzden size sık sık, 

aranızda olmama rağmen Beni hissetmediğinizi söyledim. 

6 İman bulmak için, İkinci Çağ'da olduğu gibi, mucize dediğiniz işleri yeniden mi yapmalıyım? 

İmanınızı uyandırmak için körlere görme yetisi, felçlilere hareket kabiliyeti ve Lazarus'a yaşam mı 

vermeliyim? Size doğrusunu söyleyeyim, bu süre içinde birçok "kör" ışığı gördü, birçok "felçli" yeniden 

yürüdü ve birçok "ölü" lütuf dolu bir yaşama dirildi. 

7 Bakışlarınıza iki yeni yol sunuluyor, hac yolculuğunuzun başından beri bildiğiniz yolların aynısı. 

Biri geniş ve çiçekli, diğeri dar ve dikenlerle kaplı. Diğerini terk etmeden erdem yolu olan dar yolda 

yürümek istersiniz ama bu mümkün değildir. 

8 Doğrusu size derim ki, siz Benim yolumu bilmiyorsunuz ve kalpte sadece acı ve tiksinti bırakan 

zevkler getiren çok geniş yolun aksine, sayısız sınavına rağmen onda huzur olduğunu fark etmiyorsunuz. 

9 Ruhunuzun Benim esenliğimde sonsuza dek yaşamasını istiyorum. Bu nedenle, ona bu şekilde 

öğretmek için Kendimi ona gösteriyorum. Yeni Antlaşma Sandığı'nın önünde bulunduğunuz bu süre 

içinde Babanızla yeni bir antlaşma yaptığınızı unutmayın. 

10 Gelecek acı zamanlarında sadık kalmanız ve komşunuza Benim talimatlarımı vermek için yola 

çıkmanız Benim İsteğimdir. Sözümü ve tanıklığınızı insanlık arasında yayarken, kardeşlerinizin şüpheleri 

karşısında cesaretinizi kaybetmeyin. Beni ilk dinlediğinizde hepiniz inandınız mı? - Artık sahip olduğunuz 

bu bedeni ya da kabuğu insanlığa karşı görevinizi yerine getirmek için kullanın. Ruhani alanda 

yaşayanların kaçı hazine olarak gördükleri bir beden maddesine sahip olmak ister! 

11 Ruhunuza diyorum ki: "Vicdanınız size rehberlik etsin"; ve maddenize: "Ruhunuz size rehberlik 

etsin ve Benim huzurum sizinle olsun". Eğer bunu yaparsanız, ruhunuz benzetmedeki kandili yakarak 

Damat'ın gelişini bekleyen bakireler gibi seyredecektir. Ne mutlu "izleyerek" yaşayanlara, çünkü onlar 

Beni kabul etmeye özen göstereceklerdir. Onlar için son saat gelip çattığında ve ruhsal vadinin kapısını 

çaldıklarında, onlara kapıyı açacağım. 

12 Eğer gayretle çalışırsanız, yarın Benimle birlikte olacaksınız. Kendinizi bu öğretilerle hazırlayın ki, 

İkinci Çağ'daki öğrencilerim gibi, kardeşlerinize ışık ve acı çekenlere teselli getirerek yola çıkabilesiniz. 

Tembel kayıtsızlığınızdan uyanın! Çünkü Yasa'ya sahip olan sizler Sözümü anlamazsanız ya da Bana 

tanıklık etmezseniz, ziyaretler gelecek; sorgulanacaksınız ve eğer Öğretimi içinize almadıysanız - ne cevap 

vereceksiniz? O zaman kınanacak, korku ve pişmanlık hissedecek ve Üstadın size sevgiyle ve hiç 

durmadan söylediklerini hatırlayacaksınız. Ama Sözümü çalışır ve üzerinde düşünürseniz, bu vahiyden 

söz etmeniz gerektiğinde hazırlıklı olacaksınız ve sizi anlayanlar şöyle diyecekler: "İlahi Efendi gerçekten 

bizimle birlikteymiş!" - Başarılı olmanıza rağmen, kardeşleriniz tarafından yanlış değerlendirilirseniz, 

endişelenmeyin, çünkü çalışmanızı kabul edeceğim ve büyük sınavlarda zafer kazandıktan sonra, size 

huzurun yüce mutluluğunu vereceğim. 
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13 Gelecekte, birçoğunuz kendinizi bu öğretiyi insanlık arasında yaymaya adayacak ve 

çalışmalarınızın meyve verdiğini ve İlahi tohumun çoğaldığını göreceksiniz. 

14 Tüm dünya yolcularını, onları ruhsal yükselişe ve sonsuz yaşama sahip olmaya davet eden sesimi 

duymaya çağırıyorum. İlahi Söz'ün Kendisini tanıttığı bu günde, O'nun Sözü'nü kullanın ve onunla 

aydınlanmanıza izin verin; çünkü bilgide ışık ve kurtuluşunuz vardır. 

15 Yasam size yaşamınızın tüm eylemlerinde ahlakı, doğruluğu ve düzeni öğretiyorsa, neden kendiniz 

için acı yaratarak zıt yollar arıyorsunuz? Ve bedeninizi dünyada bırakarak öbür dünyaya gittiğinizde, o 

kabuğu çok sevdiğiniz için ağlarsınız. 

Bedenin artık size ait olmadığını ve Bana gelene kadar yola devam etmeniz gerektiğini hissettiğinizde, size 

şöyle derim: "Oğlum, Bana gösterecek neyin var? Yeryüzünde Benim buyruklarımı yerine getirerek mi 

yaşadınız?" Ama siz, sizi bu kadar çok seven ve size bu kadar çok şey bahşeden O'na karşı hiçbir sevgi 

armağanınız olmadığı için utanç ve umutsuzluk içinde, ruhunuzu bastıran zincirler oluşturdunuz ve 

ruhunuz ışıksız görünüyor, lütfunu kaybettiği için kendi kendine ağlıyor ve feryat ediyor. Yalnızca 

Baba'nın onu çağıran sesini duyar. Ama kendini geliştirmediği ve O'na gelmeye layık hissetmediği için, 

hareketsiz durur ve bekler. 

Aradan zaman geçer ve ruh tekrar sesi duyar ve çektiği acıyla tamamen dolmuş bir halde kendisiyle 

kimin konuştuğunu sorar ve bu ses ona şöyle der: "Uyan! Nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi 

bilmiyor musunuz?" Sonra gözlerini kaldırır, ihtişamı karşısında kendini acınası hissettiği ölçülemez bir 

ışık görür. Dünyaya gönderilmeden önce zaten var olduğunu, sesin çıktığı Baba tarafından zaten 

sevildiğini ve şimdi onu acınacak durumda görerek onun için üzüldüğünü fark eder. Mücadele yolundan 

geçmek ve sevaplarıyla ödülünü kazanmak için çeşitli meskenlere gönderildiğini fark eder. Ve Oğul sorar: 

"Eğer ben dünyaya gönderilmeden önce Senin çok sevdiğin bir yaratık idiysem - neden erdemde sabit 

kalmadım ve Sana geri dönmek için düşmek, acı çekmek ve zahmet çekmek zorunda kaldım?" Ses ona 

cevap verdi: "Tüm ruhlar Evrim Yasası'na tabidir ve bu şekilde Baba-Ruhum onları sonsuza dek korur ve 

Oğul'un iyi işlerinden çok memnundur. Bununla birlikte, sizi dünyaya bir savaş ve acı vadisi değil, ruhsal 

mükemmellik için bir mücadele yeri haline getirmeniz için gönderdim. Size çoğalmanızı, kısır olmamanızı 

söyledim. Ama Ruhsal Vadiye döndüğünüzde, hasat getirmezsiniz, sadece ağlarsınız ve size bahşettiğim 

lütuftan yoksun olarak gelirsiniz. Bu nedenle, sizi bir kez daha gönderiyor ve diyorum ki: Kendinizi 

arındırın, kaybettiklerinizi arayın ve ruhani yükselişinizi gerçekleştirin. 

Ruh dünyaya döner, dinlenmek ve yeni yaşam yolculuğuna başlamak için küçük ve narin bir insan 

bedeni arar. Kendisine verilen küçük çocuğun bedenini bulur ve Yasama karşı işlediği suçları telafi etmek 

için kullanır. Dava'nın bilgisiyle ruh dünyaya gelir, Baba'nın nefesi olduğunu ve O'ndan getirdiği görevi 

bilir. 

16 İlk yıllarda masumdur ve saflığını korur, Ruhsal Yaşam ile temas halinde kalır. Daha sonra günahı 

tanımaya başlar, Baba'nın doğru yasalarına karşı insanların gururunu, kibrini ve kuralsızlığını yakından 

görür ve doğal olarak asi olan beden kendini kötülükle lekelemeye başlar. Günaha düşerek, dünyaya 

gelirken beraberinde getirdiği görevi unutur ve yasaya aykırı işler yapmaya başlar. Ruh ve madde yasak 

meyveyi tadar ve uçuruma düştüklerinde son saat onları şaşırtır. 

Ruh yine kendini (ruhsal) yaşam alanında bulur, suçunun yüküyle yorgun düşmüş ve eğilmiştir. Sonra 

bir zamanlar onunla konuşan ve hala onu çağıran sesi hatırlar ve kim olduğunu bilmeden kaybolmuş 

hissederek birçok gözyaşı döktükten sonra, o yerde daha önce de bulunduğunu hatırlar. Ve onu büyük bir 

sevgiyle yaratan Baba, onun yolunda belirir ve ona şöyle der: "Kimsin, nereden geliyorsun ve nereye 

gidiyorsun?" - Oğul bu seste kendisine varlık, zeka ve yetenek verenin, onu tekrar tekrar bağışlayan, 

arındıran, karanlıktan çıkarıp ışığa götüren Baba'nın sözünü tanır. Titrer, çünkü Yargıç'ın önünde 

durduğunu bilir ve şöyle der: "Baba, itaatsizliğim ve Sana olan borcum çok büyük ve Senin krallığında 

yaşamayı bekleyemem, çünkü hiçbir erdemim yok. Bugün Ruhani Vadi'ye döndüğümde, kefaretini 

ödemem gereken yalnızca birikmiş suçlarım olduğunu görüyorum." Ancak sevgi dolu Baba ona bir kez 

daha yol gösterir, bedene geri döner ve yeniden insanlığa ait olur. Ama şimdi zaten deneyimli olan ruh, 

üstünlüğü ele geçirmek ve ilahi emirlere itaat etmek için fiziksel kabuğu daha büyük bir güçle bastırır. 

Savaş başlıyor. İnsanı aşağı çeken günahlarla savaşır ve kurtuluşu için kendisine tanınan fırsatı 

değerlendirmek ister. Başından sonuna kadar savaşır ve şakaklarındaki beyaz kıllar parladığında ve 

eskiden dirençli ve güçlü olan bedeni yılların ağırlığı altında eğilmeye başlayıp gücünü kaybettiğinde, ruh 
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kendini güçlü, daha olgun ve deneyimli hisseder. Günah ona ne kadar büyük ve iğrenç görünür! Ondan 

uzaklaşır ve hedefe ulaşır. Şimdi sadece Baba'nın onu çağıracağı anı beklemektedir, çünkü İlahi Yasa'nın 

adil ve Tanrı'nın İsteği'nin mükemmel olduğu, bu Baba'nın çocuklarına yaşam ve kurtuluş vermek için 

yaşadığı sonucuna varmıştır. 

Son gün geldiğinde, ölümü bedeninde hissetti ve hiç acı duymadı. Sessiz ve saygılı bir şekilde vefat 

etti. Zihninde kendini gördü ve sanki önünde bir ayna varmış gibi, kendini güzel ve ışıkla parlayan bir 

şekilde gördü. Sonra ses onunla konuştu ve "Oğlum, nereye gidiyorsun?" dedi. Ve kim olduğunu bilerek 

Baba'ya gitti ve O'nun ışığının varlığına girmesine izin verdi ve şöyle dedi: "Ey Yaradan, ey her şeyi 

kucaklayan Sevgi, Sana dinlenmeye ve Seni tamamlamaya geldim." - Hesap kapanmıştı ve ruh sağlıklı, saf 

ve günah zincirlerinden kurtulmuştu ve önünde kendisini bekleyen büyük ödülü görüyordu. 

Bundan sonra o Baba'nın ışığıyla birleştiğini, zevkinin arttığını hissetti ve bir barış yeri, kutsal bir 

toprak gördü, derin bir sükûnet hissetti ve İbrahim'in bağrında dinlendi." - 

17 Size Ruhsal Yaşamın içerdiği mucizelerden söz ediyor ve talimatlarımı sunuyorum. Ey İsrail halkı, 

ey insanlık, kızım, Bana gelmek için yeryüzündeki görevinizi yerine getirecek misiniz? Liyakat sayesinde 

Göksel Krallığa girecek ve erdemleri uygulayarak yeryüzünde huzura kavuşacaksınız. 

18 Tekrar tekrar bedene büründünüz ve her yeniden bedenlenişinizde suçunuzu ve kefaret 

yükümlülüğünüzü artırdınız. Çektiğiniz acılar için Beni suçlamayın, çünkü Ben sizi cezalandırmıyorum, 

siz kendi yargınızı kendiniz veriyorsunuz. 

19 Şimdi günahlarınızı telafi etmek için son bir fırsatınız var. 

20 Sana verdiğim söz nedeniyle sana geri döndüm. İlk Zamanlardan beri sizinle bir antlaşma yaptım 

ve sonuna kadar size rehberlik edeceğim. Çünkü sizler Benim soframa oturmak için kendinizi hazırlamış 

kişilersiniz. Ben yiyecek ve meyveyim, ekmek ve şarabım. 

21 Sevgiye aç insanların da Beni izlediği İkinci Çağ'da olduğu gibi, yorulmadan Beni dinlemeye ve 

doğruluğa olan açlığınızı ve susuzluğunuzu gidermeye geliyorsunuz. Vadilerde ve dağlarda Sözümü 

ilettim, denizde ve çölde bile kalabalıklar Beni izledi. İmanları yılgınlık nedir bilmezdi, kesinlikleri 

yıkılmazdı. Sonra merhametim o insanların üzerine yayıldı ve onları Sözümün en içsel özüyle sardı. 

Anneler çocuklarını kucaklarında taşıdılar, erkekler Beni dinlemek için işlerini bıraktılar, yaşlı adamlar 

sopalarına yaslanarak kalabalığı takip ettiler. 

22 Bu olaylardan birinde Üstat, sevgiyle ve kişi gözetmeksizin dağıtıldığı takdirde her ekmeğin yeterli 

olacağının bir kanıtı olarak somun ve balık mucizesini gerçekleştirmiştir. Çünkü birlik ve kardeşlik aynı 

zamanda gıda olacaktır. 

23 Öğrenciler bile bu kadar az yiyeceğin böylesine büyük bir kalabalığı doyurmaya yeteceğinden 

şüphe etmişlerdi. Ama mucizenin gerçekleştiğini gördüklerinde utanarak kendi kendilerine şöyle dediler: 

"Gerçekten de bu Mesih!" 

24 Şimdi, Üçüncü Çağ'da, Bana yeniden sahipsiniz. Size insanlığın yiyeceği sonsuz yaşam ekmeğini 

veriyorum. 

25 Bu Sözü size insan aklı aracılığıyla veriyorum. Kendimi bu şekilde tanıtmak için, insanın ruhsal ve 

entelektüel gelişimini beklemek zorundaydım ki bu zamanda ondan faydalanabileyim. Vasiyetim yerine 

getirildi ve bu gizem, şu an için onu doğru anlamayan herkes için açıklığa dönüşecek. 

26 Mezheplerin ve tarikatların yargılarından ve alaylarından korkmayın. Onlar, ellerinde 

peygamberlik kitapları olduğu halde, onları (doğru) yorumlamayan ve bu yüzden Beni beklemeyi 

bilmeyenlerdir. Öte yandan, Kutsal Ruh olarak geri dönüşümden söz eden peygamberlikleri bilmeyen 

sizler Beni bekliyordunuz. Şimdi Üçüncü Çağ burada, ama insanlık Müjde'yi nasıl yorumlayacağını 

anlamadı. 

27 Ne kadar çok insan çobansız koyun gibi gidiyor. Ama Ben sizinle birlikteyim ve Kendimi tanınır 

kılmak için, İkinci Çağ'da olduğu gibi Kendimi yoksulluk ve alçaklık içinde gösterdim. Eğer insanlık 

Beni, Beni izleyenler aracılığıyla tanımlamak isterse, bunu başarabilir: hastalar, acı çekenler, 

aşağılananlar, bitkin düşenler, adalete aç ve susuz olanlar, inançları ölmüş olanlar, işte onlar Beni 

izleyenlerdir. 

28 İkinci Çağ'da bir dinin içinden çıkmadığım gibi, bu dönemde de herhangi bir kilisenin bağrında 

ortaya çıkmamış olmam kimseyi şaşırtmasın. 
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29 Kibir, materyalizm ve putperestliğin hüküm sürdüğü yerde durmayacağım. Yasamın özünü 

unutturan hiçbir törenin olmadığı, en büyük sadelik ve alçakgönüllülüğün koynunda Kendimi 

göstereceğim. Bu nedenle, Beni muhtaçlar, eğitimsizler ve günahkârlarla çevrili gördüğünüzde şaşırmayın; 

çünkü merhametimi onların içine yerleştirdim, onları yararlı varlıklara dönüştürdüm, onlara birçoklarını 

dönüştürmeleri için armağanlar verdim ve onlar aracılığıyla, yani sizler aracılığıyla, gücümün açık 

kanıtlarını verdim. Ancak hala şüpheleriniz varsa endişelenmeyin, çünkü "hiç kimse kendi ülkesinde 

peygamber değildir". Yarın yabancılar gelecek ve size inanacaklar ya da bilinmeyen diyarlara gideceksiniz 

ve sizi kabul edecekler; çünkü herkes sizden şüphe etmiyor. Ayrıca sizi takip eden ve sevginize ve 

yardımseverliğinize güvenen, böylece yolun zorlu tırmanışında size teşvik ve mahmuz görevi gören kişiler 

de vardır. - Düştüğünüzde sizi izleyen ve sizden güç alanlara ne olacak? Umutsuzluğa kapıldığınızda Beni 

arayın, sizi güçlendireyim. Acıyla karşılaştığınızda, sizi azarladığımı düşünmeyin. Bu denemeden, 

gelişiminiz için içerdiği faydayı çıkarın. 

30 Sadece istemem yeterli ve sen saf olacaksın. - Sizi arındıran ben olsaydım bunun ne değeri olurdu? 

Herkes Yasama karşı işlediği suçları telafi etsin, bu erdemdir. Çünkü o zaman gelecekte düşmelerden ve 

hatalardan nasıl kaçınacağınızı bileceksiniz, çünkü acı size onları hatırlatacak. 

31 Eğer işlenen günah ve bunun doğal sonuçları arasında samimi bir pişmanlık varsa, acı size 

ulaşmayacaktır, çünkü o zaman zaten bu imtihanı teslimiyetle karşılayacak kadar güçlü olacaksınız. 

Dünya çok acı bir kadeh içiyor; ama ben onu asla cezalandırmadım. Ama çektiği acıdan sonra onu 

çağıran Bana gelecektir. O zaman nankörlük edenler, varlıklarına yalnızca nimetler akıtan O'na nasıl 

teşekkür edeceklerini bileceklerdir. 

32 Şimdiye kadar dünyada galip gelen insan sevgisi olmamıştır. İnsanlığın başlangıcından bu yana 

olduğu gibi, hükmeden ve fetheden şiddet olmuştur. Seven kişi kötülüğe kurban gitmiştir. 

33 Kötülük krallığını genişletti ve yeryüzünde güçlendi. Ama tam da bu zamanda, insanlar arasında 

sevgi ve adalet krallığı kurulabilsin diye, bu güçlere silahlarımla karşı koymaya geldim. Ondan önce 

savaşacağım. Çünkü size Ruhumun esenliğini verebilmem için savaş açmam ve tüm kötülüğü yok etmem 

gerekir. 

34 Adalet günü zaten sizinle; yaşayanlar ve ölüler vicdanın sesini şu anda duyuyor. 

35 Bu dünya ruhunuzun ebedi evi değildir. Öyle olsaydı, çok sevdiğiniz bedeninizin öldüğünü 

görmezdiniz, ebeveynlerinizin, size varlık verenlerin hayatının söndüğünü görmezdiniz. Bu dünyada her 

şey geçicidir, hiçbir şey kalıcı değildir. Buradaki her şey mutluluk ve zevk olsaydı, ruhunuzu asla 

hatırlamazdınız, başkalarını düşünmezdiniz ve Beni hatırlamazdınız. 

36 Ruhunuzun kat ettiği acı yolu çok uzun oldu ve halihazırda deneyimlediğinizden daha büyük bir 

acıyla karşılaşmanızı istemiyorum. Huzuru aramak için Bana dönün, mükemmelliğinizi arayın ve sizi 

cehaletin karanlığında kaybolanları eğitecek ve kurtaracak ustalara dönüştüreceğim. 

37 Bağışlama sözlerime ağlayan adamlar, sağ eliniz Bana kardeşinizin kanıyla lekelendiğini 

gösterdiği halde, adalet neden hala size gelmedi? - Korkmayın, çünkü gerçek tövbeniz sizi koruyan bir 

örtü gibi ve bağışlamam da kefaretinizde sizi güçlendiren berrak bir su gibi olacaktır. Ama öldürüp de 

borcunu ödemeyenin vay haline! Hile yapanın, utanç verenin ya da anne babasına karşı görevini yerine 

getirmeyenin vay haline! Çünkü o zaman hayat ve acı onları bilge bir yargıç gibi yargılayacak ve onlara 

bir usta gibi öğretecektir. 

38 Bugün tüm karşı koymaların üstesinden gelerek ve Sözümü yeniden duymayı arzuladığınız için 

Bana geldiniz. Çünkü sizler Benim öğrencilerim olma arzusuna sahipsiniz ve bu nedenle Benim ilahi 

öğretimi duymaya ve incelemeye geliyorsunuz. 

39 Sizi yenilemek ve tutkularınızın üstesinden gelmek için ruhunuzu aydınlatan ve ruhsal saflığınız 

için içinizde gerçek sevgiyi uyandıran Sözümden daha iyi bir şey olmadığını biliyorsunuz. 

40 Bu, size açıkladığım şeylerden habersiz kalmamanız için, Sözümün daha ayrıntılı olarak sunulduğu 

zamandır. Ama bazen sizinle imgelerle konuştuğumda, bu, öğretilerimi daha iyi ezberleyebilmeniz içindir. 

41 Ben boğulmak üzere olan bir kazazedenin ulaşabileceği bir yerde beliren cankurtaran sandalıyım. 

Barışın hüküm sürdüğü kıyıya tek parça halinde bırakılanlar, daha sonra yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kaldıklarında aynı şeyi komşularına da yapma yükümlülüğünü içlerinde hissederler. 

42 Gemiler yeterli olmadı ve yardım için feryat eden çok sayıda kazazede var. İnsanlığın ahlaksızlık, 

ahlaksızlık ve suç içinde yok oluşuna bakın! Materyalizm ve bencillik dolu bir yaşama teslim olmuş 
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insanlara bakın! Kadınlar her yerde hüküm süren günaha alıştı, erdemlerini ve inceliklerini kaybediyorlar, 

insanın tapınağı olan ev kirletiliyor çünkü ışık, sıcaklık ve huzur ondan kayboluyor. 

43 Bu gezegene geliyorum ve Tanrı'nın tapınağı olan insan ruhunu arıyorum ve ona ahlaki yenilenme 

ve kardeşlik yoluyla ulaşabileceği yeni bir dünyadan, bir barış dünyasından bahsederek içindeki inancı 

ateşliyorum. 

Bazıları kalplerinin güçle çarptığını hisseder ve ilahi ideali kendi idealleri haline getirir; diğerleri ise 

Beni takip etmemek için bahane olarak engellerden ve zorluklardan şikayet eder. Bunlar inançtan 

yoksundurlar ve kaderinden yüz çevirenin, tüm yolu kat edene kadar tekrar tekrar aynı noktaya gelmesi 

gerektiğini anlamamışlardır. 

44 Size maddi görevlerinizden ya da kalbin ve duyuların sağlıklı zevklerinden uzaklaşmanızı 

söylemiyorum. Sizden sadece ruhunuzu zehirleyen ve bedeninizi hasta eden şeylerden vazgeçmenizi 

istiyorum. 

45 Yasa çerçevesinde yaşayan kişi vicdanının emrettiğini yerine getirir. Yasak zevklere dalmak için 

izin verilen zevkleri reddeden kişi, en büyük zevk anlarında bile neden mutlu ya da huzurlu olmadığını 

merak eder. Çünkü zevkten zevke, kalbi ve ruhu için gerçek tatmini bulamadan uçurumda yok olana kadar 

daha da derine batar. 

46 Bazıları, kendilerini sonsuz yaşam ziyafetine sonsuza dek davet eden O'nun sesini duyabilmek 

için, içinde zevk aradıkları ama bulamadıkları kâseyi son damlasına kadar boşaltmalıdır. 

47 Öğrencilerimin sunularını kabul ediyorum. İlyas sizi hazırladı ve Sözümü işitmeye layık olmanız 

ve onun ruhsal anlamını nasıl kullanacağınızı bilmeniz için Bana aracılık etti. Sözüm odur ki, yürek acısı 

içinde Beni arayan herkes teselli bulacaktır. 

48 İnsanlarla temasa geçtiğim zaman Kutsal Ruh'un zamanıdır. Beni duyanlardan bazıları Beni 

tanımaya başlar ve diğerleri Beni çoktan sever. Benim tezahürümün bu zamanı sona erdiğinde, insanlık 

Kimin geldiğini bilecek. İlyas'ı lütuf ve güç dolu bir öncü ve aynı zamanda insan ırkına olan sevgisinden 

dolayı inen Efendi olarak tanıyacaklardır. 

49 Sevgili öğrencilerim, Beni örnek alın ki, çağlar boyunca size rehberlik etmiş olan Çoban İlyas sizi 

Bana sunacağı zaman, onarımınızın sonuna yakında ulaşabilesiniz. 

50 Ruhların bu dünyadan ayrıldıklarında kendilerini yalnız hissetmelerini ya da herkesi bekleyen 

ruhani vadinin uçsuz bucaksızlığında kaybolmalarını istemiyorum. Bu nedenle, İlyas size sesleniyor ve 

kendinizi bu geçiş için hazırlayın ve kardeşlerinizi insan ile Yaratıcısı arasında Çoban ve Aracı olan Ruh'la 

tanıştırın. 

51 Zorlu ve adaletli bir dönemden geçiyorsunuz, hepiniz şimdi emeğinizin meyvelerini 

topluyorsunuz. Bu zamanın gelmesi gerekiyordu, yazılmıştı. Sizi dua etmeniz ve tövbe etmeniz için 

uyardım, ama sizi uykuda buldum, sözlerimi hatırlamıyorsunuz. Ama Ben sizi izliyorum ve size çok geniş 

ufuklar gösteren Öğretimi getirmek için bir kez daha geldim. Bunu kavrayabilirseniz, cesur ve iradeli 

olacaksınız ve bu ışık ruhunuza nüfuz ettiğinde, başkalarına gidin ve uyuşukluklarından kurtulmalarına 

yardımcı olun. Bilgisizlikten günah işleyenlere merhamet et ve onlara kurtuluşa götüren yolu göster. 

52 Bir zamanlar çocuk olanları öğrencilerim yapıyorum ve öğrencileri Kendime daha da 

yaklaştırıyorum. Hepinizi cennetin bir merdivenine yerleştirdim ve sıkıntılarınızı paylaştım. İnsanlığın 

acısı Bana ulaşıyor, İlyas insanlığın ruhani birliği için savaşıyor. Babil'in yeni kulesi gurur ve çekişme 

içinde büyüdü, ama ben onun karşısına alçakgönüllülük ve sevgi temelleriyle İsrail kulesini inşa ediyorum. 

Mücadele büyük olacak, ama sonunda erdem günahı devirecek ve barış yeniden tesis edilecektir. O zaman 

zayıf olanlar güçlenecek, körler gözlerini açacak ve ruhun gerçek uyanışı gerçekleşecek ve böylece 

gelişim yaşamına girebilecektir. 

53 İnsanın arzuladığı altın ve güç ne ruhuna huzur, ne de hasta yatağına rahatlık verir; bunlar yalnızca 

yüreğini katılaştırır. Duygularını sınamak için zenginlerin önüne kaç kez acı imgeleri koydum ve onlar 

yetimlere, sefalete ve hemcinslerinin acılarına kayıtsız kaldılar; onları yalnızca adalet ve sevgiyle 

dağıtsınlar diye maddi malların emanetçisi yaptığımı anlamadılar. 

54 Kendilerini iyileştirecek şefkatli bir el, teselli edecek bir söz ya da kurtaracak bir örnek bekleyen 

pek çok varlık var. Ruh sevgiye, samimiyete ve adalete açlık çeker ve sen, İsrail, verebilirsin, çünkü sana 

dağıtman için bol miktarda manevi mal verdim. 
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55 Her zaman sizin için böyle huzurlu zamanlar olmayacaktır. Bu nedenle, bugün hala hareket 

özgürlüğünüz varken, gayretle çalışın ve diğer uluslardan kardeşlerinizi dua ederek hazırlayın. Ruh'un 

mesafe tanımadığını zaten biliyorsunuz ve bu nedenle, öğretilerimin elçilerim aracılığıyla iletildiği gün, 

tökezlemeyecekler, görevlerini anlayan ve onlara destek ve sıcaklık veren dostlar, kardeşler bulacaklar. 

56 Bu mesaj kime emanet edilirse ve kim Benimle birlik içinde yaşarsa, ona mükemmel işler 

aşılayacağım ve Ruhumu onun sözlerinde açığa çıkaracağım. 

57 Birçoğunuz Üstadı izlediğiniz için insanların hor gördüğünü hissettiniz. Diğerleri ebeveynlerinin 

evinde reddedilmiştir ve yine diğerleri eşleri tarafından reddedilmiştir. Ama tüm bunları gördüğümü ve 

fedakârlığınızın karşılığını fazlasıyla vereceğimi unutmayın. 

58 Etrafınızdaki herkesi düşman değil kardeş olarak görün. Hiç kimse için ceza talep etmeyin, 

hoşgörülü olun ki bağışlama konusunda örnek teşkil edebilesiniz ve ruhunuzda pişmanlık duygusu 

oluşmasın. Dudaklarınızı kapatın ve bırakın davanızı Ben yargılayayım. 

59 Hastaları iyileştirin, kafası karışık olanlara akıl sağlığını geri kazandırın. Zihni bulandıran ruhları 

kovun ve her ikisinin de* kaybettikleri ışığı yeniden kazanmalarını sağlayın. 
* Ekteki not 4'e bakınız 

60 Uluslar için dua edin, çünkü ben sizi gözeteceğim. Sözümü tüm kalplere götürün. Daha sonra elde 

ettiğiniz faydalar için Bana teşekkür edin; çünkü o zaman ağacın tek bir yaprağının bile Benim isteğim 

olmadan hareket etmediğini anlamış olacaksınız. 

61 Size doğrusunu söyleyeyim: Benden en çok uzaklaşmış olanlar, önsezileri ve kaygıları olduğu için 

yargı zamanının geldiğinin farkına varırlar. 

62 Sesim ruhları bir trompet gibi çağırır ve uyandırır. Ama eğer insanlık Birinci ve İkinci Çağ'ın 

kehanetlerini incelemeye ve kavramaya özen gösterseydi, şu anda olanların hiçbiri onları şaşırtmaz ya da 

kafalarını karıştırmazdı, çünkü hepsi önceden bildirilmişti. 

63 Dün verdiğim söz bugün yerine getiriliyor; çünkü Kral'ın Yıldızı parlamayı bırakır bırakmaz aynı 

şey yerine getirilmeyecekti. 

64 Ulusların savaşının sana verdiği acıya katlan, onlardan (ilahi) adalet talep etme, çünkü onların acı 

kadehi zaten yeterince acıdır. Yargılamalarınızda, düşüncelerinizde ve dualarınızda merhametli olun. 

65 Hâlâ bir miktar barışa sahip olanların, savaşın zorluk ve sıkıntılarını çekenlere yardım etmek için 

dua etme görevi vardır. 

66 İnsanlığa bu kadar çok acı çektirenlere karşı merhamet yerine öfke ya da aşağılama 

hissediyorsanız, size doğrusunu söyleyeyim, kendinizi tüm ruhani yüceliş ve anlayıştan yoksun 

bırakırsınız. 

67 Sesimin kalbinizde yankılanmasına izin verin, Sözümü eyleme geçirin: Öğretilerimin yeryüzünde 

güç kazanmasının yolu bu olacaktır. Hasta ve çürüyen bir insanlığın ortaya çıkardığı fikirlerle yüzleşecek 

olan ışıktır. 

68 İnsanlar ruhlarının gelişimi için arzu edebilecekleri tüm doğruluğu, tüm yüceliği ve tüm ışığı 

Benim öğretilerimde bulabileceklerdir. Ancak insanın Benim öğretimi araştırmaya duraklaması ve 

içeriğine ilgi duyması için, önce öğrencilerimin yenilenmesinde ve erdemlerinde bunun ilk meyvelerinin 

farkına varması gerekir. 

69 Huzur içinde yaşarsanız size büyük sırlar vereceğime söz veriyorum. Çünkü o zaman ışığım 

varlığınızda parlayabilecektir. 

70 Hepiniz Benim gerçeğime tanıklık eden ve denizciler için bir deniz feneri ya da insanlık yolundaki 

seyyahlar için bir yıldız gibi olanlar arasında olmak istiyorsunuz. 

71 Bugün bu bildiri aracılığıyla Ben aranızdayım. Benim kalışımdan yararlanın ve bebeklikten 

itibaren öğrencilerim olun ki, ben konuşmayı bıraktığımda Sözümle layık bir şekilde vaaz edebilesiniz. 

72 Öğrenin, izleyin ve dua edin, kardeşleriniz arasında sevgi ve merhamet tohumları ekin ki, ben de 

sizin eserleriniz aracılığıyla insanlara şunu söyleyebileyim: Birbirinizi sevin! 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 34 
1 Sevgili insanlar, bu mesajı insanlığa açıklamak için daha iyi zamanları beklemeyin, çünkü bundan 

daha uygun başka bir zaman gelmeyecektir. 

2 Gözlerinizi gerçeğe açın ve artık dünyanın boş hayallerini kurmayın. Görevinizin Benim öğretimi 

tüm dünyevi yollarda duyurmak olduğunu anlayın. 

3 İşte bu kalabalıklar arasında geleceğin elçilerini, yeni havarileri, görevlerini yerine getirirken 

yorulmak bilmeyecek olan emekçileri keşfediyorum. 

4 Bazıları Doğu'ya gidecek, diğerlerini Batı'ya göndereceğim ve dillerin çeşitliliği Sözümün 

yayılmasına engel olmayacak. 

5 Öğretilerimde bulunan ışık, sevgi ve adalet kılıcı yolları açacak, cehalet duvarlarını yıkacak ve 

sınırları silecektir. Halkların birleşmesi için her şey hazırlanacaktır. 

6 Mücadelenin başlangıcında, bazıları Teslis-Meryem ruhani öğretisini memnuniyetle kabul 

edecektir. Ancak diğerleri bunu reddedecek ve kendi dünyevi güçlerine ve hatalı yorumlarına bir tehdit 

olarak görerek size zulmedeceklerdir. Ama sana doğrusunu söyleyeyim, sanki onlar avuçlarıyla güneşin 

ışık vermesine engel olacaklar. 

7 Sizi uyarmalıyım ki, bu Sözü reddeden Beni reddetmiş olacak ve onu kabul eden Beni kabul etmiş 

olacaktır. Çünkü ruhani anlamıyla bu zamanda insanlara Kendimi açıkladım, ruhum onda mevcuttur. Bu 

nedenle size söylüyorum: Benim Sözümü alan kişi sesimi tanıyacak, yüreğinin kapılarını Bana açacak ve 

Beni içinde barındıracaktır. 

8 Adaletim size telafi etmeniz ve borcunuzu ödemeniz için harika bir fırsat sundu. Size emanet 

ettiğim yaşamınızın tek bir gününün bile boşa gitmesine izin vermeyin. 

9 Siz Baba'nın evine tövbe ederek dönen savurgan oğulsunuz ve ben de mirasınızı yeniden 

kazanmanız için sizi sevgiyle kabul ettim. 

10 Huzuruma ağlayarak gelenlerden hangilerinin gerçekten tövbe eden, suçluluklarını içten pişmanlık 

gözyaşlarıyla ağlayarak dile getiren ve Benden telafi için bir fırsat isteyen kişiler olduğunu bilirim. 

Babalarını incittikleri için ağlarlar, kendileri için ağlamazlar. Buna karşılık, Beni incittikleri için üzgün 

görünen ve ağlayan, bir daha günah işlemeyeceklerine söz veren ve hatta yemin eden başkaları da vardır. 

Ama yemin ederken aynı zamanda Benden yeni dünyalıklar isterler. Bunlar yakında Baba'nın evinden 

tekrar ayrılacak olanlardır. 

11 Benden istediklerini elde etmeyi başarırlarsa, onu boşa harcayacaklardır. Eğer onu elde 

edemezlerse, Bana küfredeceklerdir. Bu yolun alçaklığında sadece dikenler olduğunu düşünürler ve 

seçtikleri yolun en belirsiz, engebeli ve tehlikeli yol olduğunu bilmezler. Kendilerini tamamen dünyanın 

zevklerine verirlerse, zenginliklerini artırabileceklerini ve böylece zorluklarını azaltabileceklerini 

düşünürler; manevi haçın tatlı yükünü reddederek, omuzlarına muazzam bir maddi yük yüklediklerini ve 

bunun ağırlığı altında depresyona gireceklerini fark etmezler. 

12 İlahi yasaları sevgiyle yerine getirerek barış, ışık ve uyum cennetinde yaşamaya çalışan ne kadar 

az kişi var. 

13 İnsanların kat ettiği yol çok uzundur ve yine de yaşamlarında yalnızca acı ve hayal kırıklığı 

biriktiren yasak meyveleri yemeyi tercih ederler. Yasak meyveler, Tanrı onları yarattığı için iyi olan, 

ancak uygun şekilde hazırlanmadığında veya aşırı kullanıldığında insan için zararlı hale gelebilen 

meyvelerdir. 

14 Erkek ve kadın hazırlık yapmadan yaşamın meyvesini alır ve yeryüzünde yeni varlıkların insan 

olmasına neden olduklarında Yaratıcı'ya karşı sorumluluklarının farkına varmazlar. 

15 Bilim adamı, önce vicdanının sesini dinlemeden bilim ağacından saygılı bir elle bir meyve koparır; 

Yasam onunla konuşarak bilgelik ağacının tüm meyvelerinin iyi olduğunu ve bu nedenle onları koparanın 

bunu yalnızca komşusunun iyiliği için yapabileceğini söyler. 

16 Verdiğim bu iki örnek, insanlığın neden Yasa'ya itaat ettiği için yüreğinde sonsuza dek sahip 

olması gereken o içsel cennetin ne sevgisini ne de huzurunu bildiğini göstermektedir. 

17 Aynı şeyi bulmanıza yardımcı olmak için, günahkârlara, itaatsizlere, nankörlere ve kibirlilere, 

ruhla donatıldığınızı, vicdanlarınız olduğunu, neyin iyi neyin kötü olduğunu tam olarak yargılayıp 
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değerlendirebileceğinizi anlamanızı sağlamak ve sizi barış, bilgelik, sonsuz sevgi, ölümsüzlük, görkem ve 

sonsuzluk cennetine götürecek yolu göstermek için öğretiyorum. 

18 Günah işlemiş olan sizlere sesleniyorum, çünkü doğru kişiler zaten ruhani cennette 

yaşamaktadırlar; ruhu ve dolayısıyla vicdanı olmayan diğer varlıklar ise mükemmel bir itaat ve tüm 

yaratılışla mükemmel bir uyum içinde yaşadıkları doğa olan cennetlerinde keyif sürmektedirler. 

19 Bugün, üzerinde gelişeceğiniz ve sonunda Benimle buluşacağınız yolu aydınlatıyorum. Sizi 

zorlamıyorum ama bu çağrıya kulak vermezseniz, çok geçmeden kendi isteğinizle kurtuluş yolunu 

arayacağınız gerçeğine dikkatinizi çekiyorum. Ancak o zaman insanlık dışılığınızın, küstahlığınızın ve 

kibrinizin dehşetinden kaçacaksınız. 

20 Size ciddiyetle gelmiyorum. Günahlarınıza hak ettikleri cezayı veren sizlersiniz. 

21 Halkım, ruhsal olarak kendinizi ondan besleyebilmeniz için Sözümün özünü yüreğinize 

bırakıyorum. Çünkü senin kalbin bir çiçek gibidir ve onun kokusu içine yerleştirdiğim sevginin özüdür. Bu 

çiçeğin solmasına izin vermeyin, çünkü yakında kokusunu kaybedecektir. Bahçelerinizin çiçekleri 

hassastır, ama kalbiniz ve hatta onun ilahi özü daha da hassastır. 

22 1950'den sonra artık Sözümü, ses taşıyıcıları ya da tercümanlar olarak adlandırdığınız bu iletişim 

organları* aracılığıyla almayacaksınız. Bazıları bu dünyadan öbür dünyaya geçecek. 

Diğerleri ilk ilhamları, ruhtan ruha bağlantıdan önceki işaretleri almak için kalacaktır. 
* Ekteki not 9'a bakınız 

23 Bu bağlantı aranızda gelişmeye başladığında, gerçekte şu anda almakta olduğunuz öğretiyi 

kavramaya ve anlamaya başlayacaksınız ve aynı zamanda Sözümün ruhani anlamını, ses taşıyıcısının 

Sözüme eklemiş olabileceği tüm kusurlardan nasıl ayıracağınızı bileceksiniz. 

24 Şimdi size soruyorum: Yeryüzünde yoksul ama ruhen zengin olmayı kabul ediyor musunuz? 

Yoksa dünyanın zevklerini sonsuz yaşam bilgisine mi tercih ediyorsunuz? - Yüreğinizde Bana şöyle 

dediğiniz için sizi kutsuyorum: "Tanrım, Senin Sözünü duymanın görkemiyle hiçbir şey kıyaslanamaz." 

25 Bu kez size yeni bir mesaj veriyorum: Üçüncü Ahit. Pek çok kişi bu tezahüre tanık olmuştur. Ama 

size gerçekten söylüyorum, size açıkladığım şeyin tam anlamını anlayacak olan siz olmayacaksınız ve bu 

mesajın sahip olduğu önemi takdir etmeyeceksiniz. 

26 Çoğu zaman size bir öğreti verdim ve siz bunu yanlış yorumladınız çünkü maddileştiniz ve ben 

size ruhani içgörülerden söz ederken, siz onlara maddi bir anlam verdiniz. Ruhsal açıdan daha gelişmiş 

başka nesiller gelecek ve bu vahiylerin içerdiği öğretileri incelediklerinde ruhani duygularla 

titreyeceklerdir. Diğer zamanlarda Sözümün yumuşak huzurundan zevk alacaklar ve başka durumlarda 

sevgi öğretilerimde bulacakları şeylere şaşıracaklar. O zaman şöyle diyecekler: Bu Söz'ün o sırada orada 

bulunan tanıklarının onun anlamının, büyüklüğünün ve ışığının farkında olmamaları nasıl mümkün 

olabilir? - Bu olay ilk kez yaşanmıyor: İkinci Çağ'da bile, insanların kalbiyle konuştuğumda, Beni 

anlamadılar çünkü sadece dünya ve madde için yaşadılar ve düşündüler. 

27 İkinci Çağ'da Bana bir kabuk olarak hizmet eden bedenim ıstıraba girdiğinde ve Ben çarmıhtan son 

sözlerimi söylediğimde, son cümlelerim arasında ne o anlarda ne de sonrasında uzun süre anlaşılmayan bir 

cümle vardı: 

"Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" 

28 Bu sözler yüzünden birçok kişi şüpheye düştü; diğerlerinin kafası karıştı ve bunun bir kararsızlık, 

bir bocalama, bir zayıflık anı olduğunu düşündüler. Ama bunun son cümle olmadığını, ondan sonra tam 

bir güç ve açıklık ortaya koyan başka cümleler söylediğimi düşünmediler: "Baba, Ruhumu senin ellerine 

teslim ediyorum"; ve: "Her şey tamamlandı". 

29 Artık kafa karışıklıklarınıza ışık tutmak ve gizem olarak adlandırdığınız şeyleri aydınlatmak için 

döndüğüme göre, size söylüyorum: Çarmıhta asılı kaldığımda, ıstırap uzun ve kanlıydı ve İsa'nın bedeni, 

diğer tüm insanlarınkinden sonsuz derecede daha hassas, uzun bir ıstıraba katlandı ve ölüm gelmedi. İsa 

dünyadaki görevini tamamlamış, son sözünü söylemiş ve son öğretisini vermişti. Sonra o şehit beden, o 

parçalanmış beden, Ruh'tan ayrıldığını hissederek, acı içinde Rab'be, "Baba, Baba, beni neden terk ettin?" 

diye sordu. - Bu, yaralı bir kuzunun Çobanı için yaktığı nazik ve acı dolu bir ağıttı. Bu, Söz olan Mesih'in 

İsa'da gerçekten insan olduğunun ve O'nun çektiği acıların gerçek olduğunun kanıtıydı. 
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30 Bu sözleri Baba'yla sonsuza dek birleşmiş olan Mesih'e atfedebilir misiniz? - Artık bunun, 

insanların körlüğü yüzünden kirlenmiş olan İsa'nın bedeninin iniltisi olduğunu biliyorsunuz. Ama Rab'bin 

okşayışı o şehit bedenin üzerine inerken, İsa konuşmaya devam etti ve sözleri şöyleydi: "Baba, Ruhumu 

ellerine teslim ediyorum." - "Her şey tamamlandı". 

31 İnsanlık, Benimle ne zaman böyle konuşacaksın? Bir sitem, bir şüphe, bir inanç eksikliği değil, 

Baba'ya olan sevginizin bir kanıtı olan ve son saatte O'nu yakın hissetmek istediğinizi O'na duyurduğunuz 

o nazik ağıtı ne zaman dile getireceksiniz? - Cümlelerimin her birini düşünün, çünkü Ben size vaat edilen 

gerçeğim. 

32 Şimdi size öğretiyorum, eğitimsiz ve cahillerden yararlandım, çünkü bilim adamları ve bilgili 

kişiler Beni inkar ettiler. Günahkârları da dönüştürmek ve gerçeğime tanıklık etmeleri için dışarıya 

göndermek üzere aradım. Aracılığıyla Kendimi tanıttığım bu çocuklarım, vaaz edecekleri öğretinin ışığına 

uyanarak bu lütfa layık olduklarını kanıtlamalıdırlar ki, görevlerinin tam bilgisine erişebilsinler ve sadece 

örnek teşkil ederek ve iyi işler göstererek hemcinsleri tarafından inanılacaklarını anlayabilsinler. 

33 Bu eğitim zamanı, kalabalıkların donatılması için elverişli olacaktır. 

34 Benim öğretilerim yaşam nehrinin saf ve kristal berraklığındaki suyudur; bu suyla kendinizi 

arındıracak ve sizi Kutsal Ruh'un öğrencileri olarak adlandırmaya layık kılacak dönüşümü elde 

edeceksiniz. Yüreğinizi Sözümde hazırlayın ve size gerçekten söylüyorum, iyi tohum ondan 

filizlenecektir. Ruhunuzu ve zihninizi Beni dinleyerek şekillendirin, o zaman işleriniz, sözleriniz ve 

düşünceleriniz Benim Gerçeğimi yayacaktır. 

35 Kuşkusuz, Bana yalnızca siz tanıklık etmeyeceksiniz, çünkü tüm yaratılış Benim gerçeğimin canlı 

bir kanıtıdır. Ancak bu çalışmada yerine getirmeniz gereken bir göreviniz ve kendinize ödemeniz gereken 

bir borcunuz var. Size doğrusunu söyleyeyim, Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz, ama kendinize 

borçlusunuz. 

36 Eğer siz Rabbinize tanıklık etmezseniz, ben ederim; ama savaş anında Efendinizle birlikte 

olmadığınız için acı acı ağlayacaksınız. 

37 İfadenizin nasıl doğru olarak kabul edileceğini bilmek ister misiniz? - Kendinize karşı samimi 

olun, asla sahip olmadığınız bir şeye sahip olduğunuzu söylemeyin, almadığınız bir şeyi ortaya çıkarmaya 

çalışmayın. Yalnızca bildiklerinizi öğretin, yalnızca tanık olduklarınıza tanıklık edin. Ancak size cevap 

veremeyeceğiniz bir şey sorulursa sessiz kalın ama asla yalan söylemeyin. Tekrar söylüyorum, evetiniz 

her zaman evet ve hayırınız her zaman hayır olmalıdır, o zaman gerçeğe sadık kalırsınız. 

Yemin de etmemelisiniz, çünkü doğruyu söyleyenin iman kazanmak için yemine ihtiyacı yoktur, çünkü 

o eserleriyle aydınlanma getirir. Yalan söyleyen ve inandırıcılığa ihtiyaç duyduğu an geldiğinde sözlerine 

güç katmak için Tanrı'nın adını kullanması gereken kişi yemin etsin. Ne Tanrı, ne Meryem, ne anne 

babanız, ne de kendi canınız üzerine yemin etmeyeceksiniz. Size tekrar söylüyorum, işleriniz sözlerinize 

tanıklık etmelidir, o zaman her ikisi de Bana tanıklık edecektir. 

38 Eğer doğruyu söyler ve size inanılırsa, ne mutlu size inananlara. Gerçeği söylediğiniz için 

reddedilir, incitilir ya da alay edilirseniz, meseleyi Bana bırakın, çünkü gerçek meselesi Benimdir; o 

zaman sizi savunacağım. Gerçeği yalan perdesiyle örtmeye çalışmayın, çünkü o zaman yargınız büyük 

olacaktır. Yüzyıllar boyunca insanların güç ve bilgelik arzusuyla içine girdikleri Yeruşalim'deki o büyük 

tapınak hakkında hiçbir şey bilmiyor musunuz? Çünkü bağrı ruhlar için bir huzur cenneti gibi olduğu 

sürece büyüktü. Ama ikiyüzlülük, yalan ve açgözlülük girdiğinde, perdesi yırtıldı ve daha sonra bir taşı 

bile diğerinin üzerinde kalmadı. 

39 Kendinize karşı dürüst olmaya başlamanızı, kendinizi kandırmaya çalışmamanızı, yani gerçeği 

sevmeye başlamanızı tekrar söylüyorum. Dünyanın büyük başlarının düşeceği, ulusların Benim ilahi 

adaletimi hissedeceği zaman yaklaşıyor. O zaman insanlar arasında ne kadar çok feryat kopacak! 

Sahtelikler, hatalar ve adaletsizliklerle dolu bir dünya yok olacak, böylece onun yerine adalet ve ışık olan 

Tanrı'nın Krallığı kurulacaktır. Pek çok insani çalışma için bu bir son olacaktır, ancak ruhsallaşma zamanı 

için bu bir başlangıç olacaktır. 

40 Yok olacak dünya, sizin yarattığınız, güçlülerin zayıfları ezdiği, çocukların masumiyetinin bile yok 

olduğu, ebeveynlerin çocukları, çocukların da ebeveynleri anlamadığı kötülük dünyası olacaktır. Bu 

dünya, en kutsal ilke ve kurumların insanlar tarafından kirletildiği ve insanların birbirlerini kardeş olarak 

sevmek yerine öldürdüğü bir yerdir. 
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41 Bu yeni Babil'in ortadan kalkması için, kötülüğünün yabani otlar gibi kökünden sökülmesi gerekir. 

Acı büyük olacak; ama bu acı kâsesinde kirli olanlar arınacak, körler gözlerini açacak, ölüm birçok insanın 

dünyevi gidişatını durduracak, ama onları yok etmeyecek, yaşama döndürecek. 

42 İnsanlığın kötü işlerinden geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Ama geçmişinizin yıkıntıları üzerinde, 

insanlığın geniş bir aile gibi olacağı, barış içinde yaşayacağı, Benim Sevgi Yasamda seveceği, hissedeceği 

ve düşüneceği yeni bir dünyayı büyük bir krallık olarak yükselteceğim. 

43 Yeni nesiller yeryüzünü dolduracak ve kendilerinden öncekilerin bıraktığı deneyim ve gelişimin 

meyvelerini hem manevi hem de maddi olarak toplayacaklardır; çünkü tüm geçmişten iyi meyveleri 

seçeceklerdir. 

44 Tanrısallığıma yönelik kusurlu kültlerin üzerinde Tanrı'ya gerçekten ruhani bir tapınma 

yükselecektir, tıpkı günümüz insanının materyalist biliminin üzerinde kardeşlik, refah ve barışa hizmet 

eden yeni bir bilimin yükseleceği gibi. 

45 İnsanların ayrılığı ortadan kalkacak ve tıpkı uyumsuzlukları içinde birbirlerinden uzaklaşarak her 

halk için lehçeler ve diller yarattıkları gibi, uyum yeryüzünde parlamaya başladığında, herkes tek bir dille 

iletişim kurma ihtiyacı hissedecektir. Size doğrusunu söyleyeyim, birbirlerine duydukları kardeşçe sevgi 

bu işi onlar için kolaylaştıracaktır, çünkü bu sevgi Benim size söylediğim şu buyruğa dayanacaktır: 

Birbirinizi sevin. 

46 Aynı türden hayvanlar bile birbirlerini anlarken, bazıları bir bölgeden, diğerleri başka bir bölgeden 

olsa bile, insan ırkının birbirini anlamaması nasıl doğru olabilir? 

47 Babanızın ilhamı altında sevgide birleşin ve tüm yaratılışın Alfa ve Omega'sı olan O size evrensel 

dili verecektir. 

48 Kendinizi tazeleyin, kendinizi Benim Sözümle tazeleyin, o dillerinizin bölücülüğünün üzerindedir, 

başlangıcınızın ve sonunuzun ötesindedir. Ama eğer ses taşıyıcılarımın dudakları aracılığıyla sizinle 

konuşmamın bu kadar ayrıntılı ve tükenmez tarzını merak ettiyseniz, bilin ki bu zihinlere gönderdiğim 

sadece İlahi Işığımın bir kıvılcımıydı. 

49 Bana soruyorsunuz: "Tanrım, eğer bizi bu tezahürün tanıkları olarak seçtiysen, neden bizi 

yeryüzünün acılarından ve talihsizliklerinden hariç tutmadın?" - Buna cevabım şudur: Kardeşlerinizin 

çektiği acıları anlayabilmeniz için onların içtiği acı kâsesini -az da olsa- boşaltmanız gerekir. 

50 Eğer size bu zamanda insanların kibir ve kötülüklerinin yarattığı her şeyin yok edileceğini 

söylediysem, içinizde de yok edilecek, budanacak ya da telafi edilecek bir şeyler olduğuna inanmıyor 

musunuz? 

51 Yeteneklisiniz ama aynı zamanda sınavlardan büyük ölçüde etkileniyorsunuz. Ancak acı sizi 

uyanık tutuyorsa, bunun diğer insanların içtiği acı iksirin yalnızca bir damlası olduğunu unutmayın. 

Kalbiniz acıyı hissettiğinde, dua etmeye teşvik edilir ve bu sayede bu halkın dünyaya getirdiği görevlerden 

birini sezgisel olarak tanır. 

52 Çocuklarım, ışık, barış ve kardeşlik düşünceleriyle dua edin, çünkü bu dualar boşlukta 

kaybolmayacak, ama güçleri onları ruhsal olarak titreşimli tutacak ve dua ettiğiniz kişilerin kalbine 

yönlendirecektir. Sözlerim sizin için sıradanlaşmamalı, ilk günlerdeki gibi aynı alçakgönüllülük ve şevkle 

gelin ki, dualarınız kardeşleriniz tarafından hissedilsin. Çünkü tüm varlığınızın sarsıldığını hissedeceğiniz 

bir gün gelecek ve o gün sizinle bu şekilde son kez konuştuğum gün olacak. 

53 Sizi bu zamanda ne için çağırdığımı sanıyorsunuz, ey insan yığınları? Sadece hastalıklarınızı 

iyileştirmek ya da kaybettiğiniz huzuru geri getirmek için miydi? - Hayır, insanlar; eğer sizi gerçek 

yaşama yükseltmişsem, yüreklerinize iman aşılamışsam, yüzlerinize gülücükler ve bedenlerinize güç 

vermişsem, bunun nedeni sizi bu şekilde donatmak istememdi ki savaş için ayağa kalkabilesiniz. Ama 

görüyorum ki, birçokları kendilerini düşünüyor ve kendilerini bekleyen görevin en ufak bir kısmını bile 

bilmek istemeden, sadece huzur bulmak için derslerime katılıyor. Diğerleri ise arzu ettiklerini elde eder 

etmez, öğretilerimin anlamını öğrenmeye ve anlamaya hiç ilgi göstermeden ayrılırlar. 

54 Hepiniz bu çalışmayı paylaşmaya çağrıldınız ve bu nedenle, sadece bir cümlem bile olsa aynı şeyi 

kalplerinde tutabilsinler diye bu halkın üzerine Sözümü döktüm. 

55 Benim öğretilerim size söyler: Sözümü insanlığa duyurmazsanız, taşlar Benim gerçeğime ve içinde 

yaşadığınız zamana tanıklık etmek için konuşacaktır. Ama taşların konuşmasını beklemeyin, çünkü onlar 
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bunu yeryüzünün sarsılmasına, denizlerin çalkalanmasına ya da yanardağ kraterlerinden seller halinde 

fışkırmasına neden olarak yapacaklardır. 

56 Kendinizi zamanında hazırlamanız daha iyi olacaktır, öyle ki bu dünya salgın hastalıklar, 

bilinmeyen hastalıklar ve her türden sıkıntılarla harap olduğunda, sizler - yeryüzünün tüm yollarına 

dağılmış olarak - Benim nazik, güçlendirici Sözümü kalplere getirin, böylece kasırgaların vurduğu kişilere 

hafif bir esinti gibi gelebilesiniz. 

57 Tembelliğinizi bir kenara bırakın ve bugün tadını çıkardığınız değerli zamanı iyi değerlendirin, 

çünkü gelecek zamanlarda Sözümü çalışacak ve kendinizi Sözüme kaptıracak huzura sahip olup 

olmayacağınızı bilemezsiniz. 

58 İyi öğrenciler olarak dua edin ve kalplerinizi yüce amaçlarla doldurun. Aranızda ırk, sınıf ya da din 

ayrımı yapmadığımı unutmayın ki nereye giderseniz gidin kendinizi anavatanınızdaymış gibi hissedin ve 

hangi ırktan olursa olsun karşılaştığınız herkese gerçekte olduğu gibi, yani kardeşiniz olarak bakın. 

59 Size bu Sözü getirdim ve kendi dilinizde duymanızı sağladım, ancak daha sonra herkes tarafından 

bilinmesi için onu diğer dillere çevirmeniz için sizi görevlendiriyorum. 

60 Bu şekilde gerçek İsrail kulesini inşa etmeye başlayacaksınız; tüm halkları ruhsal olarak bir araya 

getiren, tüm insanları İsa'nın ağzından "Birbirinizi sevin!" dediğinde dünyada deneyimlediğiniz o ilahi, 

değişmez ve ebedi yasada birleştiren kuleyi. 

61 Saflığından ve doğruluğundan emin olana kadar Sözümü araştırın. Ancak o zaman cesaretle 

yolunuza devam edebilir ve ruhu tehdit eden materyalist fikirlerin saldırısına karşı sağlam durabilirsiniz. 

Çünkü materyalizm ölümdür, karanlıktır, boyunduruktur ve ruh için zehirdir. Ruhunuzun ışığını ya da 

özgürlüğünü asla dünyevi ekmekle ya da değersiz maddi mallarla değişmeyin! 

62 Size doğrusunu söyleyeyim: Yasama güvenen ve sonuna kadar imanda sebat eden kişi, yaşamın 

maddi besininden asla yoksun kalmayacak ve Ruhumla birleştiği anlarda sonsuz merhametim sayesinde 

her zaman sonsuz yaşam ekmeğini alacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 35 
1 Ne mutlu ruhlarının gelişimi için alçakgönüllülük ve imanla Benden dileyenlere, çünkü onlar 

Babalarından dilediklerini alacaklardır. 

2 Ne mutlu beklemeyi bilenlere, çünkü Benim merhametli yardımım uygun zamanda onların ellerine 

ulaşacaktır. 

3 Hiçbir şeyin Benim sevgi isteğimden kaçamayacağını bilerek istemeyi ve beklemeyi öğrenin. 

İsteğimin her ihtiyacınızda ve her denemenizde kendini göstereceğine güvenin. 

4 Çocuğun babasından, O'nun adalet ve sevgi yasasına uygun olanı isteme hakkı vardır ve babanın 

da kendi payına çocuğunun ihtiyaçlarını karşılama görevi vardır. 

5 Size söylüyorum ki, burada yeryüzünde Benim İsteğime itaat edenler, ruhta olduklarında Benim 

sevgimin tadını çıkaracaklar. 

6 Çarmıhınızın yükü sizi ağırlaştırdığında, Yardımcınızı çağırın ve hemen yardımınıza geleyim. 

7 Deneme anlarında kısa ama yüksek sesle ve içtenlikle dua edin, kendinizi rahatlamış 

hissedeceksiniz; ve Rabbinizle uyum içinde olmayı başardığınızda, size Benim İsteğimin sizin, sizin 

İsteğinizin de Benim olduğunu söyleyebileceğim. 

8 Sadece acı verici bir sınavdan geçerken değil, huzur içindeyken de dua edin, çünkü o zaman 

kalbiniz ve düşünceleriniz başkalarıyla meşgul olabilecektir. Yalnızca size iyilik yapmış olanlar ya da size 

zarar vermemiş olanlar için de dua etmeyin; çünkü bu faziletli olsa da, size herhangi bir şekilde zarar 

vermiş olanlar için şefaat etmek kadar büyük değildir. 

9 Unutmayın ki ben, Efendiniz, Pilatus'un önünde "O'nu çarmıha gerin!" diye haykıranların 

yardımcısı ve kurtarıcısı oldum. Onu çarmıha gerin!" - Siz de kardeşlerinizin çarmıhlarını teslimiyet içinde 

taşımalarına yardımcı olabilirsiniz: dualarla, düşüncelerle, sözlerle ve ayrıca maddi olarak. Bu şekilde, 

acısının ya da mücadelesinin ağırlığı altında ezilen kişinin kefaretini daha katlanılabilir hale 

getirebileceksiniz. 

10 Bu merhametli olmak için uygun bir zamandır. Bu nedenle dua edin, isteyin ve çalışın, tarlalar 

bereketli ve sizi bekliyor. 

11 Uluslar için barış için dua edin, dualarınızla onu kendinize çekin. Düşüncelerinizden şifalı 

merhemler gönderin ve kardeşlerinizin zihinlerine ışık gönderin. Size doğrusunu söyleyeyim, 

dilekçeleriniz Babanız tarafından asla işitilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır. 

12 Hazırlıklı olun, çünkü birçokları Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıttığımı inkâr edecek. Ama 

onlara bunun ilk kez olmadığını, Tanrı'nın Üç Çağ boyunca insan aracılığıyla konuştuğunu, zamanın 

başlangıcından bu yana insanlığa verilen tüm kehanetlerin, ilhamların ve vahiylerin insan aracılığıyla 

alınan ve tüm zamanların insanlarına yol gösteren ilahi sesler olduğunu söyleyeceksiniz. 

13 Sizin tanıklığınızı inkâr edenler, karşı çıkanlar ya da öfkelenenler, kendilerini yeryüzünde âlim 

olarak adlandırsalar bile, ruhani bir tezahürün ne olduğunu bilmedikleri için bu şekilde davranmaktadırlar. 

14 Benim isteğim, bu formdaki tezahürüme tanıklık eden bu insanlar aracılığıyla, insanoğlunun 

kökeninden itibaren Cennetteki Babasıyla iletişim halinde olmaya, O'na bu gezegende bir ses taşıyıcısı 

olarak hizmet etmeye yazgılı olduğunu öğrenmesidir ve geçmiş zamanlarda Rab'bin dudakları aracılığıyla 

konuştuğu insan örnekleri münferit olsa da, şimdi insanların nesilden nesile Baba ile ruhtan ruha iletişimde 

daha büyük bir mükemmelliğe ve berraklığa erişecekleri bir zamanda yaşıyorsunuz. 

15 O zaman insanların dünyadaki işlerini İlahi Yasa'nın emirleri dahilinde gerçekleştirmek için her 

şeyi Rablerine danışacaklarını duyuracaksınız. Aile babası çocuklarıyla Rab'bin dudaklarına koyduğu 

sözlerle konuşacaktır. Öğretmenler daha yüksek bir ilhamla öğretecek, yöneticiler Tanrı'nın İradesini 

halklarına nasıl ileteceklerini bilecek, yargıçlar her şeyi bilen ve bu nedenle mükemmel bir şekilde 

yargılayabilecek tek kişi olan O'nun ışığı olan vicdanlarının sesine boyun eğeceklerdir. Doktorlar her 

şeyden önce ilahi güce güvenecek, sözleri ve şifa güçleri Rab'den gelecektir. Bilim adamları dünyaya 

beraberlerinde getirdikleri bu çok zor görevi kavrayacak ve ruhani donanımları sayesinde ilahi 

yönlendirmeler alacaklardır. Son olarak, ruhlara gelişim yolunda rehberlik etme misyonunu dünyaya 

getirmiş olan herkes, Benim vahiylerimi almak için nasıl yükseleceklerini ve onları aldıkları ışık ve 

saflıkla insanların kalplerine nasıl getireceklerini bileceklerdir. 
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16 Size yaklaşmakta olan ve gerçekleşeceğinden emin olarak duyurmanız ve kehanette bulunmanız 

gereken bir çağdan söz ediyorum. Ama kardeşleriniz peygamberliğinizle alay ederlerse, umutsuzluğa 

kapılmayın, çünkü elçi Yuhanna bile Baba'yla birlikteliğinde aldıklarını açıkladığında, kendisiyle alay 

edildi ve hatta deli olduğu düşünüldü. Yine de, bazılarına imkânsız, diğerlerine garip ve anlaşılmaz gelen 

her şeyin gerçekleşme saati geldi. 

17 Bugün içinde yaşadığınız zaman, tam da o kahinin, peygamberin ve Üstat'ın ses taşıyıcısının 

ağzından söylediğim her şeyin gerçekleşmekte olduğu zamandır. 

18 Ruhani vizyonu nedeniyle, bu sevgi ve hakikat elçisi zulüm gördü, şehit edildi ve sürgüne 

gönderildi. Yine de kendisine zulmedenlere ve cellatlarına karşı Benim korumamdan yoksun kalmadı, işte 

bu yüzden size korkmamanızı söylüyorum. Bu nedenle sizi hapsederlerse, sizi özgürlüğe kavuşturacağım; 

sizi işten ya da ekmekten mahrum bırakırlarsa, sizi koruyacağım; sizi aşağılar ya da iftira atarlarsa, sizi 

öveceğim ve size adaletli davranacağım; ve sizi öldürürlerse, sizi gerçek yaşama yükselteceğim. 

19 İşte bu nedenle, bu peygamberliği yayabilmeniz ve kardeşlerinize nezaket, güç, inanç ve sevgi 

dolu bir yürekle bu tanıklığı verebilmeniz için dua ederek kendinizi hazırlamanızı söylemeye devam 

ediyorum. 

20 Bu hazırlık kapsamında Benim adımla yapacağınız her şeyin iyi meyve vermesi gerekecek ve 

özlemini çektiğiniz her şeyin gerçekleştiğini göreceksiniz. 

21 Geçmiş zamanların halklarına verdiğim tüm sözleri nasıl yerine getirdiysem, size verdiğim sözleri 

de öyle yerine getireceğim. 

22 İnsanların acı dolu kadehlerini sonuna kadar boşaltarak kendilerini arındırdıkları korku 

zamanlarında yaşıyorsunuz. Ancak kehanetleri inceleyenler, uluslar birbirlerini anlamadıkları için her 

yerde savaşların patlak vereceği zamanın yakın olduğunu zaten biliyorlardı. 

23 Bilinmeyen hastalıklar ve salgınlar henüz insanlık arasında ortaya çıkmadı ve bilim insanlarını 

şaşırttı. Ancak insanlar arasında acı doruğa ulaştığında, "Tanrı'nın cezası!" diye haykıracak güçleri 

olacaktır. Ama ben cezalandırmıyorum, ruhunuzu ve bedeninizi yöneten yasalardan saptığınızda kendinizi 

cezalandıran sizsiniz. 

24 İnsanların mantıksızlığı değilse, kim doğanın güçlerini serbest bırakmış ve onlara meydan 

okumuştur? Yasalarıma kim karşı geldi? - Bilim insanlarının kibri! Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu 

acı insanların yüreklerinde büyüyen yabani otları kökünden söküp atmaya hizmet edecektir. 

25 Tarlalar cesetlerle kaplanacak, masumlar bile yok olacak. Bazıları ateşten, bazıları açlıktan, 

bazıları da savaştan ölecek. Yer sarsılacak, doğa güçleri harekete geçecek, dağlar lavlarını püskürtecek ve 

denizler çalkalanacak. 

26 İnsanların ahlaksızlıklarını özgür iradelerinin izin verdiği sınıra kadar zorlamalarına izin 

vereceğim, böylece kendi yaptıklarından dehşete düşerek ruhlarında gerçek bir pişmanlık 

hissedebilecekler. 

27 Mütevazı öğrenciler, kardeşlerinize sevgi duyan insanlar, kusurlarla dolu olsanız da: savaşın 

serbest bıraktığı tutkuların etkisine barış düşünceleriyle, ruhani ışıkla doymuş dualarla, kardeşlik 

sözleriyle ve doğruluk ve hayırseverlik içeren işlerle karşı koyun. Hazırlıklı olmalısınız, çünkü savaşın 

sonunda, bu çekişme sona erdiğinde, kalabalıklar beden ve ruh için merhem aramak üzere çok uzaklardan 

gelecekler. 

28 O saat geldiğinde bizi terk etme, ey Efendim," diyor bu halk Bana. Ben de sizi terk 

edemeyeceğimi, çünkü yaratılan her şeyde var olduğumu söylüyorum. 

29 İnsanlarla doğanın güçleri aracılığıyla konuşacağım, denizlerden Sesim yükselecek ve bu 

gezegenin bir ucundan diğerine ruhlar, size gerçek bir şefkatle "Birbirinizi sevin!" diyebilecek tek Kişi 

olan O'nun Işığı tarafından dokunulduğunu hissedecekler. 

30 Bu buyruk birçokları için onların yargıcı olacak, diğerleri onu kalplerinde açık bir yara gibi 

hissedecek ve bazıları için de yerine getirilmesi uğruna uyumalarına izin vermeyen bir bekçi gibi olacaktır. 

31 Şimdi görüyorsunuz ki, peygamberlerimden birinin bir zamanlar söylediği gibi, Kendimi sizden 

ayıramayacağım: bu zamanda Ruhum tüm bedenlerin ve tüm ruhların üzerine dökülecek. 

32 Nereye giderseniz gidin, ben sizden önce gideceğim. Beni her nerede ararsanız, orada bulursunuz. 

Gözlerinizi nereye çevirirseniz Beni göreceksiniz. Ama bugün size Sözümle sadece acıları ve büyük 
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sıkıntıların habercilerini duyurmak istemiyorum. Tüm bunları size anlatmamın nedeni, sizi uyanık ve dua 

eder durumda bırakmaktır; öyle ki, denemeler üzerinize geldiğinde sizi şaşırtmasın. 

33 İnsanlığı bekleyen savaşı ve büyük felaketleri size duyurduğum gibi, yeryüzündeki tüm ulusların 

barışın tadını çıkaracağı, insanların Ben'de birbirlerini seveceği ve yaşamlarının, çalışmalarının, dünyadaki 

eserlerinin bu gezegenden hoş kokulu bir tütsü gibi Bana yükselecek hoş bir hayranlık olacağı günün 

geleceğini de söylüyorum. 

34 Bana soruyorsunuz: "Tanrım, bu zaman ne zaman gelecek?" Ve sana cevap veriyorum: İnsanlık 

acı, tövbe, yenilenme ve iyiyi uygulama yoluyla kendini arındırdığında. 

35 İnsanın ruhu Babasıyla yaptığı antlaşmayı yerine getirirse, Ben de vaatlerimi sonuna kadar yerine 

getireceğim. Sırrımı açıklayacağım ve onu çocuklarım arasında bilgelik, barış ve vahiy olarak yayacağım. 

36 Halkım, bu dünyada yürüdüğünüz sürece izleyin ve dua edin. Kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak 

hazırlayın, çünkü yakında sizi gerçeğimi anlatmak üzere göndereceğim. 

37 Ruhunuzu, öğretilerimin size gösterdiği dua, hayırseverlik ve alçakgönüllülük uygulamalarıyla 

hazırlayın ve bedeninizi de kötü alışkanlıklardan arındırarak ve onu Ruh'un mükemmel bir iş arkadaşı 

haline getirene kadar uysallaştırarak hazırlayın. Bir kez donandığınızda, yolun önünüzde belireceği netliği 

deneyimleyeceksiniz. Bu nedenle size ruhun yaşamının, ilahi kucaktan ayrılışından geri dönüşüne kadar, 

bir gelişim merdiveni olduğunu söylüyorum. 

38 Baba sizi yarattığında, bu yolda ilerlerken Yaratıcınızı gerçekten tanıma ve anlama fırsatına sahip 

olmanız için sizi merdivenin ilk basamağına yerleştirdi. Ancak ne kadar azı ilk basamağı terk ederek 

yukarı doğru gelişim yoluna girdi! Çoğu itaatsizlik ve asilikte birleşti, özgürlük armağanını kötü kullandı 

ve vicdanın sesini dinlemedi; maddenin kendilerine hükmetmesine izin verdiler ve böylece yayılmaları 

yoluyla bir güç - kötülük gücü - yarattılar ve zayıflıkları ve yozlaşmaları ile yücelme ve saflık arzuları 

arasında kanlı bir mücadele başlatan kardeşlerini etkileri altında sürüklemek zorunda kaldıkları bir uçurum 

kazdılar. 

39 Sürekli olarak iyilik ve doğruluk içinde kalsaydınız, yeryüzünde sürdürdüğünüz yaşam ne kadar 

farklı olurdu. Çünkü o zaman sevgimin meyvelerini toplayacaktınız. Yine de kaybolmadınız ve sizi 

krallığımdan sürgün etmedim. Bunun kanıtı, Varlığımı insan formuna büründürerek size geldiğimde, pek 

çok hata ve kusurla yarattığınız dünyaya inmiş olmamdır. 

40 Bu dünyada, sapkınlıklarınıza ve nankörlüğünüze rağmen sizi sevdiğimi kanıtlamak için size 

Kanımı ve Bedenimi verdim. 

41 İlk zamanlarda size verdiğim değişmez Yasam, peygamberlerin iyiliğe yönelik öğütleri, 

Öğretilerim ve mesajlarımın her biri, insanın vicdan yoluyla aldığı ruhsal ışıktır; ve gelişiminin 

başlangıcından itibaren Yasa'da ve saflıkta kalsaydı, ruhu Benimkiyle birleşirdi. 

42 İnsanların zinası, cehaletleri, ruhsal yükselişten yoksun olmaları ve günahlarının neden olduğu 

acılar, Baba'nın, dünyanın zevkleri uğruna küçümsedikleri Bilgelik Kitabı'nı onlara tanıtarak onları 

kurtarmak ve onlara bir kez daha gerçek yolu göstermek için inmesine vesile oldu. 

43 Birçok yüzyıl geçti ve birçok kez varlıklar dünyaya dönmek zorunda kaldılar; yine de Yasamın 

özünü ve kendi ruhlarının doğasını anlamıyorlar. 

44 Kendimi insanlara hala insani bir şekilde tanıtıyorum, ancak size şunu da söylüyorum ki, bu 

zamanda açıkladığım şey, ruhları sizinle konuştuğum ve her hatayı fark edip düzeltebilecekleri, yıkılanları 

yeniden inşa edebilecekleri ve kaybettikleri her şeyi yeniden kazanabilecekleri seviyeye yükseltecek olan 

öğretidir. 

45 İnsanların düşüşleri ruhani çiçeklenmeyi ve meyvelenmeyi geciktirse de, Benim ilahi ekimimde 

hiçbir tohum kaybolmaz. 

46 Bu zamanda toprak insanlığa büyük acı vererek kazılıyor, ama tohumumu bulup onu daralardan 

ayırmam gerekiyor. 

47 Günahınızın ve Yasama itaatsizliğinizin nedeni neydi? 

48 Dinleyin, öğrenciler: Siz yaşama gelmeden önce, Ben zaten vardım ve Ruhumda sizin ruhunuz 

gizliydi. Ama liyakat kazanmadan Krallığımı miras almanızı istemedim. Sizi kimin yarattığını bilmeden 

var olana sahip olmanızı istemedim, yönsüz, amaçsız ve idealsiz ayrılmanızı da istemedim. 

49 İşte bu yüzden size vicdan verdim, size bir rehber olarak hizmet etsin diye. Yaptıklarınızın Benim 

önümde gerçek bir değeri olsun diye size özgür irade bahşettim. Size öyle bir ruh verdim ki, her zaman 
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aydınlık ve saf olana yükselmeyi arzulasın. Size bedeni, kalp vasıtasıyla iyiyi ve güzeli hissedebilmeniz ve 

size bir mihenk taşı, sürekli bir test ve aynı zamanda maddi dünyada yaşamanız için bir araç olarak hizmet 

edebilmesi için verdim. Dünya ruhunuz için bir okul olmuştur; İlahi Üstadın varlığından hiçbir zaman 

yoksun kalmamıştır. İnsan yaşamı, bedenlenmiş ruh için derin bir bilgelik kitabı olmuştur. 

50 Uzay ruhların varlığıyla ilk kez aydınlatıldığında, bunlar - hala küçük çocuklar gibi sendeleyip 

kekeleyen ve yüksek ruhsallaşma yerlerinde kalmak için ne gelişime ne de güce sahip olan - bir desteğe, 

kendilerini güçlü hissedecekleri bir temele ihtiyaç duydular ve böylece onlara madde ve maddi bir dünya 

verildi ve bu yeni hallerinde deneyim ve bilgi kazandılar.* 
* Ekteki not 5'e bakınız 

51 Şu anda insanlık arasında yerine getirmeniz gereken görevin henüz farkında değilsiniz; ama Ben 

size Sözümle mücadelenizi ve hedefe ulaşmanın yolunu bildireceğim. 

52 Beyniniz küçüktür ve tek başına sahip olduğunuz armağanların değerini ve Baba'nın bu insanlar 

aracılığıyla insanlık arasında başarmak istediği işin önemini anlamayı başaramaz. 

53 Benim bilge ve güçlü İradem, elçilerimin, öğrencilerimin, peygamberlerimin Sözümün 

tezahürünün müjdesiyle ileri gitmelerinin yolunu açıyor, öyle ki onlar aynı zamanda yabancı olarak 

adlandırdığınız kardeşlerinizin büyük kalabalıklarının ulusunuzun bağrına gelmesinin yolunu 

hazırlayabilsinler. 

54 Bu kalabalıklar beden için ekmek ve kalp için huzur aramaya gelmiş gibi görünecektir. Ancak, her 

ruhun en derin yerinde saklanan vaadimin yerine getirilmesini takip edecek olanın onların ruhu olacağını 

biliyorum. 

55 Uzak diyarlardan ve milletlerden, ruhlarının özgürleşmesi arzusuyla gelen kardeşlerinizi 

göreceksiniz. İsrail kabileleri çölü geçerken olduğu gibi, o eski Filistin'den de sürüler halinde 

geleceklerdir. 

56 Kendisine krallığını yeni bir miras olarak sunanı rahminden kovduğundan beri yolculuğu uzun ve 

kederli olmuştur. Ama şimdiden dinleneceği ve Sözüm üzerinde düşüneceği vahaya yaklaşıyor ve sonra 

Yasamın bilgisiyle güçlenerek, ona uzun zamandır unutulmuş olan gelişimini gösteren yolda devam 

edecek. O zaman birçok kişinin ulusunuzun vaat edilen yeni topraklar, Yeni Yeruşalim olduğunu 

söylediğini duyacaksınız. Ancak onlara, vaat edilen toprakların bu dünyanın ötesinde olduğunu ve oraya 

ulaşmak için bu çağın sınavlarının büyük çölünden geçtikten sonra ruhla bunu yapmak gerektiğini 

söyleyeceksiniz. Onlara bu ulusun çölün ortasında bir vahadan başka bir şey olmadığını da söyleyeceksin. 

Ama anlamalısınız ki, insanlar, vaha yorgun gezginler için gölge sağlamalı ve dahası, kristal berraklığında 

ve taze suyunu kendisine sığınanların kuruyan dudaklarına sunmalıdır. 

57 Size sözünü ettiğim gölge ve su nedir? - Benim öğretilerim, insanlar, Benim sevgi faaliyetindeki 

ilahi talimatlarım. Peki ben bu lütuf ve bereket zenginliğini kime verdim? - Öyle ki, yüreğinizi her türlü 

bencillikten kurtarabilesiniz ve her işinizde onu saf bir ayna olarak sunabilesiniz. 

58 Sevginiz sayesinde, geleneklerine bu kadar bağlı ve ruhsal açıdan durgun olan bu halkı Teslis-

Meryem ruhani öğretisine dönüştürebilseydiniz, zihinleriniz ve kalpleriniz sevinçle dolmaz mıydı? Eski 

İsrail yeni İsrail'in aracılığı ile din değiştirseydi, yani eski İsrail yeni İsrail aracılığıyla lütuf elde etseydi, 

aranızda sevinç olmaz mıydı? Şu ana kadar hiçbir şey Yahudi halkını ahlaki ve ruhani ilerlemelerini 

sağlamak için eski geleneklerden kopmaları gerektiğine ikna edememiştir. Yehova ve Musa'nın yasalarını 

yerine getirdiklerine inanan ama gerçekte hala Altın Buzağı'ya tapan insanlardır. 

Dünyanın dört bir yanına dağılmış olan bu hatalı halkın yeryüzüne bakmayı bırakacağı ve kendilerine 

başlangıçtan beri Kurtarıcıları olarak vaat edilen ve O'nu zavallı buldukları ve O'nda iyi bir şey 

bulamadıkları için yanlış değerlendirdikleri ve öldürdükleri O'nu aramak için gözlerini göğe kaldıracakları 

zaman yakındır. 

59 Şimdi, yargı yoluyla Bana yükledikleri o çarmıhın, o ruhların her biri için adaletin arşını olacağı 

saat geliyor, ta ki sonunda dudakları haykırana kadar: "İsa Mesih'ti!" 

60 Ruhsal yoksullukları, sefaletleri ve acıları içinde Beni arayacaklar ve onların gözünde dünyada 

hiçbir şeye sahip olmayan O'nun her şeye sahip olduğunu ve onlara sık sık sözünü ettiği hazinelerin ve 

krallığın gerçek olduğunu gördüklerinde şaşıracaklar ve dünyadaki hiçbir şeyin - hiçbir hazinenin, hiçbir 

zenginliğin - Ruh'un esenliğiyle kıyaslanamayacağını anlayacaklar. 
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61 Eğer o halk Bana sırtını dönmüşse, Ben yine de onları beklerim. Çünkü insanlar sözlerinden ve 

hatta antlaşmalarından dönebilirler, ama Ben değişmezim ve vaatlerimden asla dönmem. 

62 Eğer ona Kurtarıcısı olacağım söylendiyse, onu kurtaracağım; eğer onu Krallığıma getireceğim 

söylendiyse, onu Krallığıma getireceğim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 36 
1 Sözümün nazik iyiliği karşısında, gelişim yolundan sapmış olan ruhun üzerine derin bir pişmanlık 

çöker. Sözlerimin sevgi dolu yumuşaklığı insanı ağlatır, çünkü günahlarının bağışlanmayı hak etmediğini 

kabul eder. 

2 İçtenlikle tövbe eden kişiyi teselli eder, günahlarını bağışlar ve neden olduğu kötülüğü telafi 

etmesine yardım ederim. Bilin ki tövbe etmeyen Bana ulaşamaz, çünkü ancak tövbeyle yenilenme, 

düzeltme ve arınma gerçekleşebilir. Ayrıca, yalnızca arınmış ruhların Benim huzuruma girebileceğini 

bilin. Ama işlediğiniz günahların büyüklüğünü bilmeseydiniz nasıl gerçekten tövbe edebilirdiniz? İlahi 

Adalet önünde bir insanın canını almanın, inancı yok etmenin, bir ruhu aldatmanın, bir kalbe ihanet 

etmenin, masumiyeti kirletmenin, bir utanca neden olmanın, bir kardeşten onun olanı almanın; yalan 

söylemenin, aşağılamanın ve tüm bunlara alıştığınız için sizin tarafınızdan fark edilmeyen pek çok 

kusurun ne anlama geldiğini anlamalarını sağlamak için insanlara gelmem gerekiyordu. Ama Benim sevgi 

Sözüm geldi ve onun özünde, vicdanınız aracılığıyla her bir kötü işinizi tanımanızı sağlayan, 

düşüncelerinizi incelemenizi sağlayan ve çoktan unuttuğunuz ruhsal doyumunuzu size hatırlatan 

mükemmel bir adaletin varlığını buldunuz. 

3 Ancak o zaman günahlarınızın büyüklüğünü, daha önce size önemsiz görünen hatalarınızın 

büyüklüğünü fark ettiniz ve ancak o zaman neden olduğunuz birçok acı ve ıstırabın ciddiyetini doğru bir 

şekilde değerlendirdiniz. Bunun üzerine kendinizden utandınız, tüm çıplaklığınızla ve tüm lekelerinizle 

Bana bakmakta olduğunuzu hissettiniz. Bu nedenle, şefkat, huzur ve saflık dolu Sözümü duyduğunuzda, 

bir an için sevgime layık olmadığınızı hissettiniz. Ama aradığımın tam olarak siz olduğunuzu hemen 

duydunuz; ve kendinizi arındırmanız ve Bana hizmet etmeniz gerektiğine pişman olduğunuzun kanıtı 

olarak gözyaşlarıyla yıkanan kalbiniz, ruhsal evriminin yoluna başladı. 

4 Çocuklarımdan birinin Beni unutması mümkün değildir, çünkü ruhunda, er ya da geç Beni 

tanıması gereken Ruhumun ışığı olan vicdanı taşır. 

5 Bazıları için Sözümün anlamına nüfuz etmek ve orada ışığı bulmak kolaydır; ama diğerleri için 

Sözüm bir bilmecedir. 

6 Size söylüyorum ki, şu anda herkes mesajımın ruhaniyetini anlayamaz. Bunu yapamayanlar, 

ruhlarının gözlerini Benim vahiylerimin ışığına açabilmesi için yeni zamanları beklemek zorunda 

kalacaklar. 

7 Gizemle örtülü insanlara hiç gelmedim. İlahi Olan'ı size açıklamak ya da Ebedi Olan'ı maddi bir 

biçimde temsil etmek için sizinle mecazi olarak konuşmuşsam, bu Beni anlayabilmeniz için olmuştur. 

Ancak insanlar bu öğretilerin anlamını aramak yerine biçimlere, nesnelere ya da sembollere tapınmakla 

yetinirlerse, yüzyıllar boyunca durgunluk çekmeleri ve her şeyde bir gizem görmeleri doğaldır. 

8 İsrail'in Mısır'da kaldığı ve Kanımın bir kuzunun kanıyla vücut bulduğu zamanlardan beri, bu 

kurbanın Mesih'in size Ruhsal Yaşam vermek için akıtacağı Kanın bir görüntüsü olduğunu anlamadan, 

sadece geleneklere ve ayinlere göre yaşayan insanlar olmuştur. Bedenimle beslendiklerine inanan 

diğerleri, Son Akşam Yemeği'nde ekmeği öğrencilerime verdiğimde, bunun, Sözümün anlamını yiyecek 

gibi alanın, kendini Benimle beslediğini anlamalarını sağlamak için olduğunu anlamak istemeden maddi 

ekmek yerler. 

9 İlahi öğretilerimi hakikatle kavrayabilenler ne kadar azdır ve onları ruhla yorumlayanlar da o kadar 

azdır. Bununla birlikte, ilahi vahyi size bir anda vermediğimi, her bir öğretimde bunu size azar azar 

açıkladığımı unutmayın. 

10 Eğer zaman zaman kafa karışıklığına düştüyseniz ve hatalı bir yorum yüzünden başkalarına 

yüklendiyseniz, bugün Üçüncü Çağın ruhani öğretisini net bir şekilde anlamamanız ve doğru bir şekilde 

yorumlamamanız doğaldır. 

11 Putlarınızı yıkmaya, eski hatalarınızı yok etmeye ve düşüncelerinizi düzene koymaya başlamanız 

gerekir ki, en eski zamanlardan beri Baba'nın sizinle her zaman Ruh'tan konuştuğunun ve size öğretmek 

için sık sık maddi imgeler kullanmış olsa da, her zaman Ruhsal Yaşam'dan söz ettiğinin farkına 

varabilesiniz. 

12 Uykunuzdan uyanın, insanlar, ruhunuzun Sözümü keşfetmesine izin verin. Size doğrusunu 

söyleyeyim, öğretilerimden birini iyi çalışıp anlarsanız, vahiylerimin ruhani özüne nüfuz etmiş olursunuz. 
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13 Size söylediğim şu talimatı hatırlayın: "İsteyin, isteyin ki size verilsin". Bugün size şunu 

söylüyorum: İstemeyi öğrenin. 

14 Şimdi size istemeyi öğrenmeniz gerektiğini söylediğimde, bunun nedeni geçmişte istemenizin 

eksik ve bencilce olmasıydı; yalnızca kendiniz ya da sevdikleriniz için istemeyi düşündünüz. Bugünkü 

öğretilerim size başkalarının üzüntüsünü hissetmeyi öğrenmeniz gerektiğini söylüyor. Komşunuzun acısını 

ve ıstırabını, kardeşlerinize eziyet eden talihsizlikleri yaşayın ve hissedin. Yarasını gizlice taşıyanı 

anlamayı ve uzakta oldukları için göremediğiniz kişilerin acılarını hissetmeyi öğrenmelisiniz. Bu 

sonuncular arasında başka halklar ve uluslar içinde evlerinde olanları, başka dünyalarda ya da ahirette 

olanları düşünmelisiniz. Bir gün kendinizi unutur ve yalnızca başkalarını düşünürseniz korkmayın; çünkü 

hiçbir şey kaybetmezsiniz. Başkaları için dua eden kişinin kendisi için de dua ettiğini bilin. 

15 Düşüncelerinizi Babanızı aramak için yükselttiğinizi gördüğümde Ruhuma ne kadar sevinç 

veriyorsunuz. Size varlığımı hissettiriyorum ve sizi huzurla dolduruyorum. 

Beni arayın, Benimle konuşun, düşüncelerinizin isteğinizi ifade etmek için çok beceriksiz olmasına 

aldırmayın; Ben onları nasıl anlayacağımı bilirim. Babanızla konuşurken duyduğunuz güvenle Benimle 

konuşun. Şikayetlerinizi en iyi arkadaşınıza anlatır gibi Bana anlatın. Bilmediklerinizi, size yabancı olan 

her şeyi Bana sorun, ben de size Üstat'ın sözüyle konuşayım. Ama dua edin ki, ruhunuzun Bana yükseldiği 

o kutlu anda, Babanızın size bahşettiği ışığı, gücü, bereketi ve huzuru alabilesiniz. 

16 Gelecekte dua yoluyla ruha yönelik pek çok ifşaatım olacak. Bu tezahürde kendinizi 

mükemmelleştirin ve dilekçelerinizde mükemmelliğe ulaşabileceksiniz, yani istemeyi öğreneceksiniz. 

17 Ruhunuz yeryüzündeki ikametinin ve çalışmalarının hesabını vermek üzere ruhani vadiye 

girdiğinde, sizden en çok istediğim şey kardeşlerinizin yararına istediğiniz ve yaptığınız her şey olacaktır. 

İşte o gün sözlerimi hatırlayacaksınız. 

18 Bir çağın sona ermesi ve yeni bir çağın başlaması, yaşamakta olduğunuz bu kriz ve kaosu 

beraberinde getirmiştir. Bu, iyileşme yaklaştığında ağır hasta bir kişiye olan şeyle aynıdır: daha çok ölüm 

gelmiş gibi görünür. 

19 Bu kriz insanlığın içinde ne kadar büyük olursa, sonrasında sağlığı da o kadar büyük olacaktır. 

Size doğrusunu söyleyeyim, işte böyle olacak ve ben bunu size bin yıldır bildiriyorum. Şimdi kendinizi 

donatmalı, imanınızı güçlendirmeli ve kendinizi savaşa hazırlamalısınız. 

20 Bu sözü sık sık duyan sizlere şunu söylüyorum: İzleyin ve dua edin, çünkü herkes için büyük bir 

sıkıntı zamanı geliyor; insanların İlahi adaletin ağırlığını azaltmak için ne güçlerinden, ne altınlarından ne 

de öğrenimlerinden yararlanamayacakları bir zaman. O günlerde gururlu ve kibirli kişilere saçma ve 

mantıksız gelecek olaylara tanık olacaksınız; çünkü bilgili kişiler cahil olduklarını düşündükleri kişilere 

yönelecek, zengin ve güçlü kişiler muhtaçları arayacak, çünkü onlarla birlikte sınavlar karşısında daha 

fazla anlayış ve sükûnet, daha fazla hayırseverlik ve daha fazla ruhani zenginlik olacak. 

21 Bazıları yüreklerinde Bana şöyle derler: "Efendim, duyurduğunuz bu acı zamanları beklemek 

zorunda değildim, çünkü tüm yaşamım kederli denemelerden oluşuyordu". Size şunu söylüyorum: Ne 

mutlu acılara göğüs gerenlere, çünkü o günler geldiğinde artık ağlamayacaksınız ve bunun yerine böyle bir 

acıyı tatmamış olanlara cesaret ve teselli verebileceksiniz. 

22 Size doğrusunu söyleyeyim: Bugün insanların çoğu acı kadehini içiyorsa, bunun nedeni askerin 

yalnızca savaşta çelikleşmiş olmasıdır ve size son savaşın, büyük savaşın yaklaşmakta olduğunu 

söylüyorum. O anlarda gözlerinizi ve kulaklarınızı kardeşlerinizin acısına kapatmayın ya da ölümden 

saklanmaya çalışmayın. Size doğrusunu söyleyeyim, imanı az ya da hiç olmayan insanların son gördükleri 

yerde başlangıç olacaktır; ölüm gördüklerini sandıkları yerde yaşam olacaktır. Çünkü sizi sevgimle 

kaplamak ve onaracağınız dünyaya girmenize yardım etmek için orada olacağım. 

23 Sizi her şeyden önceden haberdar ediyorum, böylece hiçbir şey sizi şaşırtmıyor. Başkalarını 

uyarmak ve onları hazırlık, dua, düzeltme ve uyanıklığa teşvik etmek için araçlar arayın. 

24 Benim Baba'nın Sözü olduğumu, bu sözde aldığınız ilahi özün bu Yaratıcı Ruh'tan gelen ışık 

olduğunu, her birinize Ruhumdan bir parça bıraktığımı hatırlayın. Ama şimdi Beni dinleyen kalabalığı 

çevreleyen yoksulluğu ve toplandığınız odanın alçakgönüllülüğünü gördüğünüzde, sessizce Bana 

soruyorsunuz: "Efendim, neden bu zamanda tezahürünüz için, Size layık zengin sunakların ve ciddi 

törenlerin sunulabileceği o büyük tapınaklardan veya kiliselerden birini seçmediniz?" 
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25 Efendileri hakkında bu şekilde düşünen kalplere cevap veriyorum: Beni bu yoksulluğa getiren 

insanlar değildi. Sizden istediğimin maddi haraçlar ya da dışsal sunular olmadığını anlamanızı sağlamak 

için, tezahürüm için şehrinizin yoksul bir banliyösündeki mütevazı konutu seçtim; tam tersine, tam olarak 

bir kez daha alçakgönüllülüğü vaaz etmek için döndüm ki onda ruhanileşmeyi bulabilesiniz. 

26 İnsani kibir ve gösteriş olan her şeyi reddediyorum, çünkü yalnızca ruhani olan, asil ve cömert 

olan, saf ve ebedi olan Ruhuma ulaşır. Samiriyeli kadına söylediğimi hatırlayın: "Tanrı Ruh'tur ve O'na 

tapınanlar O'na ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar". Beni Sonsuz'da, Saf olan'da arayın ve orada 

bulacaksınız. 

27 İnsanlığın Bana sunduğu maddi sunulardan yalnızca iyi niyeti gerçekte iyi ise kabul ederim; çünkü 

cömert ve asil bir niyet her zaman bir armağanla ifade edilmez. İnsanlar kötülüklerini örtbas etmek ya da 

karşılığında Benden bir şey talep etmek için Bana ne kadar sık kurban sunuyorlar. Bu nedenle size ruhun 

huzurunun satın alınamayacağını, Bana en büyük hazineyi sunsanız bile kara lekelerinizin maddi 

zenginlikle temizlenmeyeceğini söylüyorum. 

28 Tövbe, Beni kırdığınız için üzüntü, yenilenme, ıslah, işlenen günahların telafisi, tüm bunlar size 

öğrettiğim alçakgönüllülükle, evet, o zaman insanlar Bana, Babanıza tütsülerden, çiçeklerden ve 

mumlardan çok daha hoş gelen gerçek yürek, zihin ve düşünce kurbanları sunarlar. 

29 Sizin için yarattığım şeyi neden Bana sunuyorsunuz? Eğer sizin işiniz değilse neden Bana çiçek 

sunuyorsunuz? 

Öte yandan, Bana sevgi, merhamet, bağışlama, adalet, komşunuza yardım gibi işler sunarsanız, bu haraç 

kesinlikle manevi olacak ve Baba'ya bir okşayış gibi, çocukların Rablerine yeryüzünden gönderdikleri bir 

öpücük gibi yükselecektir. 

30 Kendimi ifade ettiğim biçim gibi, insan zihni aracılığıyla tezahürüm de sade ve basittir. Yine de 

sizi titretir ve ruhunuzun zaten bildiği bir geçmişi kavrar ve geleceğe ait olayları açıkça görmenizi sağlar. 

İşte bu yüzden Beni dinlediğiniz sürece büyülenmiş olarak kalırsınız, çünkü hiç kimse bu Üstat gibi 

kalpleri okumayı bilemez. 

31 Çeşitli diyarlardan, tüm yolcuları yaprakları altında ferahlamaya davet eden geniş yapraklı ağacın 

hayırlı gölgesine sığınmak için geliyorsunuz. Ama ben size uzak diyarlardan insanların bu ulusa geleceği 

zamanın çoktan yaklaştığını söylüyorum. 

32 Sezgi ve önsezi onları size yönlendirecek; sizin tanıklığınızı ve huzurunuzu aramaya gelecekler. 

Birçoğu için, size öğrettiklerimin bir sözü, spiritüalizmin gerçek havarileri olarak görevlerini yerine 

getirmeye başlamaları için yeterli olacaktır. 

33 Yabancıyı sevgi dolu bir yürekle kabul etmeye hazır olmazsa bu ulusun vay haline; çünkü 

Yeruşalim'in başına geldiği gibi, kentlerinin tek bir taşı bile diğerinin üzerinde kalmayacaktır! 

34 Arınmanızın, kapılarınızı çalanlara ileteceğiniz öğretilerimi almaya layık olmanız için olduğunun 

farkında değil misiniz? Bu fırtınalar, savaşlar ve tutkular zamanında, kötülüğün dalgaları arasında 

kayıtsızca yol alacak ve kardeşlerinizi kurtaracak cankurtaran botu olmanızı istediğimi hatırlamıyor 

musunuz? 

35 Ne mutlu kendini hazırlayana, çünkü Beni ruhtan ruha duyacak. 

36 İçinde yaşadığınız bu ulustaki kardeşleriniz için dua edin ki, imtihanlara sabredebilsinler ve 

arınabilsinler. Büyük bir ruhani kader bu halkı dünyaya getirmiştir ve bunu yerine getirmek için gürültülü, 

donanımlı ve uyanık olmaları şarttır. 

37 Doktrinimin öğretileriyle yararsız şeyleri karıştırmamanız gerektiğini anlayın. Onları Benden 

aldığınız aynı saflıkla duyurmalısınız. Öğretilerimi örnek ve tanıklığınızla bölgelere, köylere ve illere 

yayın ve kardeşlerinizin de bu konuda güçlenmesini sağlayın. Bu halk çoğalmalı, kendini donatmalı ve 

ruhsal olarak yaşamalıdır, çünkü çalışmalarıyla bu gerçeğin savunucusu olacaklardır. 

38 Ey insanlar, liyakat kazanın ve bu liyakat sayesinde yarın sizi evlerine kabul edecek ya da sizin 

evlerinize kabul etmek zorunda kalacağınız kişiler için bu lütfu elde edin. 

39 Bugün kendimi beceriksiz ve günahkâr bedenler aracılığıyla tanıtmak için Ruh'ta geldiğimi 

kavramalarını ve anlamalarını öğretin. Bu insan bedeninde hiç kimse 

Tanrı'yı gör! Sözü duyacaksınız, çünkü onda Ruhumdan çıkan ilahi öz vardır. Bu Söz "Söz "dür ve "Söz" 

Ben'im, sonsuzluktan sizinle konuşan O'dur. 
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40 "Söz" Sevgidir ve Söz'de açığa çıkan Bilgeliktir. Ey kalabalıklar, bu sese kulak verin ve kayıtsız 

kalmayın, çünkü sizler Benim İlahiliğimin mabedindesiniz. Kendinizi yenilemelisiniz. Eğer zihninizi 

arındırmazsanız, Benim öğretimi anlamanız mümkün olmayacaktır. 

41 Yasamı yerine getirmeye özen gösterenlere ne mutlu, çünkü bilgelik ışığı yakında onlarda 

parlayacaktır. 

42 Ruhunun mükemmelliği için savaşan kişi kutsanmıştır, çünkü Tanrı'nın bir çocuğunun 

ulaşabileceği en yüksek idealden esinlenmiştir. 

43 Yüreklerinizi cilalıyorum, çünkü onlardan susayanlar için yaşam suyu fışkırtacağım. 

44 Görevinizi yerine getirme saati geldiğinde, kendi isteğinize göre hareket etmeyin ve kusurlu 

fikirlerinizi Benim sözüme ya da Benim işime eklemekten sakının. Çünkü küfre ve zinaya düşersiniz ve 

iyi işleriniz Gerçek Yaşam Kitabı'ndan silinir. 

45 Benim gerçeğimle silahlanmalı ve evlere girmelisiniz. Sözümün duyulmasına izin vermelisiniz, o 

zaman barış gelecektir. 

46 Bazen Üçlübirlikçi-Meryen Ruhani Öğretinin habercileri ya da işçileri olarak tanınacaksınız. Öte 

yandan, sokağa atılmanız, iftiraya uğramanız ya da sahtekâr olmakla suçlanmanız da söz konusu olabilir. 

Ama korkmayın, çünkü sizi kınarlarsa, yargılanacakları an onlara da gelecektir ve onlarla konuştuğunuzda 

gözlerini gerçeğe açamadılarsa, bir kez Benim yargım altına girdiklerinde sözlerinizi hatırlayacak ve ışığı 

göreceklerdir. 

47 Büyük bir günahkârın ruhu bu maddi yaşamdan ayrılıp Ruhsal Vadiye girdiğinde, hayal ettiği gibi 

bir cehennemin var olmadığını ve geçmiş zamanlarda kendisine anlatılan ateşin, vicdanı olan acımasız 

Yargıçla yüzleştiğinde, yaptıklarının ruhsal etkisinden başka bir şey olmadığını görerek şaşırır. 

48 Bu ebedi* yargı, günahkârı çevreleyen karanlığın ortasında doğan bu aydınlık, hayal 

edebileceğiniz en sıcak ateşten daha güçlü yanar. Ama bu, Beni gücendirene ceza olarak önceden 

hazırlanmış bir azap değildir; hayır, bu azap işlenen günahların farkına varılmasından, kendisine varlık 

vereni gücendirmiş olmanın, Rabbinden aldığı zamanı ve tüm nimetleri kötü kullanmış olmanın acısından 

kaynaklanır. 
* "Ebedi" burada dünyevi-zamansal olanın tersi anlamına gelir, yani öteki dünyasaldır, ama değildir: tüm 

sonsuzluk boyunca devam eder. 

49 Günahın, onu işleyene daha çok zarar verdiğini bildiğim halde, günahlarıyla Bana zarar vereni 

cezalandırmam gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Kendisine kötülük yapanın günahkârın kendisi olduğunu 

ve onu cezalandırmakla kendisine neden olduğu felaketi artırmak istemediğimi görmüyor musunuz? Ben 

sadece onun kendini görmesine, vicdanının amansız sesini duymasına, kendini sorgulamasına ve kendine 

cevap vermesine, madde yüzünden kaybettiği manevi hafızasını yeniden kazanmasına ve kökenini, 

kaderini ve yeminlerini hatırlamasına izin veriyorum; Ve orada, bu yargıda, kötülüğünü ortadan kaldıran, 

zararlı olanı, yararsız olanı ve ruhani olmayan her şeyi ondan uzaklaştırmak için onu potadaki altın gibi 

yeniden eriten "ateşin" etkisini deneyimlemelidir. 

50 Bir ruh vicdanının sesini ve yargısını duymak için durakladığında - size doğrusunu söyleyeyim, o 

saat Benim huzurumdadır. 

51 Bu dinlenme, durgunlaşma ve berraklaşma anı tüm ruhlara aynı anda gelmez. Bazıları hemen 

kendilerini incelemeye başlar ve böylece kendilerini çok fazla acı çekmekten kurtarırlar. Çünkü gerçeğe 

uyanır uyanmaz ve hatalarının farkına varırlar varmaz, kötü işlerinin kefaretini sonuna kadar ödemeye 

hazırlanır ve devam ederler. Ahlaksızlık, kin ya da günah dolu bir yaşam sürdükleri için kör olan 

diğerlerinin körlüklerinden kurtulmaları uzun zaman alır. Bazıları da, her şey yüzlerine gülmeye devam 

ederken, dünyadan çok erken koparıldıklarına inandıkları için hoşnutsuzluk duyarlar, lanet okur ve 

küfrederler, şaşkınlıklarından kurtulma olasılığını geciktirirler; ve bunlar gibi, yalnızca Benim bilgeliğimin 

bildiği çok sayıda vaka vardır. 

52 Çocuklarımın işledikleri günahların kefaretini ödemek için Benim tarafımdan özel olarak 

yaratılmış herhangi bir yer de yoktur. Size söylüyorum, harikalarımı ve nimetlerimi yerleştirmediğim 

hiçbir dünya yoktur. 

53 İçinde yaşadığınız bu dünyanın bir gözyaşı vadisi, yani bir kefaret vadisi olduğunu söylemiyor 

musunuz? - Ama burayı bir gözyaşı vadisi haline kim getirdi, Tanrı mı yoksa insan mı? - Sizi mutlu etmek 
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için en küçük ve en önemsiz şeyleri bile düşünerek, onu harikalar ve konforlarla donatarak cennetin bir 

görüntüsü haline getirdim. Ve yine de, insanlığın refahı ve ilerlemesi, mutluluğu ve ruhsal gelişimi için 

yaratılmış bir dünyada, insanlar acı çekiyor, ağlıyor, umutsuzluğa kapılıyor ve kendilerini mahvediyorlar. 

54 Ama size tekrar söylüyorum, ben bu dünyayı insanların acı çekmesi için yaratmadım; dünyalar, 

sakinleri onları ne yaparsa odur. İnsanın kötü yorumlarıyla gerçeği ne kadar çarpıttığını, ruhani yaşamın 

kendisine açıklandığı sembolü ne kadar farklı yorumladığını fark edin. 

55 Ölçülemeyecek kadar büyük Ruhsal Vadide ne karanlık, ne ateş, ne de zincirler vardır. 

56 Bilgi eksikliğinden kaynaklanan pişmanlık ve ıstırap, bu yaşamın tadını çıkarmak için ruhsallaşma 

eksikliğinden kaynaklanan acı, bunlar ve daha fazlası ruhani yaşamın eşiklerine lekeli veya hazırlıksız 

gelen ruhların kefaretinde mevcuttur. İnsanların günahlarını, kusurlarını ya da yozlaşmalarını Baba'ya 

yapılmış bir kötülük olarak göremeyeceğimi anlayın, çünkü insanların kendilerine kötülük yaptıklarını 

biliyorum. 

57 Yeryüzü de lekeli değildir; bir zamanlar Baba'nın ellerinden çıktığı kadar iyi ve saftır. Bu nedenle, 

insanlar için anne, sığınak ve yuva olma kaderinden sapmadığı için sizden ona saflığını geri vermenizi 

istemeyeceğim. Öte yandan insanlardan tövbe etmelerini, kendilerini yenilemelerini, ruhlarını ve 

bedenlerini arındırmalarını, kısacası ilk saflıklarına dönmelerini ve dahası erdemin gelişimi, mücadelesi ve 

uygulaması yoluyla kazandıkları ışığı ruhlarında sergilemelerini isteyeceğim. 

58 Bu sayfada durun, öğrenciler, bu Kitabın öğretisini önce zihinlerinize kazımadan ve uzun süre 

üzerinde düşünmeden devam etmeyin. Doğrusu ben size diyorum ki, bu size bu hayatta hizmet edecek ve 

sizi bekleyen hayatta yolunuzu kolaylaştıracaktır. 

59 Zamanlar ve çağlar boyunca size öğretiyi parça parça verdim. Bugün size şu anda öğretmekte 

olduğum şeyin son olduğunu düşünüyorsunuz, çünkü aklınızla ruhani bir öğretide daha büyük bir 

mükemmellik hayal edemezsiniz. Bununla birlikte, bu Benim son sözüm olmadığı gibi, insan aklının bir 

organı aracılığıyla verilen bu bildiri de son öğreti değildir. Ve artık bunu düşünmemeniz için, şimdi size 

son sözümü, son talimatımı asla almayacağınızı söylüyorum. Ben "Ebedi Söz" olduğuma göre, sizinle 

ebediyen konuşmam ve sizi aydınlatmam doğaldır. Çünkü benim ne başlangıcım ne de sonum var. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 37 
1 İnsanlığın her döneminde, komşularının gelişim yolunu aydınlatan büyük ruhani ışığa sahip 

insanlar olmuştur. 

2 Bu varlıklar Dünya'ya nereden geldiler? Bu gezegene dönmek zorunda olanların yaşadığı en yakın 

dünyadan mı? - Hayır, halkım, size varlıkların bilgisinden ve iyiliğinden, geldikleri dünya hakkında 

sonuçlar çıkarabileceğinizi söylüyorum. 
* Bu, dünyaya yakın kürelere, öteki dünya kürelerine, "cennete giden merdivenin" alt basamaklarına, kendilerini 

hala arındırmak zorunda olan ruhani varlıkların ikamet ettiği yerlere atıfta bulunur. 

3 Ruhani yükseliş dereceleri sonsuzlukta sonsuz basamaklı bir merdiveni temsil eder. Ancak 

mükemmelliğe giden bu yol yedi aşamadan oluşur ve bu aşamaların insan yaşamındaki yansıması da yedi 

gelişim aşamasına bölünmüştür. 

4 İnsan varlığının tüm parçaları, sahip olmaları gereken ışığa ulaşmak ve gerçek ruhsallaşmaya 

erişmek için açılmalı ve gelişmelidir. 

5 Bedeni, zihni, ahlakı, ruhu ve tüm varlığı bu yedi büyük dersten, bu yedi sınavdan* geçmelidir; 

bunlardan arınmış, ışıkla, neşeyle, güçle, bilgiyle ve deneyimle dolu olarak çıkacaktır. O zaman ruhunda 

Tanrı'nın Egemenliği'nin mevcut olduğunu anlayabilecektir. 
* "Gerçek Yaşam Kitabı "nın 1. Cildindeki Yedi Mühürle ilgili açıklamalara bakınız. 

6 İlahi İradeye itaat, ruhani ilhamı yorumlayabilmek için duyarlılık, Baba ile ve düşünce yoluyla 

ruhani dünya ile birleşme, yeni zamanın sizin için sakladığı gelişiminizdeki ilerlemelerdir. 

7 İnsanlığın maddi zevk için yaşadığı dönemler olmuştur; diğerleri güç, egemenlik ve geçici 

zenginlik peşinde koştuğu zamanlardır; diğerleri etrafını saran her şeyin güzelliğini aramak için bazı 

duyularını geliştirdiği zamanlardır; diğerleri ruhun huzurunu arzulayarak din yoluna girdiği zamanlardır ve 

diğerleri de bu dünyayı kendi alanı, bu yaşamı kendi sonsuzluğu ve maddeyi kendi Tanrısı yapmak istediği 

zamanlardır. 

8 Şimdi insanoğlunun yaşamı için belirleyici bir zamandır ve yakından gözlemlerseniz, tüm 

alanlarda, tüm doğa güçlerinde ve güçlerde devasa bir mücadele, büyük bir savaş keşfedeceksiniz. 

9 Bu bir aşamanın, insanlığın sonu. Ancak, yeni zamanın ne zaman başlayacağını bilmiyorsunuz; 

sadece ben, mühürleri kıran Kuzu, size söyleyeceğim. Sizler hâlâ, kehanetleri gerçekleştiren olayların 

birbiri ardına meydana geldiği altıncı vahiy döneminde yaşıyorsunuz. 

10 Yeni gün doğduğunda, sessizlik ve huzur kalplere girdiğinde ve insanlar arasında gerçek dua ve 

gerçek ruhanileşme olduğunda, kaç din, kaç mezhep ve doktrin Benim gücümün ışın kılıcının altına 

düşecek ve kaç bilim ve teori unutulmaya gömülecek. 

11 Birleştiren dinler olmayacaktır, çünkü farklılıkları bunu yapmalarına izin vermemektedir. Yalnızca 

Tanrı'dan gelen sevgi, adalet ve hakikat yasasında birleşen insanlar olacaktır. 

12 Tüm ilahi ilhamlara kayıtsız kalan bu insanlık, ruhu için en önemli zamanın eşiğinde olduğunun 

farkında değildir. Ama şimdi, Benim insanlar arasındaki varlığımla ilgili henüz gelmemiş olan kehanetler 

üzerinde düşündüğünde derin uykusundan uyanacaktır. Çünkü Yedinci Mühür açılıp size ışığını 

getirdiğinde hepinizin uyanık olması gerekecek. 

13 Bu arada, bu halkı Sözümle hazırlıyorum ki, gerçeklerden ilham alarak yola çıksınlar ve 

kardeşlerine Öğretilerimin sevgi öğretilerini öğretsinler. 

14 Kendinizi yalnızca hakikatle besleyin ve saflık içermeyen her şeyi reddedin, o zaman ışığın 

çocukları sizden çıkacaktır. 

15 Çocukların bu hayatta izleyecekleri güvenli bir yol olması için manevi yükselişi sizinle birlikte 

görmelerine izin verin. 

16 Kalbinizin sevgi dolu duygular, şefkat dolu düşünceler sunabildiği tüm çocukları izleyin, o zaman 

onlara iyilik yapmış olursunuz. Çalışmalarınızla tüm insanlara sevgiyi öğretin. 

17 Koruyamadığınız herkesi gözeteceğim ve insanların bu zamanda saçtığı kötü tohumların bu ruhlara 

bulaşmasına ve kafalarını karıştırmasına izin vermeyeceğim. 

18 Evrim Yasası uyarınca ruhları enkarne olmaları için gönderen Benim ve size doğrusunu 

söyleyeyim, bu dünyanın etkileri Benim planlarımı değiştirmeyecektir. Çünkü tüm hırslı güç çabalarının 

üstünde, Benim İsteğim gerçekleşecektir. 
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19 Her insan dünyaya bir misyon getirir, kaderi Baba tarafından önceden belirlenmiştir ve ruhu 

Benim Babalık sevgimle meshedilmiştir. İnsanlar boşuna törenler düzenliyor ve küçükleri kutsuyor. Size 

doğrusunu söyleyeyim, hiçbir çağda su ruhu Yasama karşı işlediği günahlardan arındırmayacaktır. Ve eğer 

ben her türlü günahtan arınmış bir ruh gönderirsem, mezheplerin bakanları onu vaftizle hangi kirden 

arındırırlar? 

20 İnsanın kökeninin günah olmadığını, doğumunun bir doğa yasasının, sadece insanın değil, doğayı 

oluşturan tüm canlıların yerine getirdiği bir yasanın yerine getirilmesinin sonucu olduğunu anlamanızın 

zamanı gelmiştir. "Ruhu" değil, "insan" dediğimi anlayın. İnsan kendisine benzer varlıklar yaratmak için 

Benim yetkime sahiptir, ama ruhlar yalnızca Benden çıkar. 

21 Büyümek ve çoğalmak evrensel bir yasadır. Tohumun çoğalması gibi yıldızlar da başka, daha 

büyük yıldızlardan doğdu ve bu gerçekle Yaratıcı'yı günah işlediklerini ya da gücendirdiklerini asla 

söylemedim. O halde, bu ilahi buyruğu yerine getirirken neden günahkâr olduğunuz düşünülsün? Yasa'nın 

yerine getirilmesinin insanı asla lekelemeyeceğini anlayın. 

22 İnsanı lekeleyen ve ruhu gelişim yolundan uzaklaştıran şey aşağı tutkulardır: ahlaksızlık, 

ahlaksızlık, zina, çünkü bunların hepsi yasaya aykırıdır. 

23 Gerçeği bulana kadar çalışın ve araştırın. O zaman yaşamın Yaratıcısının emirlerini artık günah 

olarak adlandırmayacak ve iyi işlerinizin örneğiyle çocuklarınızın varlığını kutsayacaksınız. 

24 Size sonsuzluktan geldiğimi söylediğimi hatırladığınızda, sizi Babanızdan ayıran mesafeyi 

düşününce göğsünüzden hüzünlü bir iç çekiş çıkar. Sonra onları Bana ve onlar aracılığıyla ruhunuzu, En 

Yüce Olan'ın meskeninin olduğunu hayal ettiğiniz yere yükseltmek için duyularınızı zorlarsınız. Bazen 

dualarınızdan tatmin olursunuz, ama İlahi Ruh'un ikamet ettiği yere ulaşamadığınız olur. 

25 Dinleyin, öğrenciler: Size sözünü ettiğim Sonsuzluğu aklınızla asla ölçemeyeceksiniz. Bu Sonsuz 

size şefkatten, ışıktan, saflıktan, bilgelikten, sevgiden ve mükemmellikten bahseder, çünkü tüm bunların 

ne başlangıcı ne de sonu vardır, çünkü bunlar Tanrı'nın sıfatlarıdır. 

26 Bu açıklığa kavuştuktan sonra, Sözümde sevgimin erkek olduğunu ve şefkatimin kadın olduğunu 

söylediğimde anlayın. 

27 Sonsuzlukta ikamet ettiğim belirli veya sınırlı bir yerim yoktur, çünkü Benim varlığım hem İlahi 

olanda hem de ruhani veya maddi olanda var olan her şeydedir. Krallığımın hangi yönde olduğunu Benden 

bilemezsiniz; ve eğer bakışlarınızı yükseklere kaldırırsanız ve göğe doğru yönelirse, bunu sadece sembolik 

bir şey olarak yapın. Çünkü gezegeniniz durmaksızın dönüyor ve her hareketiyle size cennetin yeni 

bölümlerini ve yeni yükseklikleri sunuyor. 

28 Tüm bunlarla birlikte, sizinle Benim aramda hiçbir mesafe olmadığını ve sizi Benden ayıran tek 

şeyin, Benim mükemmel Yasam ile ruhunuz arasına koyduğunuz yasadışı işleriniz olduğunu söylemek 

istiyorum. 

29 Saflığınız ne kadar büyük, işleriniz ne kadar yüce ve imanınız ne kadar sürekli olursa, Beni 

dualarınıza o kadar yakın, samimi ve erişilebilir hissedeceksiniz. 

30 Aynı şekilde, kendinizi iyi, doğru ve izin verilebilir olandan ne kadar uzaklaştırır ve kendinizi 

karanlık ve bencil bir yaşamın materyalizmine teslim ederseniz, Beni kendinizden o kadar uzakta 

hissetmeniz gerekecektir. Kalbiniz Benim Yasamı yerine getirmekten ne kadar uzaklaşırsa, Benim İlahi 

Varlığıma karşı o kadar duyarsız hale gelecektir. 

31 Sözümü neden bu zamanda bu biçimde tezahür ettirdiğimi ve sizi ruhtan ruha diyaloğa 

hazırladığımı anlayın. 

32 Benim sonsuz derecede uzak olduğuma inandığınız için, Bana nasıl gelebileceğinizi anlamadınız. 

Size İlahi Varlığımı hissettirmek ve Baba ile çocukları arasında onları ayıran hiçbir boşluk ya da mesafe 

olmadığını kanıtlamak için geldim. 

33 Ayrıca, Kendimi zihniniz aracılığıyla tanıtmamın, böylece sizi Benden ayıran ruhani mesafeyi 

kısaltmamın Babanız tarafından size bahşedilen bir merhamet olduğunu da anlayın - sınırlılıklarınız ve 

ruhaniyet eksikliğiniz göz önüne alındığında O'nun merhametinin bir başka kanıtı. 

34 Bu nedenle, bu ses taşıyıcılarının zihinleri aracılığıyla Benim tezahürümün bu lütuf zamanı kısa 

olacaktır, çünkü bu sizin ruhsallaşmanız ve erdemleriniz yoluyla elde ettiğiniz bir armağan değildir ki 

ruhsal kazanımlarınızın bir parçasını oluşturabilsin. Size tekrar söylüyorum, bu size bahşettiğim bir lütuftu 
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ve 1950 yılı sona erdiğinde, bu iletişim biçiminin sona ermesine izin vereceğim ve sizin erdemleriniz 

sayesinde ruhun ruhla birleşmesinde Beni size daha da yakın hissedeceğinizi umuyorum. 

35 Bu yeni birlik derin ruhani, basit, doğal, saf ve mükemmel olacaktır. Her kusurlu, putperest, 

fanatik, karanlık kültün sonunun başlangıcını gösterecek ve Ruhumun sonsuza dek içinde yaşayabilmesi 

için varlığınızın kutsal alanını açacaktır. 

36 Ne dışa dönük bir kendinden geçme, ne kendinden geçme, ne de herhangi bir türden gösteri 

olacaktır; sadece saflık, saygı ve hakikat, tek kelimeyle: ruhanileştirme olacaktır. 

37 Bu vaadin gerçekleşmesinin sizin için yaratabileceği tüm mucizeleri düşünün ve şimdi sevaplı işler 

yapmaya başlayın ki, onlarla sonunda sizin için sakladığım ve yaşamınızın bir parçasını oluşturacak olan 

lütfa erişebilesiniz. Bu nedenle, şimdi olduğu gibi artık sonu için kesin bir zaman olmayacaktır, çünkü 

özünde İlahi bir şey olduğu için, sonsuza dek sizinle kalmalıdır. O zaman Cennetin Krallığının insanlığa 

yaklaşımının nerede olduğunu anlayacaksınız. 

38 Şimdi size söylüyorum: Yeryüzünde çalışın, ama bunu imanla, kardeşlerinize karşı gerçek sevgiyle 

yapın ve rızık sıkıntısı çekmeyin. 

39 Ne eğiren ne de eken kuşlar koruyucu bir giysiden ya da yiyecekten yoksun kalmıyorlarsa, siz çok 

sevilenler olduğunuz için neden Benim ilgimden yoksun kalasınız? Açlıktan ya da soğuktan ölmeniz için, 

kötülüğünüzün ve nankörlüğünüzün Benim nimetlerimi reddetmenize neden olması gerekir. 

40 Ben hayatım, sıcaklığım ve ışığım. Ben ekmek ve berrak suyum ve ölüleri diriltmek ve karanlıkta 

yaşayanları ışık dolu bir yaşama uyandırmak için yeniden geldim. 

41 Uzun zaman önce, her gözün Beni göreceği kehanetinde bulunulmuştu ve Ben, insanlığın 

Gerçeğimi görmesine izin vermek için hazırım ve buradayım. 

42 İnsanların Beni görebilmeleri, hissedebilmeleri ve anlayabilmeleri için neleri eksik? - 

Ruhsallaştırma. Ruhsallaştırma insanı bedeninde olduğu kadar ruhunda da duyarlı hale getirir. Kendini 

arındırdığında ve yüreğinden Bana gerçek dua yükseldiğinde, Beni ilk kez yanında hissedecek, şefkatimi 

algılayacak, sonsuz sevgimle yıkandığını hissedecek ve şöyle haykıracaktır: "Rab'bi gördüm, O'nu 

yüreğimde hissettim!" 

43 Eğer yeryüzünde doğru bir adam bulsaydım, onu size öğüt ve örnek vermek için bir araç olarak 

kullanırdım; ama size doğrusunu söyleyeyim, bütün yeryüzünde doğru bir adam bulamadım. 

44 Birinci ve İkinci Çağ'ın doğruları nerede ki, onların erdemlerini, Yasamı yerine getirmedeki 

sadakatlerini ve gayretlerini, imanlarını ve cesaretlerini inceleyesiniz? - Onlar ruhani alemde yaşarlar ve 

sizin için çalışsalar da, onları görmez ve hissetmezsiniz çünkü maddi doğanız hala ruhani olanı görmenize 

izin vermeyen yoğun bir perdedir. 

45 Tutkuların vahşi dalgalarıyla savrulan, çok uzun bir gecenin gölgelerine sarılmış kazazedeler 

gibisiniz. Bu fırtınanın ortasında ortaya çıktım ve yardım eden sevgim, sizi kurtuluş limanına götüren yolu 

aydınlatan bir deniz feneri gibi oldu. 

46 Ama ruhunuza bu maddi yaşamın ötesini görme armağanını vermeye geldiğimi mi sanıyorsunuz? - 

Hayır, insanlar, size yeni bir armağan ya da yeni bir yetenek vermiyorum; kökeninizden beri içinizde her 

şeyi taşıyorsunuz. Ancak, yalnızca geliştirdiğiniz ve kullandığınız şeyin varlığınızda parladığını 

anlamalısınız. Öte yandan, unuttuğunuz, ihmal ettiğiniz ya da not almadığınız şey - gizlice de olsa - 

uykuda bir yetenek olarak var olmaya devam etmiştir. Çünkü verdiğim şeyi bir daha asla senden almam. 

47 Varlığınızda birçok gizli yeti uykuya dalmış, sesimin onları uyandırmasını bekliyor. Ama şimdi 

diriliş zamanı geldi, o zaman hepiniz Lazar'ın bu yaşamın ötesinde ona söylediğimde duyduğu sesi 

duyacaksınız: "Kalk ve yürü!" 

48 Ne mutlu Benim gelişimi beklemeyi bilene, çünkü uyanışı tamamlanacak ve ruhsallaşması yeni 

mesajın içerdiği her şeyi tanımasını sağlayacaktır. 

49 Manevi alanda olduğu gibi maddi alanda da sevgiyle çalışın ve Benim huzuruma sahip olun. 

Fedakârlıklarınızın ve mücadelelerinizin meyvelerini toplayana kadar sebat etmeyi öğrenin. 

50 Sevgi, böylece ruhani yüksek gelişiminize erişebilirsiniz. Siz insanlara soruyorum: "Ruhunuzla ne 

yaptınız?" Ve siz ruhlara, "Size emanet ettiğim bedene ne yaptınız?" Ne biri ne de diğeri Bana cevap 

veremeyecek, çünkü siz günahlarınızın ve zayıflıklarınızın ciddiyetinin farkında olmaktan çok uzaksınız. 
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Yaptıklarınızı yalnızca Ben yargılayabilirim ve işte bu nedenle size bu ışık huzmesini gönderiyorum ki, 

vicdanınızla aydınlanarak kendinizi Benim gerçeğimin aynasında görebilesiniz. 

51 Ruhunuzun kaçmamanız gereken evrim yasasına tabi olduğunu unuttunuz mu? Sevginin, yaşamın 

ve yukarı doğru evrimin tohumu olan, kalbinize yerleştirdiğim orijinal öze ne oldu? Artık bu sözleri 

anlamıyorsunuz; sanki size yabancı bir dilde konuşuyormuşum gibi geliyor. 

52 "Sevmek sizin yaratılış amacınızdı. Babanızı ve O'ndaki tüm kardeşlerinizi sevmek, işte yasa 

budur ve unuttuğunuz ve zihinlerinizden sildiğiniz şey budur. 

53 Hayat her fırsatta size günahlarınızın bedelini acı çekerek ödetir; ama siz durup düşünmek ve 

yaptıklarınızı yeniden gözden geçirmek yerine kalbinizin katılaşmasına ve kendini daha da zehirlemesine 

izin verirsiniz. 

54 Çılgın gidişatınızda sizi durdurmak için size yaklaşan sesleri dinlemek istemediniz ve dalmak 

üzere olduğunuz uçurumun kenarına ulaştınız ve kardeşlerinizi de yanınıza aldınız. 

55 Aranızda kim bu kadar nefret ve ahlaksızlıkla açtığınız uçurumun derinliğini hayal edebilir? - Hiç 

kimse, hiç kimse yüzyıllar, binyıllar ve çağlar boyunca o muazzam acı kâsesinde biriken karanlıkları ya da 

acıları hayal edemez. 

56 Kendilerini tüm dünya tarihinin en gelişmişi olarak gören bu zamanın insanlarına soruyorum: Tüm 

bu donanımınızla, komşularınızı öldürmeden, yok etmeden veya köleleştirmeden barış yapmanın, güç 

kazanmanın ve refaha ulaşmanın bir yolunu bulamadınız mı? Ahlaki olarak çamurda yuvarlanırken ve 

ruhsal olarak karanlıkta dolaşırken ilerlemenizin doğru ve gerçek olduğuna inanıyor musunuz? Bilimle 

savaşmıyorum, çünkü onu insanlara Ben verdim; itiraz ettiğim şey, onu bazen hangi amaçla 

kullandığınızdır. 

57 Sizi kuşattığım öğretilerde büyük bir anlayışa ve bilgeliğe sahip olmanızı istiyorum, ancak 

yaşamdaki tüm adımlarınızda her zaman vicdanınız bir yol gösterici olsun. O zaman sadece ruhunuzun 

yetilerinin ortaya çıktığını görmekle kalmayacak, aynı zamanda bedeninize sağlık ve güç girdiğini de 

deneyimleyeceksiniz. 

58 Size "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'dan gelen her sözle yaşar" dediğimi hatırlayın; bununla 

size varlığınızda yalnızca bu dünyada sahip olduklarınızla tatmin edemeyeceğiniz bir şey olduğunu, ancak 

onu tatmin etmek için maddi olanın ötesinde olanı, yani yalnızca ruhun kaynaklandığı mükemmel alanda, 

yani Tanrı'da bulunanı aramanız gerektiğini öğretmek istemiştim. 

59 Işığımı bir an bile kaçırmadınız. Ama siz mezarları örten soğuk taş levhalar gibisiniz, bir an için 

biraz ısınıyor, ama hemen tekrar soğuyorsunuz. 

60 Benim gücüm ve sabrım tükenmez ve eğer uçurumun kenarında size başka bir sevgi kanıtı 

vermemi isterseniz, bunu size vereceğim. Ama size şunu söylemeliyim ki, şimdi size bir kez daha 

göstermekte olduğum bu sonsuz sevginin içinde, Benim bilge ve amansız adaletim de bulunacaktır. 

61 Size yardım etmem için Bana iman etmelisiniz; ama uyanık ve savaşa hazır olun. Savaşçılar olun, 

ama hemcinslerinin yaşamlarını yok edenlerin değil, sevgiyle, ahlakla, barışla ve iyi işlerle inşa edenlerin 

savaşçıları olun. 

62 İhtiyaçların ya da baskıların materyalist yaşam tarzına geri dönmenize neden olmasına izin 

vermeyin. Aksine, ayartmalar ve denemeler karşısında ruhaniyetle ayağa kalkın. Size gerçekten 

söylüyorum, eğer yaşamın bu denemelerini ve iniş çıkışlarını nasıl kullanacağınızı bilirseniz, onların 

içinden geçerek daha yüksek bir yaşama yükselebilir ve Babanızın sevgisinin cesur, asil, ateşli öğrencileri 

olabilirsiniz. 

63 Öğretme Sözümde aile babaları ve anneleri olarak bulunan kadın ve erkeklere, yeryüzüne büyük 

olaylar geleceği ve görevlerinde soğukkanlılıkla sebat etmeleri gerektiği için kendilerini cesaretle, ışıkla 

ve huzurla donatmalarını söylüyorum. 

64 Çocuklarınıza her zaman onur ve güç veren şeyleri arayın ve onlara engel olabilecek hataları 

yollarından uzak tutun. 

65 Maddi çabalardan uzaklaşıp sevgi ve merhamet yasası olan ve her zaman vicdanınızın ışığıyla 

aydınlanan ruhani yola dönmeniz için Bana verdiğiniz sözleri unutmadım. 

66 Bu yoldaki adımlarınız güvenli hale geldiğinde, dikkatinizi kardeşlerinizin ihtiyaçlarına yöneltmek 

için kendinizi unutmanız gerekir. 



U 37 

52 

67 O zaman, kayıtsızca geçip gitmelerine izin verdiğiniz herkesin içinde acı bir kadeh, bir yara ya da 

ağır bir çarmıh olduğunu deneyimleyeceksiniz. 

68 Kimse farkına varmadan acıları için sessizce ağlayan ne kadar çok yürek vardır! Nasıl 

yorumlayacağınızı bilemediğiniz bir gülümsemenin ardında ne çok acı gizlidir! Ama her korkuyu ve acıyı 

hisseden ve kalpleri okuyan ben, size söylüyorum: Sezgilerinizi geliştirebilmek ve kardeşlerinizin içini 

okuyabilmek için kendinizi hazırlayın; çünkü kalpler size acılarını göstermek için her zaman 

açılmayacaktır. 

69 Bu gizli ağıt, bu içten içe ağlama, acı çekenlerin yüzünde kendini göstermeyen bu üzüntü 

nedeniyle, kalplere nüfuz etmek gerekir ki bu da ancak ruhanileşme yoluyla mümkündür, bu da içinizde 

hayırseverliğin çiçek açmasına neden olur. 

70 Ah, tüm yoksulluğunuza rağmen bu kadar çok şey verebileceğinizi ve yapabileceğinizi bilseydiniz! 

Ancak hala o kadar maddi düşüncelere sahipsiniz ki, birçoğunuz sadece parayla iyi işler yapabileceğinize 

inanıyorsunuz. İşte bu nedenle, farkında olmadan taşıdığınız bir hazinenin ağırlığı altında ezildiğinizi fark 

etmeden acı, açlık ve sefaletten ağlamanızın doğru olmadığını söylemek için size gelmek zorunda kaldım. 

71 Hayır, siz insanlar, size ağırlık veren yalnızca günahlarınızın yükü değildir. Mesele şu ki, bu 

yaşamın tutkuları ve mücadeleleri içinde giderek daha fazla zayıflayan bedeniniz, maddesini 

zayıflıklarından kurtarmak için savaşan kendi ruhunun gücüne, kuvvetine karşı koyamaz. 

72 Bir insan olarak doğduğum geceyi hatırla: Soğuk ve karanlıktı, ama insanlığın kalbinin şu anda 

olduğu kadar değil. Ruhum o gece, O insanların arasında yaşamak için geldiği için sevinçle doluyken, 

onlar derin bir uykuda, varlığıma duyarsız, Vaat Edilen'in geldiğini bilmeden uyudular. Sonra acı çekme 

yolum başladı. 

73 Yeni doğan bebek için beşik görevi gören saman ve iddiasız hayvanların sıcaklığı, Benim geliş 

anımda o ailenin sahip olduğu tek şeydi. 

74 Doğanın ilahi tezahürlere karşı duyarsız olduğuna inanıyorsunuz; ancak bu bir insan hatasıdır, 

çünkü sizin dışınızda, yaratılan her şey, en büyüğünden en küçüğüne kadar, sapamayacağı Benim yasama 

tabidir. Sadece, ruha, vicdana ve irade özgürlüğüne sahip olduğu için tüm yaratıklardan farklı bir şekilde 

yaratılmış olan insan, Benim İlahiliğime karşı duyarsız kalandır. 

75 Neden yüreğinizi Babanızın varlığını hissetmeyecek ve O'nun sesini duymayacak kadar 

katılaştırdınız? - Çünkü senin özgür iraden. Şimdi bir insan olarak gelmedim ve yine de insanlığın Beni 

kabul ettiği sevgisiz kalbin soğukluğunu hissettim. 

76 Bu sözün duyulduğu yeryüzünün bu noktasının, Kendimi çocuklarımla birlikte bulduğum tek yer 

olduğunu düşünmeyin. Size doğrusunu söyleyeyim, Benim çeşitli biçimlerdeki tezahürüm evrenseldir. 

77 İnsan aklı aracılığıyla Benim bildirimin öncüsü olarak aranızda kendini tanıtan İlyas, sadece 

yaşadığınız bu topraklara gelmedi. Yeryüzünde bir yerden diğerine giderek Yeni Çağı ve Cennetin 

Krallığının yaklaştığını duyurdu. 

78 Her taraftan Benim size geldiğimi duyuran sesler yükseldi: doğa sarsıldı, yer yerinden oynadı, 

bilim yeni keşiflere hayran kaldı, ruhani dünya insanlığın üzerine koştu ve yine de insanlık yeni bir çağın 

habercisi olan bu seslere sağır kaldı. 

79 İnsanları karanlıklarından çıkarmak için ilahi bir ışık seli indi. Ancak bencil ve maddileşmiş olan 

bu insanlar, ruhun mükemmelliği ve yeryüzündeki yaşamlarının ahlaki gelişimi için çabalamak bir yana, 

bu ışığı kendileri için tahtlar ve ihtişamlar, beden için konfor ve zevkler ve gerekli gördüklerinde 

hemcinslerinin yaşamlarını yok etmek için silahlar yaratmak için kullandılar. Işığımın yoğunluğu gözlerini 

kör etti ve kibirleri felaketleri oldu. Ama size söylüyorum, bu ışık sayesinde gerçeği bulacak, yolu 

keşfedecek ve kendilerini kurtaracaklar. 

80 Bu ışığı zihinlerine alabilen ve onu ilahi bir mesaj olarak kabul edenler, vicdanlarının adımlarına 

rehberlik etmesine ve işleri için bir kılavuz görevi görmesine neden oldular. Çünkü Rab'bin yeniden 

geldiğini ve halkla birlikte olduğunu sezmişlerdi. 

81 Çeşitli mezhep ve tarikatların temsilcileri Beni kabul etmek istemediler; kalpleri, saygınlıkları ve 

sahte büyüklükleri Beni ruhen kabul etmelerini engelledi. Bu nedenle, Yeni Çağ'ın varlığını hisseden, dua 

etmek ve Rab'bin ilhamlarını almak için yalnızlık arayanların grupları, kardeşlikleri ve dernekleri 

dünyanın her yerinde oluşmuştur. 
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82 Siz çocuklarım, ilahi bir ilhamın ışığı altında yavaş yavaş oluşan bu kalabalıklara aitsiniz, ancak 

size bu ilhamın lütufla insan sözüne dönüştüğünü söylemeliyim. Bu nedenle, hataya düşmemek ya da bu 

ruhani öğretinin amacını kaçırmamak için çok izlemeli, dua etmeli ve derin düşünmelisiniz. 

83 Yolda sizi ne şımartabilir? - Kibir, halkım. 

84 Size doğrusunu söyleyeyim, bu ilham alçakgönüllüler, merhametliler ve hakikati, adaleti ve barışı 

arzulayanlar arasında zafer kazanacaktır. 

85 Duayla kazandığınız huzur ve güç sizi iyilik ekme, düşmüş olanları ayağa kaldırma, imanı 

alevlendirme ve yeryüzündeki tüm halklar arasında bir bereket ve teselli olma konusunda gayretli ve 

yorulmak bilmez hale getirecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 38 
1 'Sonuncuları' alırım ve 'ilklere' verdiğim aynı ışıkla onları taşırırım, böylece yükselirler ve öğretimi 

duyururlar. 

2 Sözümü duymaya devam edeceğiniz zaman çok kısa, çünkü 1950 yılında sizinle konuşmayı 

bırakacağımı size bildirmiştim ve o zamandan sonra sesim artık insan zihni aracılığıyla duyulmayacak. 

Bunu duyan ve inananlar kendilerini tatmin olmuş ve güçlü hissedecek, ancak duyduktan sonra şüphe 

duyanların kafası karışacaktır. Buna karşılık, Beni hiç duymamış olan pek çok kişi, Üstattan öğrendiklerini 

sormak için öğrencilerimi arayacaktır. 

3 Işığı arayın ve ona sahip olanın karanlıkta yürüyen herkesin onu bulmasına yardım etmesine izin 

verin. Bu yaşamı boyunca kafası karışık fikirler besleyen kişi için, ruhani vadiye girdiğinde kafa 

karışıklığı daha da büyük olur. Bu nedenle, üç zaman boyunca tüm çocuklarımın yanında durdum ve 

onlara ruhlarının gelişimi yoluyla yükselmeleri gereken yolu gösterdim. 

4 Ruhun yaşamı hakkında yavaş yavaş kavrayabildiğiniz her şeyi size açıkladım. Bugün size bu 

bilginin daha da derin bir yönünü göstereceğim. 

5 Bu, her gözün Beni göreceğini size önceden bildirdiğim zamandır. Her ruh Beni duyacak ve bu 

öğreti insanlık tarafından anlaşıldığında, insanlar artık putperestliğe ya da fanatizme düşmeyecekler, 

çünkü ruhsallaşmanın verdiği sadelik ve saflıkla ruhlarını Bana yükseltmeyi öğrenmiş olacaklar. 

6 Vicdanlarının sesinde ilahi çanın yankısını duyan insanların ruhu yavaş yavaş uyanır. Bu İlyas'ın 

ruhudur, çölde seslenenin sesidir, bir çoban gibi koyunlarını itaatkâr bir şekilde onları bekleyen huzurun 

içine girmeleri için sevgiyle çağıran bu zamanın görünmez bir habercisidir. 

7 Günahkârları aramak için krallığımı terk etmemi garip bulan kişi gerçekten Beni tanımıyor 

demektir. Doğruları geride bırakıyorum, çünkü onlar kurtuldular ve her şeye sahip oldular. Mirastan 

mahrum bırakılmışlara, kaybolmuşlara ve lekelenmişlere geliyorum, çünkü onlar da Benim doğrular gibi 

sevdiğim çocuklarımdır ve Babalarını sevebilmeleri için onları evime getirmek istiyorum. 

8 Eğer sadece doğruları sevseydim ve günahkârları hor görseydim, vicdanınız Baba'nın adil 

davrandığını düşünür müydü? 

9 Lekelerinizi temizlemeniz ve Benim önümde kendinizi aklamanız için size yol gösteriyorum: 

Kardeşlerinize iyilik yaparak ve çeşitli şekillerde hayırseverlik uygulayarak. 

Bugün artık öğrendiklerinizi aktarabilirsiniz. Ayrıca hastaları ziyaret edebilir ve onlara sevginizle Benim 

adımla merhem verebilirsiniz, çünkü imanınızda iyileştirme yetkisini bulacaksınız ve merhametiniz en iyi 

merhem olacaktır. Bunu yapabilecek yeteneğe sahip olup olmadığından kimsenin şüphesi olmasın. 

10 Fakir olduğunuzu düşündüğünüz için hayırseverlik yapmaktan çekinmeyin. İsa İkinci Çağ'da 

öğrencileriyle birlikteyken onlara şu benzetmeyi yaptı: "Bir halk görevlisi tapınağa girdi ve sadaka olarak 

bir sikke bıraktı. Sonra iyi giyimli bir Ferisi yedi parça parayı birbiri ardına bırakarak verdi, böylece 

yaptığı şey gözlemlenecek ve herkes hediyesinin büyük olduğunu görecekti. Daha sonra, hasta ve fakir bir 

kadın dua etmek için diz çöktü ve ardından sahip olduğu tek şey olan iki sikkeyi yere bıraktı. İsa 

öğrencilerine, "Bakın, daha çok vermeyi düşünen daha az verdi, daha az veren daha çok verdi, çünkü sahip 

olduğu her şeyi ve o gün yiyeceği ekmeği verdi" dedi. 

11 Beni dinleyen sizlere, gerçekten muhtaç olanlar karşısında kendinizi asla muhtaç hissetmemeniz 

için, içinizde ne kadar çok şey taşıdığınızı anlamanızı sağlayacağım. 

12 Sizler, bir zamanlar Kutsal Ruh'un çağında yaşayacağınız söylenen kişilersiniz. Bu, her ruhun 

gözlerini gerçeğe açacağı ışık çağıdır. Orağım yabani otları kökünden sökmeye başladı bile. Dünya 

savaşlarla çalkalanırken gelmeme şaşırmayın; bu önceden bildirilmişti. 

13 İnsanlar bilim aracılığıyla o kadar çok ışık gördüler ki gözleri kör oldu. Ama bu körlük sona 

erdiğinde, merhametim sayesinde doğru yolu tanıyacaklar ve bu yolda Benimle buluşacaklar, çobanın 

kaybolmuş koyunlara yaptığı gibi kaybolmuş olanları kurtaracak ve özgür kılacaklar. 

14 Bu süre içinde aranızda insan olmadım, sadece Krallığımdan ruhunuza gönderdiğim bir ışık olarak 

geldim. Sonsuzluktan size ilham veriyorum ki yarın ruhunuz duasıyla Bana yükselebilsin. 

15 Bugün ruhunuzun, donanımınız aracılığıyla kendini arındırdığını görmeli ve Varlığımı aranızda 

hissetmelisiniz. İstediklerinizi nasıl alacağınızı bilebilmeniz için kendinizi ruhsallaştırın ki bu Benim için 

asla çok fazla olmayacaktır. Bedeninizin talepleri altında ezilen ruhunuzun ihtiyaçlarını unutmayın. En çok 
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eksikliğini duyduğunuz şeyin İlahi talimat olduğunun farkına varın ve şimdi bu formda bolca akıyor - onu 

arayın, kavrayın ve kardeşleriniz için sevgi çalışmalarıyla uygulayın. 

16 Öğrettiklerimi anlamanızı ve yaşamınızda ilerleme kaydettiğinizi görmek istiyorum; öyle ki size 

açıkladığım bu çalışmayı paha biçilmez değerde bir mücevher gibi koruyun, bu lütfa sahip olduğunuz için 

kibirlenmeyin, ihtiyacı olan hiç kimseden esirgemeyin ve kesinlikle bundan maddi kazanç elde etmeyin. 

17 Size doğrusunu söyleyeyim, Altıncı Mühür'ün Tapınağı asla bir pazar ya da soyguncu yuvası 

olmayacaktır. Ruhsal olan bu mabet, tüm çocuklarımın içine girebilmesi için kapılarını açık tutar. 

Günahkâr orada kurtuluş bulacak, nefretler, intikam arzusu ve kötü eğilimler ortadan kalkacaktır. 

18 Bu İyi Haberi gerçek bir iman ve cesaretle duyurabilmeniz için şu anda hazırlanıyorsunuz. Ayrıca 

Sözüme getirdiğiniz yorumun doğru olmasını istiyorum ki eylemleriniz daha yüksek sesle dile 

getirilebilsin. Öğrencilerim arasında fanatikler, bağnazlar ya da hevesliler olmasını istemiyorum, ama 

ruhunuzun yükselişi içsel olsun ve tüm dışsal eylemleriniz basit ve doğal olsun; bu halk gökteki yıldızlar 

ve denizdeki kumlar gibi çoğaldığında, ruhsal talimatımın gerçek öğrencilerinden oluşsun, böylece 

duydukları Söz'ün açıklayıcıları ve öğretilerimin doğruluğuna işleriyle tanıklık edenler olsunlar. 

19 Konuşmak zorunda kalacağınız zamandan korkmayın, Bana ya da kendinize güvenmeyin. Size 

imtihan anında ne söyleyeceğinizi düşünmemeniz gerektiğini, imanınızın ve ruhani yükselişinizin İlahi 

Işığımın dudaklarınızdan konuşması için yeterli olacağını söyledim. Eğer insanlar sizden aldığınız ilhamla 

ilgili bir açıklama ya da gerekçe isterlerse, onları kardeşlerinize açıklayabilmeniz için vahiylerimin 

gerçeğini anlamanızı da sağlayacağım. 

Elçiler arasında, insanları uyandırma misyonuna sahip peygamberlerim de olacak. Ancak, putperest ve 

günahkâr bir kente giderek onu uyaran ve kendilerini yenilemedikleri takdirde kent sakinlerine felaket, acı, 

bela ve hastalıklar getireceğini duyuran Yunus peygamberin yaptığını yapmamalıdırlar. Kehanetinin 

gerçekleşme zamanı geldiğinde, sözlerinin gerçekleşmediğini büyük bir hayretle gördü, çünkü bildirdiği 

gibi felaket yerine insanlar barış, sağlık ve refah içinde yaşıyorlardı. 

Bunun üzerine Peygamber utanarak yalnızlığa çekildi ve orada Rabbiyle konuşarak O'na şöyle dedi: 

"Ağzıma koyduğun söz neden yerine gelmedi? Bak, o insanlar tarafından Senin peygamberin olarak 

görülmek yerine, beni bir sahtekâr olarak görüyorlar." 

Ama sonra Baba'nın ona yanıt veren sesini duydu: "Seni, o insanlar Benim sözüme sağır olduklarında 

gerçekleşmesi gereken ziyaretleri duyurman için gönderdim. Ama seni dinlediler ve tövbe ettiler, sahte 

tanrılarını yıkıp Bana tapınmak için diz çöktüler, suçlarını bildikleri için ağladılar ve yargımı korkuyla 

beklediler. 

20 Onları donanımlı gördüm ve acı çekmek yerine onlara neşe ve huzur gönderdim. Sizin anladığınız 

şekliyle sırf sözünüzü yerine getirmek için binlerce kişiyi incitmem gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Eğer 

bunlardan birine sempati duymuyorsanız - ben hepsine sempati duyuyorum! Verdiğiniz söz, kendilerini 

yenilemeleri ve böylece ziyaretlerden kaçınmaları içindi. Tövbe ettiler ve bu nedenle orada nasıl sevinçle 

ve gerçek Tanrı'ya imanla dolu olduklarını görün!" 

21 Bu öğretileri aklınızda tutun, öğrenciler, bunlar yolunuzda size faydalı olacak örneklerdir. Ruhani 

vizyon, kehanet rüyaları ve sezgi armağanları içinizdedir, öyle ki yolunuzu her zaman aydınlık 

görebilesiniz ve kardeşlerinizi uyanık tutabilesiniz. 

22 Göreviniz uyarmak, uyandırmak ve duyurmaktır. Ancak kardeşlerinizin dua etmeleri halinde 

olayları değiştirebileceklerini unutmayın. Ancak bu nedenle kendinizi aldatılmış hissetmemeli ya da 

inancınızı kaybetmemelisiniz. Kaderiniz acı çekmeyi önlemek ve barış yapmakla sınırlıdır. Hediyelerinizle 

bu sonuca ulaşırsanız tatmin olabilirsiniz. İnsanlığın huzuru için dua edin, hep birlikte kardeşlerinizin 

içinde kurtuluş, huzur ve ilham bulabileceği bir sığınak oluşturun. 

23 Gelin ve Benim Sözüm olan bu ekmekten yiyin ki, siz ruhunuzu Benim lütfumla beslerken, Ben de 

aranızdaki sevgi susuzluğunu gidereyim. Kardeşlerinizi sevdiğinizde, Beni sevmiş olursunuz; 

düşmanlarınızı bağışladığınızda, Kendinizi Benimle barıştırmış olursunuz ve imanınızın sunağına, her 

zaman Tanrısallığımı hoşnut eden bir sunu olan erdemlerinizin sunusunu koyarsınız. 

24 Dinle: Sizi Kendi suretinde ve benzerliğinde yaratan Benim. Ben tek Tanrıyım, Benden önce 

kimse var olmadı, Ruhum yaratılmadı, Ben ebediyim, her zaman vardım ve her zaman var olacağım. 

25 Size Varlığımı ve Bende var olan Üçlü Birlik'i, Birinci Çağ'da size Yasa'yı veren Yehova olan 

Baba'da, İkinci Çağ'da İsa aracılığıyla size sevgiyi öğreten "Söz "de ve bu Üçüncü Çağ'da sizi ışık ve 
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bilgelikle dolduran ve size tüm vahiyleri açıklayan Kutsal Ruh'ta tanıdığınız bu Üçlü Birlik'i açıkladım; O, 

her ruhta titreşimlere yol açar ve insan aklı aracılığıyla aranızda kendini gösterir. 

26 Baba, peygamberlerinin ağzından Mesih'in gelişini duyurdu ve İsa da Kutsal Ruh'un, Gerçeğin 

Ruhu'nun tezahürünü duyurdu. Bunlar, Kendimi insanlığa tanıttığım vahyin üç aşamasıdır - Yasa, Sevgi ve 

Bilgelik olarak; üç vahiy şekli ve tek Tanrı, üç eylem şekli ve tek İrade, tek Sevgi. 

27 Eğer Baba ebediyse, Oğul da ebedidir, çünkü İsa'da konuşan İlahi Söz her zaman Baba'da 

olmuştur. Kutsal Ruh ebedidir, çünkü Tanrı'nın Bilgeliği her zaman O'nun içinde olmuştur. Böylece, 

insanı Kendi suretimde ve benzerliğimde yarattığımda, ki bununla onda bu Üçlü Birliğin suretinin var 

olduğu söylenir, ona varlığın üç bileşenini, yani bedeni, ruhu ve canı verdim. Üç temel bileşenden oluşan 

bir varlıktır: maddi olan - beden, manevi olan - ruh ve ilahi olan - ruh. 

28 Ruhunuzun en yüce yerinde Benim ilahi zekâmın bir kıvılcımı parlar ki bu sizin ruhunuzdur; işte 

bu yüzden sizler gerçekte Benim ruhumun çocuklarısınız. 

29 Baba olmanın mutluluğunu paylaşmanızı istedim ve bu yüzden sizi insanların ebeveynleri yaptım 

ki size benzeyen ve içine sizi gönderdiğim ruhani varlıkların enkarne olacağı varlıklara şekil veresiniz. 

İlahi ve Ebedi olanın içinde anne sevgisi olduğu için, insan hayatında bunu somutlaştıracak bir varlık 

olmasını istedim ve bu varlık kadındır. 

30 Yaşamın (belli) bir başlangıcında insanoğlu iki parçaya bölündü ve böylece biri erkek, diğeri kadın 

olmak üzere iki cinsiyet yaratıldı; erkekte güç, zeka, haysiyet, kadında şefkat, zarafet, güzellik. Biri 

tohum, diğeri ise verimli toprak. Burada sadece birleştiklerinde kendilerini tam, mükemmel ve mutlu 

hissedebilen iki varlık görüyorsunuz. Uyum içinde tek bir "beden", tek bir irade ve tek bir ideal 

oluşturacaklardır. 

31 Bu birliktelik vicdan ve sevgiden ilham aldığında, buna evlilik denir. 

32 Evlilik yasası, erkek ve kadının birlikteliğinin Yaratıcı ile bir antlaşma anlamına geldiğini fark 

etmeleri için "ilk "lerin vicdanına konuşan bir ışık olarak inmiştir. Bu birleşmenin meyvesi, Tanrı'nın 

önünde birleşenlerin yeryüzünde çözülemeyeceğinin bir kanıtı olarak anne ve babasının kanının birlikte 

aktığı çocuktu. 
* İlk Zamanların İsrailoğulları 

33 Anne ve babanın bir çocuk dünyaya getirdiklerinde hissettikleri mutluluk, Yaratıcının çok sevdiği 

çocuklarına hayat vererek Baba olduğunda yaşadığı mutluluğa benzer. Daha sonra, eş seçimini anlamanız 

ve komşunuzun eşini arzulamamanız için Musa aracılığıyla size yasalar verdiğimde, bunun nedeni 

insanların özgür iradeleri sayesinde zina ve tutku yollarına sapmış olmalarıydı. 

34 Bu zaman geçtikten sonra, İsa'da dünyaya geldim ve her zaman sevgi yasası olan lütufkar 

talimatımla evliliği ve onunla birlikte insan ahlakını ve erdemini yücelttim. Sözümü unutulmaz kılmak için 

benzetmelerle konuştum ve evliliği kutsal bir kurum haline getirdim. 

35 Şimdi yeniden aranızda olduğuma göre, kadın ve erkek, sizden rica ediyorum: Evlilikten ne 

anladınız? Ne kadar azı tatmin edici cevap verebiliyor! Kutsal kurumum kirletildi, o yaşam pınarından 

ölüm ve acı fışkırdı. Bu yasa sayfasının saf beyazında erkek ve kadının lekeleri ve izleri vardır. Tatlı 

olması gereken meyve acıdır ve insanların içtiği kâse safra doludur. 

36 Yasalarımdan sapıyorsunuz ve tökezlediğinizde kendinize korkuyla soruyorsunuz: Neden bu kadar 

acı var? -: Çünkü nefsin arzuları her zaman vicdanın sesini bastırmıştır. Şimdi sana soruyorum: Mutlu 

olmanız için gerekli olan her şeyi size verdiğim halde neden huzurunuz yok? 

37 Gök kubbeye mavi bir örtü serdim ki, onun altında "sevgi yuvalarınızı" inşa edesiniz, böylece 

orada, dünyanın ayartmalarından ve dolaşıklıklarından uzakta, kuşların sadeliğiyle yaşayasınız; çünkü 

sadelikte ve içten duada kişi Krallığımın huzurunu ve birçok gizemin ifşasını hissedebilir. 

38 Beyler, eğer seçtiğiniz eş size meyve vermeyen çorak topraklar gibiyse, kaderinize ve kefaret 

görevinize bağlı olmanız gerektiğini unutarak yeni topraklar aramaya koyuldunuz demektir. Kendiniz bu 

yolu seçmişken, evliliğinizde karşılaştığınız zorluklar ve acılar için neden kaderi suçluyorsunuz? 

39 Benim Tanrısallığım önünde evlenen herkes - birlikteliği herhangi bir din adamı tarafından 

onaylanmamış olsa bile - Benimle bir anlaşma yapar, tüm kaderlerin yazılı olduğu Tanrı'nın Kitabı'nda 

kayıtlı kalan bir sözleşme. 
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40 İç içe geçmiş bu iki ismi oradan kim silebilir? Benim Yasamda birleşmiş olanı dünyada kim 

çözebilir? 

41 Sizi ayıracak olsaydım, Kendi İşimi yok ederdim. Eğer benden yeryüzünde birleşmeyi istediyseniz 

ve ben de bunu size bahşettiysem, neden daha sonra yeminlerinizi tutmuyor ve yeminlerinizi inkar 

ediyorsunuz? Bu Benim Yasamla ve Benim Adımla alay etmek değil mi? 

42 Siz kısır kadınlara Üstat şöyle der: Rahminizin bir yaşam pınarı olmasını çok arzuladınız ve 

istediniz ve bir akşam ya da bir sabah içinizde şefkatli bir kalbin çarpıntısının duyulmasını umdunuz. Ama 

günler ve geceler geçti ve göğsünüzden sadece hıçkırıklar kaçtı, çünkü hiçbir çocuk kapınızı çalmadı. 

43 Beni duyan ve bilim tarafından tüm umutlarından yoksun bırakılmış olan sizlerden kaç kişi verimli 

olmak zorunda kalacak ki, Benim gücüme inanabilesiniz ve birçok kişi bu mucize aracılığıyla Beni 

tanıyabilsin. İzle ve sabırlı ol. Sözlerimi unutma! 

44 Aile babaları, hatalardan ve kötü örneklerden kaçının. Sizden mükemmellik beklemiyorum, sadece 

çocuklarınız için sevgi ve özen istiyorum. Kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak hazırlayın, çünkü öte 

dünyada büyük ruh lejyonları aranızda insan olmak için uygun anı bekliyor. 

45 Sadece sayı olarak değil, erdem olarak da artacak ve çoğalacak yeni bir insanlık istiyorum, öyle ki 

insanlar vaat edilen şehrin yakın olduğunu görecek ve çocukları Yeni Yeruşalim'de yaşamaya ulaşacak. 

46 Yeryüzünün sevgi meyveleri olan iyi niyetli insanlarla dolmasını istiyorum. 

47 Bu çağın Sodom ve Gomorra'sını yok edin, kalbinizin onların günahlarına alışmasına izin 

vermeyin ve sakinlerine de aynı şeyi yapmayın. 

48 Bu şekilde sizi Üçüncü Çağ'a hazırlıyorum, çünkü size bildirdiğim kalabalıklar gelecektir. 

49 Bırakın herkes kendine düşen rolü üstlensin ve şimdi bir benzetmeyle öğretişimi dinleyin: 

50 "Tanrı'nın önünde ışık, saflık ve masumiyet dolu bir ruh vardı ve Rabbine şöyle dedi: "Baba, bana 

görevimin ne olduğunu söyle, çünkü sana hizmet etmeyi arzuluyorum." Ve Rab ona sevgiyle cevap verdi: 

"Sabırlı ol, dünyada bir erkek ve bir kadını birleştireceğim ve onların birleşmesinden senin beden alacağın 

bir oğul doğacak, böylece bir insan çocuğu olarak dünyanın sınavlarında deneyim kazanabilirsin ve bir 

annenin şefkatini ve bir babanın sevgi dolu yardımını sana yakın hissedebilirsin". 

51 Ruh sevindi ve bekledi. Bu arada Rab bir erkekle bir kadını sevgi bağlarıyla birleştirdi ve böylece 

onları yaşam yollarına gönderdi. - 

52 Kadının rahminde yeni bir varlık filizlendi ve sonra Tanrı bu ruhu o bedende ete kemiğe 

bürünmesi için gönderdi ve dokuzuncu ayda gün ışığını gördü. 

Annesi mutlulukla gülümsedi ve babası ona gururla baktı. Bu oğul her ikisinin de eseriydi, aşklarının 

meyvesiydi. Kadın kendini güçlü hissetti ve adam da kendini biraz yaratıcısı gibi hissetti. İkisi de 

kendilerini bu hassas kalbin bakımına adadılar. 

53 Oğlunu canlandıran ruh, annesinin tatlı bakışlarını ve babasının ciddi ama sevgi dolu yüzünü 

gördüğünde ışıldadı. 

54 Zaman geçti ve baba yaşam mücadelesinde sevgi yuvasından uzaklaştı, yolunu kaybetti ve dikenli 

çalılarda cübbesinin parçalarını bırakacak kadar uzaklaştı. Zehirli meyveler yedi ve yol boyunca bulduğu 

çiçeklerin yapraklarını döktü. Kendini hasta ve depresif hissettiğinde, geride bıraktığı sevdiklerini 

hatırladı. Geri dönüp onları aramaya çalıştı ama gücü yoktu. Sonra tüm gücünü topladı ve kendini 

sürükleyerek ve uzun yolda sendeleyerek evinin kapısına ulaştı. Karısı onu gözyaşları içinde kollarına aldı, 

oğlu hastaydı ve ölmek üzereydi. 

55 Baba ölmek üzere olan oğlunu gördüğünde, iyileşmesi için İlahi Merhamet'e yalvardı, umutsuzluk 

içinde saçlarını karıştırdı ve küfretti. Ama o ruh kendini bedeninden ayırdı ve öbür dünyaya gitti. 

Ebeveynler çaresiz kaldılar ve başlarına gelen talihsizlik için sırayla kendilerini suçladılar: erkek gittiği 

için, kadın da onu tutamadığı için. 

56 O ruh Yaradan'ın huzuruna çıktığında şöyle dedi: "Baba, yokluğumun hıçkırıklara boğduğu ve 

çaresiz bıraktığı o tatlı annenin kollarından beni neden aldın?" Rab ona şu yanıtı verdi: "Bekle, sabırlı ol, 

çünkü hatalarını anlayıp Yasamı kavradıklarında aynı rahme yeniden döneceksin." 

57 Adam ve kadın, yeni bir çocuğun belirtileriyle bir kez daha şaşırdıklarında, günahlarından içten içe 

tövbe ederek bir arada, yalnız yaşamaya devam ettiler. Tanrı ruhu yeniden o rahme döndürdü ve ona şöyle 

dedi: "Hayata hazırlanan o bedende ol ve kendini o rahimde bir kez daha tazele." 
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58 İlk çocuklarının kaybolduğunu düşünen anne ve babası, onun aralarına döndüğünü bilmiyorlardı. 

Ancak ilk oğlun bıraktığı boşluk ikincisi tarafından dolduruldu, o evin bağrına neşe ve huzur geri döndü, 

anne yeniden gülümsedi ve baba da sevindi. 

59 Şimdi adam kendisinden ayrılmaktan korkuyor ve onlarla birlikte kaldığı sürece onları sevgiyle 

beslemeye özen gösteriyordu. Ancak zaman ona geçmiş deneyimlerini unutturdu ve kötü arkadaşları 

tarafından baştan çıkarılarak ahlaksızlığa ve günaha düştü. Karısı onu kınadı ve reddetmeye başladı; ev bir 

savaş alanına döndü. Çok geçmeden adam yenilmiş, hasta ve zayıf düşmüş bir halde yatarken, kadın 

çocuğu beşikte yalnız bırakıp masum çocuk için ekmek, onu ne sevmeyi ne de korumayı bilen arkadaşı 

için de yiyecek aramaya başladı. Aşağılanmaya ve kötü muameleye maruz kaldı, tehlikelere göğüs gerdi 

ve kötü niyetli erkeklerin arzularına direndi ve bu şekilde sevdiklerine günlük ekmek sağladı. 

60 Tanrı masum ruha merhamet etti ve daha gözlerini aklın ışığına açmadan onu tekrar çağırdı. Ama 

ruh kendini Rabbinin önünde bulduğunda, acı içinde O'na şöyle dedi: "Baba, bir kez daha beni 

sevdiklerimin kollarından kopardın. Bak ne kadar da zor! Şimdi sana yalvarıyorum, ya onların koynunda 

ya da senin koynunda sonsuza dek kalmama izin ver; ama artık oradan oraya sürüklenmeyeyim, 

yoruldum." 

61 Adam gaflet uykusundan uyandığında yeni bir acı görüntüsü gördü: ikinci oğlunun ölü yattığı 

yatağın başında teselli bulmadan ağlayan karısı. Adam kendi canına kıymak istemiş, ancak karısı "Canına 

kıyma, elini tut, Tanrı'nın çocuklarımızı bizden almasına kendimizin neden olduğunu fark et" diyerek onu 

durdurmuş. Adam sakinleşti ve bu sözlerde bir gerçeklik ışığı olduğunu fark etti. 

Günler geçti ve o günden sonra ıssızlığa gömülen bu evin neşesi olan ve vefat eden çocuklarını acıyla 

hatırlayan kalplere huzur getirdi. 

62 Sonra Ruh Rabbine, "Baba, Beni yeryüzüne tekrar gönderecek misin?" diye sordu. Rab ona, "Evet" 

dedi, "ve bu yürekler pürüzsüz hale gelene kadar gerektiği kadar sık". - Tekrar enkarne olduğunda bedeni 

hastaydı çünkü annesi ve babası da hastaydı. Bir rahatlama talebiyle, o ruh acı yatağından kalkıp babanın 

yanına geldi. Bu kez gün ışığını görmemişti*, anne babasının dudaklarında gülümseme yoktu, sadece 

gözyaşları vardı. Anne, çocuğun beşiğinde sabahtan akşama kadar ağlarken, vicdan azabıyla dolu baba, 

oğlunun kendi sakatlıklarını miras aldığını gördüğünde kalbinin acıdan delindiğini hissetti. 
* Anne babasının hastalığı nedeniyle kör olarak doğdu. 

63 Ruh'un o hasta bedende kalışı kısa sürdü ve Rab'bin huzuruna geri döndü. 

64 Yalnızlık eşleri yine sarmıştı ama acı onları daha önce hiç olmadığı kadar birleştirmişti, kalpleri 

birbirini seviyordu ve hayat yolculuğunun sonuna kadar birlikte yürümeye yemin etmişlerdi. Koca 

görevlerini yerine getirdi, kadın kocasına baktı ve her ikisi de hastalıklarından kurtuldu. 

65 Tanrı'nın onlara bir oğul daha bahşedeceğine pek inanmadılar, ama Rab bu varlıklarda fiziksel ve 

ruhsal sağlığın filizlendiğini görünce, kadının özverisi ve erkeğin gelişimine bir ödül olarak onlara bu ruhu 

gönderdi ve kadının rahminden bir çiçek tomurcuğu kadar taze, o evi mutluluk ve huzurla dolduran küçük 

bir beden doğdu. 

66 Adam ve kadın diz çökmüş, mutluluktan ağlayarak Rablerine şükrederken, o sabırlı ve itaatkâr ruh 

oğul aracılığıyla gülümsedi ve Tanrı'ya şöyle dedi: "Tanrım, beni artık ailemden ayırma. Evimde huzur, 

kalplerinde sevgi, beşiğimde sıcaklık, annemin göğsünde süt ve bal, masamda ekmek var. Babam beni 

okşuyor ve elinde iş için gerekli aletler var. Tanrı bizi korusun." Ve Rab onları Ruh'unda sevinçle kutsadı 

ve onları tek bir "bedende", tek bir yürekte ve tek bir iradede birleştirdi." (benzetmenin sonu). 

67 Bugün size diyorum ki: Bu şaraptan, Benim buyruğumdan için ve sevinçli olun, çünkü Babanızla 

bir araya geldiğinizde, Rab'bin evinde bir şölen vardır. 

68 Kaçınız şu anda Benim Sözümü duyduğunuzda yeni bir yaşama uyanıyorsunuz? İmanınız ölmüştü, 

çünkü dünyevi doktorlar bazılarının tüm umutlarını yok ederken, kâhinler de diğerlerinin Rab'bin 

Sofrası'na katılmalarını reddetmişlerdi. 

69 Sözümün hastaları iyileştirdiğini, günahkârları sevgiyle bağışladığını ve Efendinin herkese sonsuz 

yaşam ekmeğini sunduğunu hissettiğinizde kalbinizi açtınız. 

70 Yaşam yolunuzda kötülük nehirleri, bataklıklar ve kimsenin nasıl verimli hale getirileceğini 

bilmediği çorak topraklar gördünüz. 
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71 Bir zamanlar bereketli olan ve dünyaya zengin barış ve mutluluk meyvelerini sunan tarlaların 

şimdi nasıl kan, yıkım ve ölüm tarlalarına dönüştüğünü gördünüz. 

72 Baba'nın çocuklarına yaklaşması gereklidir. Ben gecenin sessizliğinde kırlara inen ve çiçeklerin 

taçlarına düşen çiğ tanesiyim. Ama solmuş çiçekler, umudunu yitirmiş kalpler Benim sevgimi 

hissedemezler. 

73 Öğrencilerim, insanların acılarını kendi acınız haline getirebilmeniz ve onların çatışmalarına, 

denemelerine ve trajedilerine kayıtsız kalmamanız için, Benim talimatımla yüreklerinizde merhamet 

duygusunu uyandırdığımın farkına varın. 

74 Düşüncelerinizi birleştirin ve kardeşleriniz için dua edin. Yakarışlarınızı işitecek ve dileklerinizi 

ödüllendireceğim. Hâlâ acılarınızı ya da endişelerinizi unutup başkalarını düşünemeyecek kadar zayıfsınız. 

Sana söylüyorum: Bu sınavları cesaretle ve Rabbinize güvenerek onaylayın, çünkü onlar sizin inatçılığınız 

veya reddetmenizle yaşam yolunuzdan ayrılmayacak veya çözülmeyecektir. Öte yandan, ruhani yükselişle, 

inançla, iç huzurla, en korkunç sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Üstesinden geldiğiniz her diken, her 

uçurum ruhunuzda bir ışık kıvılcımı bırakacaktır. Sınavlarını soğukkanlılıkla kabul etmeyi bilenler, 

başkalarına sonsuz gibi görünen acı anlarının kısalacağını hissedeceklerdir. 

75 Bu yaşam, bazen üzerine düştüğünüz çarmıh yolunuzdur, ama aynı zamanda çarmıhınızla yalnız 

olmadığınızı hissedersiniz, çünkü kaderinizin ağırlığı altında her çöktüğünüzde görünmez ve sevgi dolu 

bir yardımcı sizi yeniden ayağa kaldırır. 

Kurt size yaklaştığında, onu uzaklaştırdım. Kâfirler ve casuslar, kusurlarınızı ortaya çıkarmak ve sizi 

onlarla suçlamak için meclislerinizin bağrına girdiklerinde, sizi şefkat örtümle örttüm ve onların 

dudaklarını kapattım. İnsanlar sorularıyla sizi sınadıklarında, onları ışık sözleriyle ikna etmek için 

kendinizi henüz hazırlamadığınızdan, Kutsal Ruh'un sesini dudaklarınıza vaktinden önce yerleştirdim. 

76 Sizi azarlamıyorum, ama Sözümün iyiliğinde umut, düzeltme ve aynı zamanda yargı arayın. 

Kusurlarınızla sizi pohpohlasaydım ve günahlarınızla sizi övseydim haliniz ne olurdu? İnsanların dünya 

prenslerine yaptığı da bu değil mi? - Ruhsal ilerlemenizi hevesle aradığınızı gördüğümde, saati ya da 

havanın kötü olup olmadığını düşünmeden hastaları ziyaret ettiğinizde sizi her zaman cesaretlendirdim; ve 

yargıçların karşısına çıktığınızda sakinliğinizi korudunuz ve hakikat sözleriyle Bana tanıklık ettiniz. 

77 Böylece, kalplerin işlemeniz gereken tarlalar olduğunu ve tarlalar ne kadar geniş olursa, 

çabalarınızın da o kadar büyük olması gerektiğini ve ektiğiniz şeyi bırakmamanız gerektiğini öğrendiniz. 

78 Aranızda, ekecek yeni tarlalar aramak için başka uluslara gidecek olanlar var. Size birbirinizle 

iletişim kurabileceğiniz evrensel bir dil verdim - insan dudaklarının konuştuğu rafine bir dil değil, Ruh'un 

sevgi aracılığıyla ifade ettiği bir dil. 

79 Diğerleri için bu büyük yolculuklara çıkmak gerekli olmayacaktır. Onlar için kendilerini çok 

yakınlarına merhamet göstermeye ve kafası karışmış bedensiz ruhlara ışık vermeye hazırlamak yeterli 

olacaktır. İhtiyaç içindeki bu lejyonların çağrısına kapılarını kapatanın vay haline, çünkü onlar 

şaşkınlıkları içinde affetmeyecekler! 

80 Gayretli öğrenci her adımında Beni kutsar, çünkü çarmıhının ağırlığının hafif olduğunu hisseder ve 

Bana hizmet etmekten sevinç duyar. Tembel kişi özgürlüğünden mahrum bırakılmış ve çok ağır bir yükün 

altına girmiş hisseder. Ben kimseyi zincire vurmam, kimseyi köle yapmam; tam tersine, size gerçek 

özgürlüğü veririm ki ne hapishane ne de ölüm sizi zincire vurabilsin; ama öyle ki birçoklarının kendilerini 

kaybolmuş sandıkları yerde, siz ruhunuzu gelişiminin sonsuz merdivenine yükseltirsiniz. 

81 Öğrenciler: Sizi gücendirenleri bağışlamaya hazır mısınız? Düşmanlarınız kim? - Size doğrusunu 

söyleyeyim, dostlarınıza düşman dememelisiniz! Sizi insanlara karşı değil, onların günahlarına ve 

cehaletlerine karşı gönderiyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 39 
1 Ben üzerinize inen huzurum, çünkü dünyada sadece kaos görüyorum. 

2 İzleyin, dua edin, iyilik yapın ve merhamet göstererek savaşı etkisiz hale getirin. 

3 Bilim ağacı, insanların ona baktığı şekliyle, insanlık için acı bir meyve vermektedir. Ama şimdi 

size sevginin kristal berraklığındaki suyunu veriyorum ki onu sulayabilesiniz ve o ağacın daha sonra 

ortaya çıkaracağı meyvenin ne kadar farklı olacağını deneyimleyebilesiniz. 

4 Siz Benim talimatlarımla bilim ağacına bakmanın sırrını keşfetmeden önce, o ağaç güçlü kasırgalar 

tarafından kırbaçlanacak ve kötü meyvelerini son damlasına kadar yere serecek ve onu arındıracaktır. 

5 Bu fırtınadan sonra yavaş yavaş ruhunuzda parlayan yeni bir ışık göreceksiniz ve bu ışık hayattaki 

tüm yollarınıza yansıyacak. 

6 Şu anda yargı döneminde yaşıyorsunuz. İlahi Adaletimin orağının yorulmak bilmeden yabani otları 

biçtiğini size ne kadar sık söylediğimi hatırlayın. 

7 Dinler ya da güç sahipleri kadar bilim de Benim adaletimi hissedecek. Hiçbir şey Benim bakışım 

tarafından incelenmeden ya da Benim terazimde tartılmadan kalmayacaktır. İnsanlığın başlangıcından beri 

günah ölüme mahkûm edilmiştir ve Benim Sözüm yerine getirilmelidir. 

8 Siz halkım, yeryüzünde bu olayların işaretlerini gördüğünüzde, dua ederek Bana yükselin, ailenizle 

tek bir düşüncede birleşin ve ruhunuzu barışa ihtiyacı olan kardeşlerinize Benim sevgimin habercileri 

olarak gönderin. 

9 Duanın gücünden kuşku duymayın; çünkü hayırseverlik konusunda inancınız yoksa, kardeşlerinize 

hiçbir şey veremezsiniz. 

10 Doğanın serbest bırakılmış güçlerinin bile dualarınızı duyup sakinleşebileceğini size öğretmedim 

mi? Benim sesime itaat ediyorlarsa, kendilerini hazırladıklarında Rab'bin çocuklarının sesine neden itaat 

etmesinler? 

11 Dünyada sizinle birlikte olduğum süre boyunca bile, size dua etmeyi öğrettim ki, deneme anlarında 

Babanızla birleşebilesiniz ve O'ndan güç alarak insanlar arasındaki sevgi ve merhamet görevinizi yerine 

getirebilesiniz. 

12 Dua, yükselmek için bir merdiven, kendini savunmak için bir silah, kendine öğretmek için bir kitap 

ve kendini iyileştirmek ve her hastalıktan kurtulmak için bir merhem olarak hizmet edebilmesi için 

Tanrı'nın insana verdiği bir lütuftur. 

13 Gerçek dua yeryüzünden kayboldu, insanlar artık dua etmiyorlar ve bunu yapmaya çalıştıklarında, 

Benimle ruhla konuşmak yerine, boş sözler, ayinler ve gösterişler kullanarak dudaklarıyla yapıyorlar. 

İsa'nın öğretmediği biçimleri ve uygulamaları kullanırlarsa insanlar mucizeleri nasıl görecekler? 

14 Gerçek duanın insanlar arasına geri dönmesi gereklidir ve bunu size yeniden öğreten benim. 

15 Başkalarına duyduğu sevgiden esinlenerek, Bana doğru yükselme çabalarında bir adım olarak 

onlara hizmet eden kişi kutsanmıştır. Çünkü kendisine bakmak için gözlerini açtığında, kendisini Babasına 

yakın görecektir. 

16 Görevinizi yerine getirdiğinizi bilmek için ne yapmanız gerektiğini sormayın, çünkü Benim Yasam 

birbirinizi sevmekle sınırlıdır. Hayatınızın her gününün size bu ilahi emri uygulamak için bir fırsat 

sunduğunu anlayın. 

17 Herkes sevgi misyonunu kendi yöntemiyle yerine getirebilir. 

Her kim ruhlara rehberlik ederse, her kim öğretirse, bilim adamı, vali, aile babası, hepiniz komşunuza 

hizmet edebilirsiniz, eğer size söylediğim yüce emrimden ilham alırsanız: Birbirinizi sevin. 

18 Her şey arındırılacak, her şey yenilenecek, böylece yeni nesiller yeryüzünü büyük ruhani 

görevlerini yerine getirmeye hazır bulacaklardır. 

19 Seveceğiniz kişileri seçmeyin, ayrım yapmadan herkesi sevin. Ruhani sevgi iltimas tanımamalıdır. 

20 Size öğrettiğim sevgi, sevdiklerinizin, vatanınızın ve kendinizin sevgisinin ötesindedir. 

21 Maddi yoksulluğunuzu düşünürseniz, bu sevgi işinde faydalı olamamaktan korkmayın. Kendinizi 

ruhsallaştırın ve komşunuza iyilik yapabilmek için dünya mallarına ihtiyaç duymayacaksınız. İşçilerimi bu 

muhtaç ve basit zihinli halk arasından nasıl seçtiğimi ve onları acı çekenlerin danışmanları, doktorları ve 

sırdaşları yaptığımı ve teselli ve huzura ihtiyaç duyan herkesin onlara geldiğini görün. 
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22 Onların sevgisinden bitmez tükenmez bir şekilde şifa merhemi aktı, daha önce ağır dudaklarından 

talimat veren, yenileyen, içten içe hareket ettiren ve ikna eden ışık sözü geldi. Peki, ben onlara miraslarını 

açıklamadan önce bu işçiler yüreklerinde ne taşıdıklarını düşünüyorlardı? - Hiçbir şey, kendilerini 

dışlanmış, hayırseverlik yapamayan ve kendilerini yönetemeyen kişiler gibi hissettiler. 

23 Bu işçilerin alçakgönüllülüğü karşısında zenginlerin nasıl ortaya çıkıp yardım istediklerini, 

doktorların çözülmemiş sorunları hakkında onları sorguladıklarını ve kendilerini teolojik ya da felsefi bilgi 

alanında eğitmiş olanların ilk dersi nasıl öğrendiklerini görün. Aranızda gerçekleşen bu mucizeye hayret 

etmiyor musunuz? O zaman bunu zaten anlıyorsunuz, insanlar ve siz, insanlık, bunu anlayacaksınız. 

Sevmeyi öğrenmezseniz, dünyanın gücü ve zenginlikleri size barış getirmeye, birbirinize maddi yardımda 

bulunarak birbirinize faydalı olmaya yetmeyecektir. 

24 Eğer ruhunuzda sevgi varsa ve bunu komşunuza hissettirirseniz, o zaman mucizelerin 

gerçekleştiğini göreceksiniz. Ruhani bir yaşamın özü olan merhamete, sevgiye, iyiliğe duyarsız ya da uzak 

kalmış olan sizler, erdemi uygulamaya başlayın. Susuzluktan, yorgunluktan ve açlıktan bitkin düşmüş biri 

kapınıza gelirse, kutuda yeterince ekmek olup olmadığına bakmadan onu sofranıza oturtun. Yolcuyu 

sofranıza davet ettiğinizde bunu içten bir sevgiyle, gerçek bir şefkatle yapıp yapmadığınızı kalbinize 

sorun. Eğer öyleyse, ekmeğin çoğaldığını göreceksiniz, hepiniz doyacaksınız ve Bana şükretmek ve Beni 

kutsamak için gezginin yüreğinde bir iman ateşi tutuşacak. Sizin ona yaptığınızı o da kendi hayatında 

yapacaktır; çünkü siz ona en sınırlı zihnin bile erişebileceği bir sevgi dersi verdiniz. 

25 Alçakgönüllü olun, unutmayın ki Ben, Tanrınız, alçakgönüllülük içinde doğdum ve daha sonra 

Bedenimi basit bir efodla kapladım. Neden hep iyi kıyafetler hayal ediyorsunuz ve hatta kraliyet 

cübbelerini özlüyorsunuz? 

26 Krallığınız da bu dünyaya ait değildir. Bu hayat, fethedilen topraklara zaferle girmek ve ödülünüzü 

almak için liyakat kazanmaya gittiğiniz bir savaş alanı gibidir. 

27 Çarmıhı asla yarı yolda bırakmayın, görevinizi terk etmeyin, çünkü bu savaşta silahlarınızı bir 

kenara atmak, mücadeleden korkakça kaçmak ve ruhunuzu bekleyen zaferden vazgeçmek gibi olur. 

28 Ben mükemmel Yol'um, dünyevi yaşamımda size örneğim olan Gerçek Yaşam Kitabı'nı bıraktım, 

onun öğretileri aracılığıyla tüm savaşlarda galip gelmek için savaşmayı öğreneceksiniz. Sevgi kılıcım 

insanlığın kötülüğüne ve cehaletine karşı durmadan savaştı. Silahlarım öldürücü değildi, size ölüm değil, 

sonsuz yaşam getirdim. Benim yumuşaklığım Bana hakaret edenleri umutsuzluğa ve şaşkınlığa sürükledi, 

Benim sevgi dolu bağışlayıcılığım onların yüreklerinin katılığını yendi, Benim bir insan olarak ölümüm 

onları lütuf yaşamına uyandırdı. Vaat edilen Mesih'in yenilmez bir savaşçı olarak ilan edildiğini 

hatırlamıyor musunuz? 

29 Sevgi, bağışlama ve alçakgönüllülüğün, nefret ve kibre karşı gerçek silahlar olarak insanların 

yüreklerinden fışkırmasının zamanı gelmiştir. Nefret nefretle, kibir kibirle karşılaştığı sürece uluslar 

birbirlerini yok edecek ve kalplerde barış olmayacaktır. 

30 İnsanlar mutluluğu ve ilerlemeyi ancak barış içinde bulabileceklerini anlamak istemediler ve güç 

ve sahte büyüklük ideallerinin peşinden koşarak kardeşlerinin kanını döktüler, hayatları mahvettiler ve 

insanların inançlarını yok ettiler. 

31 İnsan, gururlu bilimiyle Yasama meydan okuyor ve size söylüyorum, onun günahına karşı bir kez 

daha savaşacağım. Ama insan Ben'de gururlu ve kibirli bir yargıç bulmayacak - çünkü bunlar insani 

kusurlardır - ne de intikam yükünü üzerinde hissedecek; çünkü aşağılık tutkular sizin kusurluluğunuza 

uygundur. Amansız bir yargıç ve ona büyük bir sevgi öğretisi öğretecek olan bir Efendi ile karşılaşacaktır. 

32 Hepiniz savaş istemiyor ya da masumlara, iyi niyetli ve inançlı olanlara karşı nefret ya da gurur 

beslemiyorsunuz. Savaşlar patlak vermek üzereyken işaretler vereceğim, böylece onlar (iyi niyetli 

insanlar) izlesinler ve dua etsinler; çünkü duaları ve "izlemeleri" sayesinde cinayet silahlarına karşı 

savunmasız olacaklar. 

33 Doğudan batıya uluslar ayağa kalkacak ve şaşkına dönecek, kuzeyden güneye onlar da yola 

çıkacak ve böylece hepsi çarmıh yolunda çarpışacak. Bu çatışmada, üzerinde nefretin yanacağı, kibrin 

söneceği ve darıların yok edileceği muazzam bir cenaze ateşi olacaktır. 

34 Barış ve sevginin yeşerebilmesi için yeni nesillerin saf bir dünya bulması gerekmektedir. Ancak 

bundan önce, insanlığın mirasını hala taşıdığı Kabil'in suçunun son izi bile yok olacaktır. 
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35 Öğretilerimin ruhani ışıltısı altında olan sizler, yaklaşmakta olan tüm bu acının içinde Tanrı'nın bir 

cezası ya da intikamı olduğunu görüyor musunuz? - Hayır, siz söyleyin, bu bizim yetiştirdiğimiz ve şimdi 

biçeceğimiz meyvelerdir. 

36 Çocuklarım için her zaman şefkat duyarım, çünkü siz kendinize yaptığınız tüm kötülükleri 

anlayamayacak kadar küçüksünüz. Bu nedenle size yaklaşıyorum ve Sözümü* somutlaştırarak, sizi 

uyarmak, kötü yollarınız konusunda sizi uyarmak için elçilerimi gönderiyorum. Ama ne zaman 

çağrılarıma kulak verdiniz? - Asla. - İnsanlık bu yüzden acı çekiyor. 
* Bu, ilahi sözün bize ses taşıyıcılarının aracılığı ile geldiğini, maddi olarak söylendiğini ve dinleyiciler 

tarafından maddi olarak duyulduğunu ifade eder - ilham yoluyla ruhsal olarak alınan sözün aksine! 

37 Sevgili insanlar, göreceğiniz kaos karşısında sadece seyirci kalmayın. Çünkü aldığınız esenlik ve 

güç konusunda Bana hesap vermek zorunda kalacaksınız. 

38 Bu esenlik ve güç, dua edebilmeniz, zihinlerinizin kararmaması ve iyilik yapmak, imanı ateşlemek 

ve insanlar arasında teselli yaymak için gayretli ve yorulmak bilmeyen biri olmanız için vardır. 

39 Sevgili öğrencilerim, öğretimi kardeşlerinizin arasında yayın. Size öğrettiğim gibi açıkça 

konuşmanızı istiyorum. Bu çalışmanın tüm bölümlerini dikkatle inceleyin, çünkü size doğrusunu 

söyleyeyim, yarın kardeşleriniz tarafından sorgulanacaksınız. Size Tanrı'nın Üçlü Birliği, Mesih'in 

Tanrısallığı ve Meryem'in saflığı hakkında ne tür bir anlayışa sahip olduğunuzu soracaklarını biliyorum ve 

bu testleri geçebilmeniz için güçlü olmalısınız. 

40 Üçlü Birlik hakkında, Tanrı'da üç farklı kişinin var olmadığını, ancak kendisini insanlığa üç farklı 

gelişim aşamasında tanıtan tek bir İlahi Ruh olduğunu söylemelisiniz. Fakat bu (insanlık) (hakikatin) 

dibine nüfuz edemediği için, sadece bir Ruh'un var olduğu yerde üç İlah gördüğüne inandı. Bu nedenle, 

Yehova'nın adını duyduğunuzda, Tanrı'yı Baba ve Yargıç olarak düşünün. Mesih'i düşündüğünüzde, O'nda 

Tanrı'yı Efendi olarak, Sevgi olarak görün ve Kutsal Ruh'un nereden geldiğini anlamaya çalıştığınızda, 

O'nun bilgeliğini daha ileri olan öğrencilere açıklayan Tanrı'dan başkası olmadığını anlayın. 

41 İlk zamanlardaki insanlığı ruhsal açıdan bugünkü kadar gelişmiş bulsaydım, Kendimi onlara Baba, 

Efendi ve Kutsal Ruh olarak tanıtırdım ve o zaman insanlar sadece Bir'in var olduğu yerde üç tanrı 

görmezlerdi. Ancak öğretilerimi yorumlama yeteneğine sahip olmayacaklardı ve kafaları karışacaktı ve 

kendi fikirlerine göre erişilebilir ve küçük tanrılar yaratmaya devam etmek için Benim yolumdan 

ayrılacaklardı. 

42 Artık Baba'nın Kendisini aşamalı olarak açıklamasının nedenini biliyorsunuz ve insanların Üçlü 

Birlik kavramıyla ilgili hatalarını da anlıyorsunuz. 

43 Benim İlahi Ruhumda sonsuz sayıda tezahür ve nitelik vardır. Ama Ben Kendimi üç çağda üç 

temel sıfatla gösterdiğim için, size Üçlübirlikçi dedim ve şimdi siz Beni bu üç vahiyde zaten tanıyor ve 

onları tek bir Tanrı'da nasıl birleştireceğinizi biliyorsunuz, onda Kendisini bugün Yargıç olarak, yarın 

Efendi olarak ve daha sonra sonsuz bilgelik ve iyiliğin Babası olarak gösterebilen tek bir Tanrı 

görüyorsunuz. 

44 Artık Bana hayal gücünüzde fiziksel bir biçim vermeye çalışmayın, çünkü Benim Ruhumda hiçbir 

biçim yoktur, zekânın, sevginin ya da bilgeliğin biçimi olmadığı gibi. 

45 Bunu size söylüyorum, çünkü birçokları Baba'yı düşündüklerinde Beni yaşlı bir adam şeklinde 

hayal ettiler; oysa Ben yaşlı bir adam değilim, çünkü Ben zamanın dışındayım, Ruhumun yaşı yoktur. 

46 Mesih'i düşündüğünüzde, zihninizde hemen İsa'nın fiziksel görüntüsünü oluşturursunuz. Ama ben 

size diyorum ki, bedende doğan İlahi Sevgi, insan yapılan Sözüm Mesih, fiziksel kabuğunu terk ettiğinde, 

içinden çıktığı Ruhumla birleşti. 

47 Bununla birlikte, Kutsal Ruh'tan söz ettiğinizde, onu bir biçimde hayal etmeye çalışmak için 

güvercin sembolünü kullanırsınız. Ancak size sembollerin zamanının geçtiğini ve bu nedenle Kutsal 

Ruh'un etkisi altında hissettiğinizde, onu ilham olarak, ruhunuzdaki ışık olarak, belirsizlikleri, gizemleri ve 

karanlıkları ortadan kaldıran netlik olarak aldığınızı söylüyorum. 

48 Size Mesih'in Baba'nın sevgisi olduğunu söylediğimde, Mesih'in ilahi olduğunu anlayın. Tanrı'nın, 

maneviyattan yoksun bir dünyaya sevgisini duyurmak için insan sevgisini yaratmış olmasında garip olan 

nedir? Bu, Baba'ya gidemedikleri için O'nun tarafından arananlara verilen Baba'nın mükemmel sevgisinin 

bir kanıtı değil midir? 
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49 Bu yüzden size Mesih'in Benden* daha az olmadığını ve Benden sonra gelmediğini göstereceğim, 

çünkü eğer O Sevgi ise, bu Sevgi başka herhangi bir güçten sonra ya da önce gelmez, Mutlak, İlahi, 

Mükemmel olanı oluşturan tüm (ilahi özsel güçlerle) birleşmiş ve kaynaşmıştır. 
* Burada Tanrı, tüm ilahi güçlerinin birliği içinde konuşur. 

50 Rab tarafından İsa'nın Annesi olarak hizmet etmek üzere dünyaya gönderilen ve Söz'ün bedeninde 

tezahür edeceği Meryem hakkında size ne söyleyeyim? 

51 Size doğrusunu söyleyeyim, o İlahi Şefkatin vücut bulmuş haliydi. Bu nedenle, evinde Rab'bin 

elçisinin kendisine Mesih'i rahminde taşıyacağını bildiren sözlerini duyduğunda, yüreğinde İlahi İrade 

olduğunu bildiği şeye karşı ne şüphe ne de isyan vardı. Onun örneği alçakgönüllülük ve inançtı, eylemi 

sessiz ve yüceydi. Bu nedenle, bu ilahi mesajı yerine getirebilecek ve bu yüksek kaderi kibirlenmeden 

kabul edebilecek tek kişi oydu. 

52 İsa çocukluğunu ve gençliğini Meryem'in yanında geçirdi ve onun koynunda ve yanında anne 

sevgisinin tadını çıkardı. Bir kadın haline gelen İlahi şefkat, Kurtarıcı'nın dünyadaki yaşamının ilk 

yıllarını, O'nun için böylesine büyük bir acıyı içme zamanı geldiğinde, tatlandırdı. 

53 İsa'nın bedeninin rahminde oluştuğu ve Efendi'nin yanında yaşadığı Meryem'in ruhani yücelik, 

saflık ve kutsallıktan yoksun olabileceğini düşünmek nasıl mümkün olabilir? 

54 Beni seven, önce Benim olan her şeyi, Benim sevdiğim her şeyi sevmelidir. 

55 Bu sevgi ve merhamet öğretilerini kardeşlerinizin dikkatine sunmalısınız. Bilmelisiniz ki, tüm 

insanlığın Beni, Kendimi size tanıttığım biçimde duyması gerekli değildir. Bu insanların orada 

bulunmaları ve bu öğretileri işitmeleri Benim için yeterlidir, öyle ki daha sonra kardeşlerinin önünde 

Benim tanığım ve elçim olabilsinler. 

56 Eğer bu bildiri biçimi insanların ulaşabileceği en yüce şey olsaydı, bunu tüm dünyaya duyururdum 

ve bir kez başlatıldığında sonu gelmezdi. Ancak bir insan ses taşıyıcısı aracılığıyla yapılan bu duyuru, 

ruhtan ruha mükemmel diyalog için yalnızca bir hazırlık olduğundan, ona (ses taşıyıcısına) yalnızca belirli 

bir süre tanıdım ve 1950'de tamamlanacak olan tamamlanma zamanını ona belirttim. 

57. Yıllar boyunca Üstatlarının öğretilerine katılmış olan bu kalabalıklar, artık Benim Sözümü 

duymayacak olduktan sonra bu mesajı insanlık arasında yaymaya mahkumdurlar. 

58 Benim ayrılışımdan önce öğretmek için yola çıkmayacaklar, çünkü en derin ve bu nedenle onları 

güçlü kılacak ve savaşa hazırlayacak olan son öğretilerimi duymaları gereklidir. 

59 En eski cemaatlerden en genç 'yerlerde' toplanmaya başlayanlara kadar herkes, bu bildirinin 1950 

yılının sonunda sona ereceğini, bunun gerçekleşmesinin Benim İlahi İradem olduğunu ve insanların 

Baba'nın kararlaştırdığı şeye hiçbir şekilde karşı çıkamayacaklarını Benden duydular. 

60 Beni aranızda daha fazla bekletmeye çalışmak inatçılık olur, Baba'nın mükemmelliğini ve adaletini 

inkâr etmek olur ve sizinle konuşanın Ben, Değişmez Olan olduğumu inkâr etmek olur. 

61 Bu anlarda hiç kimse bu saygısızlığı yapabilecek güçte hissetmese de, bunu size söylüyorum 

çünkü biliyorum ki belirleyici anlarda, Benim ayrılışımın acı ve hüzünlü saatinde, soframda bir hain eksik 

olmayacak; onu uzun süre besleyen ekmeği kendisinden uzaklaştıran ve sahte bir sevgi öpücüğüyle Beni 

insanlığın alayına ve küçümsemesine terk eden zayıf biri. 

62 Benim tezahür zamanım sona erdiğinde bu beyinler aracılığıyla kim kendini tanıtacak 

sanıyorsunuz? Beni itaatsizliğinize ortak etmek mi istiyorsunuz? 

63. İtaatsizliğinizin daha sonra insanlar arasında karışıklığa neden olacağını, bu kadar büyük bir 

saygısızlığın insanlar arasında kaosu teşvik edeceğini unutmayın. Hiç kimse Benim Kutsal Ruh olarak 

tezahürüme inanmaz, herkes inancını kaybeder. 

64 Şimdi bile size söylüyorum ki, Benim tarafımdan belirlenen zamandan sonra onların aracılığı ile 

Kendimi göstermeye devam edeceğime inananlar reddedilecek ve sahtekâr olarak adlandırılacaklar ve 

onların anlayışı aracılığıyla kendini gösterecek olana "Sahte Mesih" denecektir. Ama bu hilekârla işbirliği 

yapan kâhinlere "Sahte Peygamberler" denecektir. 

65 İnsanlar, bugün size söylediğim her şeyde kendinizi güçlendirin ki, yargılama saati geldiğinde, 

Yasama bağlı kalarak sağlam durabilesiniz ve Benim İsteğime saygı duyabilesiniz. Çünkü 

davranışlarınızla, bu Söz'ün en yüce gerçek olduğuna inandığınıza dair en büyük tanıklığı vermiş 

olacaksınız. Kim bunun tersini yaparsa Beni inkâr etmiş olur. 
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66 Ne mutlu Benim Sözüme sadık kalanlara, çünkü zamanı geldiğinde onları, insan aklı aracılığıyla 

ilan ettiğim bu ilahi mesajın habercileri ve tanıkları olarak kullanacağım - Babanızla gerçek ruhtan-Ruha 

birliktelik için öncü bir ders olarak. 

67 Bugün ruhunuzu arıyorum, çünkü ruhani dünya onun varlığını talep ediyor. 

68 Yükselemediniz çünkü kusurlarınızın her biri sizi dünyevi şeylere bağlayan ve Ruh'a* karşılık 

gelen bölgelerde titreşmenizi engelleyen zincirin bir halkasıdır. 
* Ekteki not 6'ya bakınız 

69 Bu hayattan sonra kendiniz için ne yapıyorsunuz? Ruhunuzun, sadece ruhsallaşmanın ışık ve 

destek olduğu bir dünyaya sağlam bir adımla girebileceğini düşünüyor musunuz? 

70 Bu kelimeyi dinleyin, onu kavrayın ve sizi yararsız olan her şeyden kurtarmak için yardımınıza 

geldiğini anlayacaksınız, çünkü bu etkiler ruhunuzu özgür bırakmaz. 

71 Ruhunuzu burada, Benim huzurumda tüm kirlerden arındırın ve özgür kılın. Korkmayın, çünkü 

Bana hiçbir sırrınızı açıklamayacaksınız, Ben sizi kendinizden daha iyi tanıyorum. En derin varlığınızda 

Bana itiraf edin, sizi herkesten daha iyi anlayacağım ve günahlarınızı ve suçlarınızı bağışlayacağım, çünkü 

sizi yargılayabilecek tek Kişi Benim. Ama kendinizi Babanızla barıştırdığınızda ve ruhunuzun söylediği 

zafer ilahisini varlığınızda duyduğunuzda, huzur içinde soframa oturun, Sözümün özünde bulunan Ruh'un 

yiyeceğini yiyin ve için. 

72 Günlük işinize dönmek üzere masadan kalktığınızda, her halinizde Benim Yasamın mevcut 

olduğunu ve bakışlarımın sizi gördüğünü unutmayın. Bununla size şunu söylemek istiyorum: Sözümü 

dinlemek için bu toplantı salonlarına girdiğinizde kendinizi sadece ruhen ve düşünce olarak hazırlamayın, 

aynı zamanda bu yerlerde gösterdiğiniz Beni gücendirme korkusu her yerde ve her zaman size eşlik 

etmelidir. 

73 Görevinizi yerine getirme yolunda yürürken ondan tavsiye isteyebilmeniz için vicdanınızda Benim 

Sözüm var. 

74 Beni dinleyen herkese aynı sözü veririm; ne yoksula muhtaç olduğu için daha çok veririm, ne de 

zengine daha az veririm. Size doğrusunu söyleyeyim, ruhen hepiniz muhtaçsınız. 

75 Hepinizi eşit seviyorum, sınıf, ırk, dil ya da inanç farkı görmüyorum, cinsiyet farkı bile 

görmüyorum. Ruh adına konuşuyorum, aradığım ve öğretmeye geldiğim kişi odur, onu talimatlarımın 

ışığıyla Vaat Edilmiş Topraklara götürmek için. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 40 

65 

Talimat 40 
1 Babanız her şeyi Tanrı'nın "Sözü" insanlar arasında yaşasın ve onlara sevgisinin yüce örnekleriyle 

onarımlarının yolunu göstersin diye hazırladı. 

2 İlk olarak Mesih'in dünyaya geliş şeklini, işinin doğasını, çektiği acıları ve bir insan olarak 

ölümünü duyurmak zorunda olan peygamberlere esin verdi, öyle ki Mesih yeryüzünde göründüğünde, 

peygamberlik sözlerini bilenler O'nu hemen tanıyabilsinler. 

3 Benim İsa'daki varlığımdan yüzyıllar önce peygamber Yeşaya şöyle demişti: "Bu nedenle Rab size 

şu belirtiyi verecek: Bakın, bir bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak ve ona İmmanuel adı verilecek." (Bu 

da Tanrı bizimle demektir). Diğerlerinin yanı sıra bu kehanetiyle de Benim gelişimi duyurdu. 

4 Davut, Benim gelişimden yüzyıllar önce, Mesih'in çarmıha gerilmesi sırasında çektiği acıları acı ve 

peygamberlik duygusuyla dolu mezmurlarda söyledi. Bu Mezmurlar'da çarmıhtaki yedi sözümden 

birinden söz ederek, kalabalığın Beni çarmıha götürürken göstereceği aşağılamayı, insanların Baba'nın 

Bende olduğunu söylediğimi duyduklarında gösterecekleri alaycı ifadeleri, bedenimin insanların 

nankörlüğü karşısında hissedeceği terk edilmişliği, maruz kalacağım tüm işkenceleri ve hatta giysilerim 

için kura atma yöntemlerini belirtir. 

5 Peygamberlerimin her biri Benim geleceğimi duyurdu, yolları hazırladı ve Gün geldiğinde kimse 

hata yapmasın diye kesin özellikler verdi. 

6 Nasıra'da saflığın ve şefkatin çiçeği Meryem adında bir bakire yaşıyordu; peygamber Yeşaya 

tarafından müjdelenen kişi oydu, çünkü onun rahminden gerçek yaşamın meyvesi çıkacaktı. Rab'bin ruhsal 

habercisi, dünyaya getirdiği görevi duyurmak için ona geldi ve şöyle dedi: "Selam sana, sen çok kutsanmış 

olan, Rab seninledir, sen kadınlar arasında kutsanmışsın." 

7 Tanrısal gizemin açıklanacağı saat gelmişti ve Mesih'in, Kurtarıcı'nın, Kurtarıcı'nın varlığı 

hakkında söylenen her şey şimdi hemen yerine getirilecekti. Ama varlığımı hisseden yürekler ne kadar 

azdı, gerçeğimin ışığında cennetin krallığını tanımaya hazırlanan ruhlar ne kadar azdı. 

8 Çoğunluğu hırsları yüzünden materyalist olmuş, her şeyi beşeri bilgi ve deneyimlerine tabi kılmış 

ve ruhani olanı materyalist bilimleri aracılığıyla doğrulamaya çalışmış olan insanlar, (kendileri için) 

anlaşılmaz olan karşısında şaşkınlığa düşmeye mahkumdular ve sonunda Beni inkar ettiler. 

9 Beni seven ve ardımdan gelenler çok azdı, Beni yanlış değerlendirenler ise çoktu. 

10 Beni sevenler, ruhani duyarlılıkları ve inançları - insan aklından, biliminden ve zekâsından daha 

üstün yetenekler - aracılığıyla varlığımı tanıyanlardı. 

11 Her fırsatta Beni araştırdılar. Tüm eylemlerim ve sözlerim kötü niyetle yargılandı, çoğunlukla 

onlar (eleştirmenler) işlerim ve kanıtlarım karşısında şaşırdılar, çünkü akılları yalnızca ruhun 

kavrayabileceği şeyleri anlayabilecek kapasitede değildi. 

12 Dua ettiğimde şöyle dediler: "Güç ve bilgelikle dolu olduğunu söylerken ne için dua ediyor? Ne 

isteyebilir ya da neye ihtiyacı olabilir ki?" Namaz kılmadığım zaman da dini emirlerini yerine 

getirmediğimi söylediler. 

13 Öğrencilerim yemek yerken Benim yemek yemediğimi gördüklerinde, Tanrı'nın koyduğu 

Yasaların dışında olduğuma karar verdiler; ve Beni kendime yemek yerken gördüklerinde, "Yaşam 

olduğunu söyleyen kişi yaşamak için neden yemek yemeli?" diye merak ettiler. Dünyaya, insanlığın uzun 

bir arınma döneminden sonra nasıl yaşaması gerektiğini insanlara açıklamak için geldiğimi anlamadılar; 

öyle ki, insanlığın sefaletinin, bedenin zorunlu ihtiyaçlarının ve bedensel duyuların tutkularının üzerinde, 

ruhanileşmiş bir nesil ortaya çıksın. 

14 İnsanları Varlığım aracılığıyla aydınlattığımdan bu yana yüzyıllar geçti ve Meryem'in gebe kalışı, 

Benim insan doğam ve ruhsal Varlığım hakkındaki gerçeği kavramaya çalıştıklarında, şaşkın zihinleri 

bunu kavrayamadı ve zehirlenmiş kalpleri bu gerçeği kavrayamadı. 

15 Karanlıklarından bir anlığına kurtulan bu zihin ve kalp, ruhlarının ışık bölgelerine kaçmasına izin 

verecek ve burada ne aklının ne de biliminin netliğiyle değil, daha yüksek bir netlikle aydınlandığını 

hissedecektir. 

16 O zaman, artık gelişmiş olan zihinleri aracılığıyla, küçük ve sınırlı zihinlerinin onlara 

gösteremediği gerçeği kavrayacaklardır. 
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17 Çünkü insanlar Ruhumun doğa aracılığıyla üzerlerine döktüğü tüm sevgiyi hissedebilseler ve 

kavrayabilselerdi, hepsi iyi olurdu. Ancak bazıları cahil, bazıları da nankördür. 

18 Sadece doğa güçleri Benim adaletimi ilan ettiğinde titrerler; yine de onlarla konuşanın Benim 

adaletimin sesi olduğunu anladıkları için değil, hayatları ya da dünyevi malları için korktukları için. 

19 İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar, Benim adaletim insanlar arasında kendini doğa güçleri 

aracılığıyla hissettirmiştir, çünkü ilk zamanların acımasızlığında ve şimdiki zamanın materyalizminde, 

onlar sadece maddi sıkıntılara karşı duyarlıydılar ve öyledirler. 

20 İnsanlar Benim sevgimi anlamak ve vicdanları aracılığıyla Benim varlığımı hissetmek için daha ne 

kadar evrim geçirecekler? İnsanlar kendilerine öğüt veren sesimi duyduklarında ve yasamı yerine 

getirdiklerinde, bu onlar için materyalizm döneminin sona erdiğinin bir göstergesi olacaktır. 

21 Şimdilik, insanın materyalizminin çok küçük kaldığı daha yüksek güçler olduğuna ikna olana 

kadar, doğanın güçlerinden pek çok biçimde etkilenmek zorundadırlar. 

22 Yeryüzü titreyecek, su insanlığı arındıracak ve ateş onları temizleyecektir. 

23 Doğanın tüm unsurları ve güçleri, insanların kendilerini çevreleyen yaşamla nasıl uyum içinde 

yaşayacaklarını bilmedikleri yeryüzünde kendilerini hissettirecektir. 

24 Bununla birlikte, doğa kendisini kirletenlerin yok edilmesini istemez; yalnızca insan ve tüm 

yaratıklar arasında uyum arar. 

25 Eğer onların doğruluğu gittikçe daha fazla ortaya çıkıyorsa, bunun nedeni insanların günahlarının 

ve Yasalara uymamalarının da daha fazla olmasıdır. 

26 Size ağacın hiçbir yaprağının Benim iradem olmadan hareket etmediğini söyledim ve şimdi de size 

doğanın hiçbir unsurunun Benim iradem dışında bir iradeye itaat etmediğini söylüyorum. 

27 Aynı şekilde, size doğanın insanlar için istedikleri şey olabileceğini söylüyorum: bereket, okşama 

ve beslemede cömert bir anne ya da açlık ve susuzluğun hüküm sürdüğü kurak bir çöl; yaşam, iyilik, sevgi 

ve sonsuzluk hakkında bilge ve sonsuz vahiylerin efendisi ya da insanların kirletmeleri, itaatsizlikleri ve 

hataları karşısında amansız bir yargıç. 

28 Babamın sesi ilk insanlara onları kutsayarak şöyle dedi: "Verimli olun, çoğalın, yeryüzünü 

doldurun, ona egemen olun, denizdeki balıkların, havadaki kuşların ve yeryüzünde hareket eden tüm 

canlıların efendisi olun." 

29 Evet, insanlık, Ben insanı hava sahasında, yeryüzündeki sularda ve yaratılışın doğal güçlerinde 

efendi ve güç sahibi olması için yarattım. Ama ben efendi dedim; çünkü insanlar -bilimleriyle dünyayı 

yönettiklerini sanıyorlar- köledirler. Doğanın güçlerine hakim olduklarını düşünseler de, 

olgunlaşmamışlıklarının, küstahlıklarının ve cehaletlerinin kurbanı olurlar. 

30 İnsan gücü ve bilimi yeryüzünü, denizleri ve hava sahasını istila etmiştir, ancak onların gücü ve 

şiddeti - İlahi Sevginin bir ifadesi olarak - yaşam, bilgelik, uyum ve mükemmellik olan Doğanın gücü ve 

şiddeti ile uyum içinde değildir. İnsanların eserlerinde, bilimlerinde ve güçlerinde yalnızca kibir, bencillik, 

kibir ve kötülük kendini gösterir. 

31 Yakında doğa güçlerinin şiddeti insanlığı sarsarak uyandıracak. İnsanlar, bilgeliğe ve gerçek güce 

ulaşmaları gereken yolu onlara gösterecek olan gerçeğin ışığını görmek için acı çekerek materyalizmi 

geride bırakacaklardır. 

32 Tövbe etmek, bir hatayı telafi etmek ya da bir günahkârın yenilenmesi için hiçbir zaman çok geç 

olmayacaktır. Krallığımın kapıları her zaman açık olacak ve özgür iradesine göre uzun süre dolaştıktan 

sonra sonunda gözlerini ışığa açacak ve Babasının isteğini nasıl yerine getireceğini bilen Ruh'un 

özgürlüğünden daha mükemmel ve harika bir özgürlük olmadığını anlayacak olan çocuğu bekleyecektir. 

33 Sevgide, iyilikte, adalette ve mükemmellikte sonsuz özgürlük. 

34 Yasamı yerine getirmek için dua etmeli, ruhunuzu her zaman Babanıza yükseltmelisiniz. 

35 Dua etmek için yalnızlığı ve sessizliği tercih ettiğinizi gördüm ve dua yoluyla ilham almak ya da 

Bana teşekkür etmek istiyorsanız bunu iyi yaparsınız. Ama aynı şekilde, kendinizi hangi durumda 

bulursanız bulun dua etmenizi söylüyorum ki, yaşamınızın en zor anlarında soğukkanlılığınızı, 

özdenetiminizi, varlığıma olan inancınızı ve kendinize olan güveninizi kaybetmeden yardımımı nasıl 

isteyeceğinizi bilebilesiniz. 
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36 Dua, ihtiyaç duyulduğunda uzun ya da kısa olabilir. Eğer arzu ederseniz, bedeniniz 

yorulmadığında ya da dikkatinizi gerektiren başka bir iş olmadığında bütün saatlerinizi bu ruhani mutluluk 

içinde geçirebilirsiniz. Ve o kadar kısa olabilir ki, sizi aniden gafil avlayan bir denemeye maruz 

kaldığınızda bir saniyeyle sınırlı kalabilir. 

37 Bana ulaşan, zihninizin dua oluşturmaya çalıştığı sözcükler değil, kendinizi Bana sunduğunuz 

sevgi, inanç ya da ihtiyaçtır. Bu nedenle size dualarınızın sadece bir saniye süreceği durumlar olacağını 

söylüyorum, çünkü alıştığınız gibi düşünceler, cümleler veya fikirler formüle etmek için zamanınız 

olmayacak. 

38 Beni her yerde çağırabilirsiniz, çünkü Benim için yer fark etmez, çünkü aradığım şey sizin 

ruhunuzdur. 

39 Açık havada dua etmek sizi memnun ediyorsa ya da bu toplantı odalarında daha fazla bağlılık 

hissediyorsanız veya yatak odanızı tercih ediyorsanız, Babanıza en yakın hissettiğiniz yerde yapın. Ama 

unutmayın ki, her yerde olan Benim için, ruhunuzla iletişim kuracağınız yer fark etmez. 

40 Her zaman aynı içsel koleksiyonla dua etmezsiniz, dolayısıyla her zaman aynı huzuru veya ilhamı 

deneyimlemezsiniz. 

41 İlham aldığınız ve düşüncelerinizi yükselttiğiniz durumlar vardır; ve tamamen kayıtsız kaldığınız 

başka durumlar da vardır. Mesajlarımı nasıl her zaman aynı şekilde alacaksınız? Dua anlarında Ruh'la 

işbirliği yapmak için zihninizi ve hatta bedeninizi eğitmelisiniz. 

42 Ruh her zaman Benimle bağlantı kurmaya hazırdır; ancak o anlarda ayağa kalkabilmek ve dünyevi 

yaşamında kendisini çevreleyen her şeyden özgürleşebilmek için bedenin iyi durumda olmasına ihtiyacı 

vardır. 

43 Gerçek duaya erişmeye çalışın; çünkü dua etmeyi bilen kişi, huzurun, sağlığın, umudun, ruhsal 

gücün ve sonsuz yaşamın anahtarını kendi içinde taşır. 

44 Yasamın görünmez kalkanı onu yeniden canlandırmalardan ve tehlikelerden koruyacaktır. 

Ağzında, yoluna karşı çıkan tüm düşmanları yere serecek görünmez bir kılıç taşıyacak. Bir deniz feneri 

fırtınaların ortasında onun yolunu aydınlatacaktır. İster kendisi için ister kardeşlerinin yararı için olsun, 

ihtiyaç duyduğu her an bir mucize elinin altında olacaktır. 

45 Dua edin, Ruh'un bu yüksek armağanını kullanın, çünkü geleceğin insanlarının yaşamlarını hareket 

ettiren bu güç olacaktır - (zaten) bedende olan bu insanlar (kendi) ruhlarının (Benim) Ruhum'la 

bağlantısını kurmayı başaracaklardır. 

46 Aile babaları, çocuklarına rehberlik etmeleri için duanın kendilerine ilham vermesine izin 

verecektir. 

47 Hastalar dua sayesinde sağlığına kavuşacaktır. Yöneticiler büyük sorunlarını dua ederek ışığı 

arayarak çözecekler ve bilim adamları da aynı şekilde dua armağanı aracılığıyla vahiyler alacaklardır. 

48 Bu ruhani ışık dünyasını arayın, ruhun duasını uygulayın, bu formu olabildiğince 

mükemmelleştirin ve bu bilgiyi çocuklarınıza aktarın, onların sizin geldiğiniz noktadan bir adım daha ileri 

gideceklerine güvenin. Dualarınızda size yardımcı olmak için, Doktrinimi size basit bir şekilde 

açıklıyorum ve geçmiş zamanlarda size verdiğim vahiyleri aydınlatıyorum. Benim Sözümü neden daha iyi 

anlayabileceğinizi biliyor musunuz? - Çünkü ruhunuz evrim geçirdi. 

49 Yakında insanlara Benim Öğretilerim hakkında konuşacak, ilan ettiğiniz öğretiyi anladığınızı 

kanıtlayacak, sözlerinizi iyi işlerinizle destekleyeceksiniz. Doğrusu size söylüyorum, sizin örneğiniz 

karşısında en asi olanlar bile bu öğretinin doğruluğuna ikna olacaklardır. 

50 Yalnızca ruhsal armağanlarını geliştirmiş ve yüreğini komşu sevgisi uygulamasında güçlendirmiş 

olan öğrencilerimden biri, insanların onu maruz bırakmak istediği tüm denemelere dayanacaktır. Çünkü 

Benim Sözümü ruhani anlamı ve hakikatiyle ifade etmeyi başardığında ve kalbini kardeşlerine karşı 

tükenmez bir sevgi ve merhamet pınarına dönüştürdüğünde - ki bununla dua ettiği ve erdemi nedeniyle 

ruhanileşme yolunda olduğu söylenir - o zaman bu öğrenci Bana tanıklık etmek için donatılmıştır. 

51 Bu formdaki tezahürümün sona ermesine daha birkaç yıl olduğuna göre, Sözümü kalplerinizde 

tutun ve Benden öğrenin. Bunu mücadeleniz yolunda yaparsanız, kardeşlerinizle ne zaman konuşacağınızı 

ve ne zaman sessizliğinizle öğreteceğinizi bileceksiniz. 
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52 İçinizde Benim ilahi yardımıma mutlak bir güven ve yaptığınız ya da aktardığınız şeyin iyi bir 

sonucu olacağına dair kaya gibi sağlam bir inanç taşımalısınız çünkü bunu yaparken Benim yasamı yerine 

getiriyorsunuz. 

53 Sözlerinizin ve işlerinizin etkinliği bu güvene ve bu inanca bağlı olacaktır. 

54 Her zaman konuşamayacaksınız ama her durumda ruhunuzun armağanlarının gelişimini 

göstereceksiniz. 

55 Kendinizi donatın, o zaman imtihan anındaki varlığınız (insanların) zihinlerinde ışığın parlaması, 

fırtınanın huzura dönüşmesi için yeterli olacak ve ruhani duanız, uğruna dua ettiğiniz kişilerin üzerinde bir 

merhamet ve şefkat örtüsünün ortaya çıkması mucizesini gerçekleştirecektir. 

56 İyi etkiniz manevi ve maddi olana üstün gelmelidir. Kendinizi sadece görünen unsurlara karşı 

savaşmakla sınırlamamalı, görünmeyenlere karşı da savaşmalısınız. 

57 Eğer Ruhumun ışığı bilim adamını sizin hastalık dediğiniz bedenin kötülüklerinin nedenini 

keşfetmesi için aydınlattıysa, sizi de aydınlatır ki ruhani duyularınızla insan yaşamını etkileyen tüm 

kötülüklerin kökenini keşfedebilesiniz - hem ruhu bulandıranların hem de zihni kör edenlerin ya da kalbe 

eziyet edenlerin. 

58 İnsan gözüyle görülemeyen ve insan bilimi tarafından algılanamayan güçler, yaşamlarınız üzerinde 

sürekli olarak etkide bulunur. 

59 İyi olanlar vardır, kötü olanlar vardır; bazıları size sağlık verir, bazıları hastalığa neden olur; 

aydınlık olanlar vardır, karanlık olanlar vardır. 

60 Bu güçler nereden geliyor? - Ruhunuzdan, öğrencim, zihninizden ve duygularınızdan. 

61 Enkarne olmuş ya da olmamış her ruh* düşündüğünde titreşimler gönderir; her duygu bir etki 

yaratır. Dünyanın bu titreşimlerle dolu olduğundan emin olabilirsiniz. 
* Bu terimler sıklıkla geçmekte ve şu anlama gelmektedir: Hâlâ maddi bedeninde yaşayan ya da artık yaşamayan 

herhangi bir ruh. 

62 Artık kişinin iyilik içinde düşündüğü ve yaşadığı yerde, sağlıklı güçlerin ve etkilerin olması 

gerektiğini ve kişinin iyiliği, adaleti ve sevgiyi karakterize eden yasaların ve kuralların dışında yaşadığı 

yerde, sağlıksız güçlerin olması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. 

63 Her ikisi de odayı doldurur ve birbirleriyle savaşırlar; insanların duygusal yaşamları üzerinde 

etkileri vardır ve eğer ayırt edebilirlerse, iyi ilhamları kabul eder ve kötü etkileri reddederler. Ancak zayıf 

ve iyilik yapma konusunda eğitilmemişlerse, bu titreşimlere karşı koyamazlar ve kötülüğün kölesi olma ve 

onun egemenliğine boyun eğme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. 

64 Bu titreşimler enkarne olmuş ruhlardan olduğu kadar enkarne olmamış varlıklardan da yayılır, 

çünkü ahirette olduğu gibi dünyada da iyi ruhlar ve kafası karışık ruhlar vardır. 

65 Bu zamanda kötülüğün etkisi iyiliğin etkisinden daha fazladır. Bu nedenle, insanlığa hakim olan 

güç kötülüktür ve bu güçten bencillik, yalan, zina, kibir, zarar verme arzusu, yıkım ve tüm aşağı tutkular 

doğar. İnsana eziyet eden hastalıklar bu bozulmuş ahlaki dengeden kaynaklanır. 

66 İnsanların bu güçlere karşı savaşacak silahları yok. Yenilmişler ve ruhani ışıktan, sağlıklı neşeden 

ve iyilik için çabalamaktan yoksun bir yaşamın uçurumuna mahkûm edilmişlerdir. 

67 Şu anda, insan bilginin zirvesinde olduğunu düşündüğünde, uçurumda olduğunu bilmez. 

68 Sonsuzluktaki başlangıcınızı ve geleceğinizi bilen Ben, insanlara ilk zamanlardan itibaren 

kötülüğün güçlerine karşı savaşabilecekleri silahlar verdim. Ama onlar bunları hor gördüler ve kötülüğün 

kötülüğe karşı savaşını tercih ettiler; bu savaşta hiç kimse galip gelemez, çünkü herkes yenilecektir. 

69 Kötülüğün egemenliğini koruyamayacağı yazılıdır, bu da zamanın sonunda zafer kazananın iyilik 

olacağı anlamına gelir. 

70 İnsanları kötülüğün güçlerine ya da etkilerine karşı savaşmaları için hangi silahlarla donattığımı 

sorarsanız, size bunun dua, Yasa'da sebat, Sözüme iman ve birbirimizi sevmek olduğunu söylerim. 

71 Şimdi bu insanlığa, Üçüncü Çağ'ın büyük savaşında galip gelebilmek için iyiliğin ve kötülüğün 

kökenini ve savaşmanın yolunu kelime kelime açıklamak için Kendimi ruhsal olarak tanıtmak 

zorundaydım. 

72 Size gelen tüm iyilikleri kabul etmeyi ve kötülükleri reddedip onlarla savaşmayı öğrenmeniz için 

ruhunuza duyarlılık vererek sizi uyanık kılıyorum. 
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73 Kimse söylediklerimle alay etmesin, çünkü alay ederek büyük cehaletini gösterecektir. 

74 Sahip olduğunuz tüm elçilerin - ruhani ya da bilimsel vahyin öncülerinin - alaya alındığını 

biliyorsunuz; yine de bir süre sonra insanlık, ilan ettikleri gerçeğe ikna olarak onların vahiylerini kabul 

etmek zorunda kaldı. 

75 Eskiler bir hastalığın bulaşmasının ne şekilde gerçekleştiğini ya da bir salgının yayılma nedeninin 

ne olduğunu biliyorlar mıydı? - Hayır, bilmiyorlardı ve bu cehaletten batıl fikirler ve gizemli kültler ortaya 

çıktı. Ancak bir gün geldi ki, Yaradan'ın ışığıyla aydınlanan insan zekası, fiziksel hastalıklarının nedenini 

keşfetti ve sağlığını yeniden kazanmanın yolunu keşfetmek için mücadele etmeye başladı. O zaman onun 

için gizli ve görünmez olan şey, bilim adamı için anlaşılabilir hale geldi ve bu sayede insanlık, geçmiş 

zamanlardaki insanların sahip olmadığı bir bilgiye sahip oldu. 

76 Aynı şekilde, sonunda iyilik ve kötülük güçlerinin kökenini ve insan üzerindeki etkisini 

tanıyacaklar; ve bu bilgi genel olarak bilindiğinde, artık öğretimi duyduğunda doğruluğundan şüphe eden 

kimse kalmayacaktır. 

77 Sizi bu talimatın ışığıyla aydınlatıyorum ki, insanlığın en eski zamanlardan beri hor gördüğü 

yetileri ruhunuzda keşfedebilesiniz ve böylece derin uykusundan uyanan ve vicdanın ışığıyla aydınlanan 

ruhunuz kötülüğün güçlerini nasıl reddedeceğini ve ruhsal evriminin tam gelişimini nasıl başaracağını 

bilebilsin. Kirli havada hastalık mikrobunun size ulaşması gibi, kötü ruhsal etkiler de görünmez ve sessiz 

bir şekilde gelir, zihninizi karıştırır ve ruhunuzun dalgalanmasına neden olur. 

78 Sadece dua size içsel bilgi ve duyarlılık, kötülüğe karşı günlük ve sürekli mücadelede yerinizde 

durmanız için güç ve ilham verebilir. 

79 Size kötülüğün güçlerinden ve etkilerinden söz ettim; ama herhangi bir ruhtan söz ettim mi? Ona 

ismiyle hitap etmiş olabilir miyim? - Hayır, sen söyle. Aksine, şu anda sizi kötülüğün kaynağı olan ya da 

olan bir ruh olmadığı konusunda aydınlatmalıyım. 
* Ekteki not 7'ye bakınız 

80 Geçmiş zamanların insanlarının kötülüğe insan şekli vererek ve ona ruhani bir varlık atfederek 

temsil ettikleri eski inançlar, imgeler, figürler ve sembolik isimler - şimdiki nesillere kadar yaşamış olan 

inançlar - yok olmalıdır. Çünkü farkında olmadan, onlarla birlikte insanlığın bu zamanda ulaştığı ruhani 

gelişime yakışmayan batıl efsaneler ve kültler yarattınız. 

81 Kötülüğün insandan, onun zayıflıklarından kaynaklandığını ve insanlığın sayısı arttıkça, kusurları 

ve günahları gibi, kötülüğün gücünün ya da etkisinin de arttığını anlayın. Düşünceler, hayaller, duygular 

ve tutkulardan oluşan bu güç, insanlar üzerinde etkisini hissettirmeye başladı ve sonunda bu gücün kendi 

kusurlarından oluştuğunu fark etmeden, kesinlikle kötülüğün vücut bulmuş hali olan bir ruh olduğuna 

inandılar. 

82 "Günaha girmemek için dikkat edin ve dua edin." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 41 
1 Size her zaman maddi olanın ötesinde var olan ebedi yaşamdan söz ettim. Hepinizin ona sahip 

olacağınıza dair size söz verdim; ancak ruhunuzun tekâmül edebilmesi için sebep olduğunuz kötülükleri 

telafi etmeniz gerektiğini de size bildirdim. 

2 Size yardım etmek için dedim ki: Yeryüzünde iyi işler yapın ki ektiğiniz tohum iyi meyve versin 

ve hasadı ben alayım, ben Yol ve Yaşam'ım. 

3 İnsanlığın inatçı olduğunu, maddeleştiğini gördüm ve bu yüzden gerçek yaşama ulaşmak için 

izlemesi gereken yolun ne olduğunu anlamasını sağlamak ve Bana ulaşma umudunu içinde alevlendirmek 

için ona talimatlarımı vermek zorunda kaldım. 

4 Mükemmelliğe ulaşma yolu uzundur ve Benim ilahi yardımım olmadan oraya ulaşamazsınız. 

Ötelerdeki ruhani yaşam insan için bir gizemdir; ama talimatlarımı çalışın, ruhani duyularınızın size 

öğrettiklerini yerine getirin ve sonra gerçek yaşamın eşiklerini geçtiğinizde, şaşırmayacak ya da kafanız 

karışmayacaktır. 

5 İnsanlığın ilk zamanlarında ruhsal gelişimleri o kadar düşüktü ki, bedensel ölümden sonra ruhun 

yaşamı hakkındaki içsel bilgi (eksikliği) ve nihai kaderleri hakkındaki bilgi (eksikliği), ruhun etten 

kabuğunu terk ettiğinde derin bir uykuya dalmasına neden oldu ve bu uykudan uyanması yavaş oldu. 

Ancak Mesih, öğretisini tüm ruhlara vermek için İsa'da insan olduğunda, insanlar arasındaki görevini 

tamamlar tamamlamaz, dünyanın başlangıcından beri karışıklıklarından kurtulmak ve Yaratan'a 

yükselebilmek için O'nun gelişini bekleyen çok sayıda varlığa ışığını gönderdi. 

6 Sadece Mesih bu karanlığı aydınlatabilir, sadece O'nun sesi uykuda olan ruhları evrimlerine 

uyandırabilirdi. Mesih bir insan olarak öldüğünde, İlahi Ruh ruhsal dünyalara ve hatta ölüm uykusunda 

bedenlerine yakın olan ruhların ortaya çıktığı mezarlara ışık getirdi. Bu varlıklar o gece dünyadan geçerek, 

Kurtarıcı'nın tüm varlıklar için yaşam olduğunun ve ruhun ölümsüz olduğunun bir kanıtı olarak kendilerini 

insan bakışlarına görünür kıldılar. 

7 Sadece İsa onlara gerçek yaşam dağının zirvesine ulaşmanın yolunu gösterebilirdi. O'na inananlar, 

O'nun eserlerine iman edenler ve O'nun öğretilerini uygulayanlar durgunluk içinde kalmayacaklardır. 

8 Öğrenciler, yolunuzu aydınlatan bu vahiyleri duyduğunuz için kendinizi kardeşlerinizden üstün 

hissetmeyin. Kat etmeniz gereken yol çok uzun ve bu yolda henüz ilk adımları attığınızı anlamalısınız. 

Eğer size öte dünyanın bazı sırlarını açıklıyorsam, bu, yolu şimdiden bilmeniz ve yolunuzu kaybetmemek 

ya da tökezlememek için kendinizi hazırlamanız içindir. Bu dünyada insanın yoldan çıkabileceği pek çok 

yol olduğu gibi, uçsuz bucaksız Ruhsal Vadide de, eğer dikkat edilmez ve dua edilmezse, ruhu karmaşaya 

sürükleyebilecek yollar olduğunun farkına varın. 

9 Sevgimin "can suyunun" size yaşam vermesine izin verin, size söylediğimi hatırlayın: "Ben 

asmayım ve siz dallarsınız". İçinden çıktığınız ağacı yücelten meyveler vermelisiniz. 

10 Yarın onu kardeşlerinize nasıl açıklayacağınızı bilebilmeniz ve içerdiği gerçeğe göre 

uygulayabilmeniz için Sözümü sabırla çalışmanız gerekir. İnsan Yasamın ona öğrettiği mükemmelliğe ne 

zaman ulaşacak? - İlk Emri yerine getirdiğinde. Çünkü şimdiye kadar insanoğlu dünyanın tüm mallarını 

Yaratıcısından daha çok sevmiştir. Yine de tüm insanlar Bana dua ettiklerinde, Beni sevdiklerini söylerler 

ve günahları yüzünden acı çektiklerinde Bana sorarlar: "Tanrım, Seni bu kadar sevdiğim halde neden beni 

cezalandırıyorsun?" Ama daha sonra, onları yaralayan dikeni yollarından kaldırdığımda, kendilerini bu 

kadar çok seven O'nu unuturlar. 

Bir benzetme: 

11 Dinle: Bir sinagogda dua eden iki kişi vardı. Biri görkemli tören kıyafetleri giymiş, diğeri ise 

neredeyse çıplak yürüyordu. İlki, sahip olduğu her şeye kendi erdemleriyle sahip olduğuna inandığı için 

Yaratıcı'ya şükretti ve yanında olan kişinin yoksul, çıplak ve aç olduğunu düşündü, çünkü bu şekilde 

günahıyla ektiklerinin hasadını aldı. 

12 Zavallı adam Rabbinin huzurunda bulunmaya layık olmadığını hissetti ve kefaretini yerine 

getirmek için bağışlanma ve güç istedi. 

13 Kudretli olan, bedeni süslendiyse ruhunun daha da süslenmiş olması gerektiğini düşünerek 

şükretti. 
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14 Zaman geçti ve ölüm ikisini de yakaladı. Zengin adamın yası kendi halkı tarafından tutuldu, 

cenazesi görkemli bir şekilde kaldırıldı ve görkemli bir mezarı oldu. Ruhu kendini bedeninden ayırdı ve 

ruhani vadiye girdiğinde rahatsız oldu, çünkü materyalizmi yükselmesini engelledi. Adımlarını nereye 

yöneltse tökezliyordu ve etrafındaki her şey karanlığa gömülmüş gibiydi. 

Bu arada, gezgin olan zavallı adam yorgun hissederek bir ağacın altına oturdu ve bir iç çekişle bu 

hayatı terk etti. Kimse onun yasını tutmadı, o saatte kimse onun yanında değildi, mezarı yoktu, çünkü 

bedeni yırtıcı kuşlara yem oldu. Ruhu da öteki dünyaya dünyada yaşadığı inançla, geleceğe yönelik bir 

inançla gitti. "Ruhlar vadisine" girmesine kimse engel olmadan girdi. Bir ışığa doğru ilerledi ve ona 

ulaştığında, giydirildiğini ve süslendiğini hissetti ve bu giysiler parlak bir ışıltıya sahipti. Bu ruh uzun 

yaşam yolculuğunda dinlenmek üzereydi ki, Babasını karşısında gördü, iman ve teslimiyet çalışmalarıyla 

kazandığı ödülü ona sevgiyle veriyordu. 

15 Güçlü olan kişi, dikkatinin dağılması yüzünden hâlâ eziyet çekiyordu. Bir an için kim olduğunu 

unuttu, bazen ağladı ve nerede olduğunu, bedeninin nerede olduğunu ve hazinelerini nerede bıraktığını 

sordu. Sonra Rabbini hatırladı ve O'na şöyle dedi: "Cübbesini ve gücünü göstermek ve kendisine bu kadar 

çok şey verdiğiniz için memnun olduğunu söylemek için tapınağa gelen benim. Neden şimdi beni 

tanımıyorsunuz ve beni aramıyorsunuz?" - Sonra ona şöyle diyen bir ses duydu: "Yeryüzündeyken 

yalnızca insani gösterişin için şan ve şeref peşindeydin, kibirliydin, yoksulları aşağılıyordun ve 

cüzamlıdan tiksiniyordun. Dünyada biriktirdiklerinizin hiçbiri buradaki yaşamınızda size yardımcı olamaz. 

Bu yüzden şu anda muhtaçların en muhtacı sizsiniz." 

16 Bu ruh, ilahi adaleti kabul edip onaylamaktan ve kefaretine alçakgönüllülükle başlamaktan çok 

uzakta, Rabbine küfretti, O'na adaletsiz dedi ve O'ndan ayrıldı. Öfkeyle kafası gittikçe daha çok karışırken, 

yolda insanlığa zarar vermek için dünyaya doğru ilerleyen bir varlıklar lejyonuyla karşılaştı. Onlarla ittifak 

kurdu ve yoluna kibir, materyalizm, bencillik ve kibir ekti. Ama yavaş yavaş bu kadar çok kötülüğe neden 

olmaktan tiksinti ve bıkkınlık duydu ve bu yüzden düşünmek için bir an durdu: yüzyıllar geçti, birçok kişi 

onun kurbanı oldu, etkilediği herkesi mahvolmaya sürükledi. Kendini yalnız hissediyordu ama yalnızlığı 

içinde, varlığının içinden onunla konuşan bir ses duydu. Sonunda sesini duyurmayı başaran vicdanı oldu. 

Kendini yargıladı ve yaratılışa kıyasla çok küçük olduğunu fark etti. Sonra alçakgönüllülükle, gururu 

yıkıldıktan sonra Rabbini aradı ve duasında O'nunla konuşarak günahları için bağışlanma diledi ve 

Baba'nın sesi ona, "Seni bağışlıyorum, ama git havrada kınadığın o aç kişiyi ara" dedi. 

Bu görevi yerine getirmeye hazır olduğunda, bakışlarını kaldırdı ve dünyada perişan gördüğü kişinin 

göz kamaştırıcı beyaz bir cübbe giydiğini ve kayıp ruhların yolunu aydınlatarak kendini Rabbinin 

hizmetine adadığını fark etti. O zaman kibirli olan ama şimdi tövbe eden kişi (ruhani) kardeşine şöyle dedi: 

"Ruhani kefaretimi yerine getirmem için bana yardım et!" Diğeri, şefkat ve sevgiyle dolu olarak, bu kişinin 

ruhunda taşıdığı kirliliklerden tiksinmeden, arınmasına yardımcı oldu. (Kıssanın sonu). 

17 Bu benzetmenin yardımıyla, insan yaşamınızın ötesinde nelerle karşılaşabileceğinizi anlamanızı 

kolaylaştırıyorum; böylece ruhani vadiye girişlerini sevgi çalışmalarıyla hazırlamayan herkesin başına 

gelebilecek denemeler hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. 

18 Fanatizmden uzak, ruhani, sağlıklı ve doğru bir yaşam süren herkesin ruhundan, hem bedenlenmiş 

bir ruhun yolunu hem de görünmezde ikamet eden O'nun yolunu aydınlatacak parlayan ışıklar gibi iyi 

örneklerin ortaya çıkacağını anlamanızı sağlayacağım. 

19 Mesih'ten önce hiç kimse günahın karanlığında yaşayan ruhsal varlıkların içindeki ışığı yakamazdı. 

20 Oraya ışığı götürmek ve bu şekilde öğrencilerime aynı şeyi kardeşlerine de yapmalarını öğretmek 

için karışıklık dünyalarına ilk giren bendim. Çünkü "Kuzu", Gerçek Yaşamın ve Gerçek Bilgeliğin Büyük 

Kitabını tutan mühürleri çözen tek kişiydi. 

21 İşittiğiniz ses Altıncı Mühür'ün sesidir ve tüm uluslarda duyulmamasının tek nedeni insanların 

donanımlı olmamasıdır; çünkü onlar Benim çağrımın sesi karşısında kibirlendiler ve Beni işitmeyi 

tamamen açlara ve yoksunlara* bıraktılar. 
* Bunlar ruhsal ihtiyaçlar için sembolik terimlerdir: yoksul - ruhsal bilgide; aç - doğruluk ve sevgi için; soyulmuş 

- iyi işlerin giysisi olmadan. 

22 Bugün size diyorum ki: affedin ve sizden istendiğinde elinizi uzatın. 
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23 İlyas'ın alçakgönüllülüğünün ve sabrının ayak izlerini takip edin; onun ruhları arındırma ve onları 

Bana getirme misyonu vardır. Sözümü işitmeleri için Bana saf, duyarlı ve hazır bir halk sunarak 

yorulmadan çalıştı. Sesimi duymanız için sizi Yeni Siyon dağına getirdi ve Beni duyduğunuzda derinden 

etkilendiniz. Şüphe etmeyin, çünkü şimdi size talimatlarımı insan aracılığı ile veriyorum. Sizi her zaman 

şaşırttım ve inancınızı sınadım. Yeni bir zaman dilimine girdiniz ve ruhun gelişimi yolunda bir basamak 

daha yükselmeniz gerekiyor. 

24 Ne mutlu ruhlarını mükemmelleştirmek için bedenlerini feda edenlere; ne mutlu çarmıhlarını 

alçakgönüllülük ve sabırla taşıyanlara. Sizi hazır gördüğümde, onlara önderlik etmeniz için sizi bir 

kalabalığın önüne koyacağım; ve erdemde sebat ederseniz, kibir kalbinize girmeyecek, kendinizi efendi 

gibi değil, hizmetkâr gibi hissedeceksiniz ve bu kalabalıklar çoğalacak. Ama buyruklarımı yanlış 

yorumlayanların ve kardeşlerinin gelişim dağına tırmanmalarını sağlamak yerine onları uçuruma 

sürükleyenlerin vay haline! Düşmanlarına karşı kendilerini savunmak için ne kadar mücadele etmeleri 

gerekecek ve bu mücadelede kalpleri ne kadar sık kırılacak. Ancak siz, itaatinizde - tüm acıların Benim 

kutsamalarımla dengeleneceği dağın zirvesini fethetmek üzere olduğunuzu unutmayın. 

25 Kısa bir süre içinde, ruhani gelişim yolunda büyük ilerleme kaydedecek olan vaat edilmiş nesiller 

dünyaya gelecektir. Onlar Benim Sözümü sizden daha iyi yorumlayacak ve tüm uluslara yayacaklar. 

Bugün hazırladığım bu yeni insanlar Benimle ruhtan ruha sohbet edecek ve komşuları arasında 

otoritelerinin kanıtını verecekler. 

26 Sevgili halkım, kendinizi hazırladığınızda, size insanları şaşırtacak yasalar ve işler vereceğim. 

Aydınlanmış zihniniz doğada ve ruhunuzda yüce ve mükemmel olan her şeyi keşfedecektir. O zaman 

kapasiteleriniz hakkında tam bilgiye sahip olacaksınız ve kardeşleriniz için sevgi ve merhamet içinde 

büyük işler yapacaksınız. 

27 Rabbinizin bahçesinde iyi işçiler olun; yabani otları ayıklayın, bitkilerle ilgilenin ve onların çiçek 

açtığını gördüğünüzde sevinin ve eserinizi Bana sunun. Size bitkilere hayat verme görevini verdiğimde, bu 

canlılara acı çektirmemeniz ya da zarar vermemeniz gerektiğini unutmayın. Kardeşlerinizden, onların 

hassas yüreklerinden söz ediyorum ki, size öğrettiğim gibi onları her zaman sevgiyle gözetebilesiniz. 

28 Yasalarımı yerine getirmenin imkânsız olmadığını anlayın; sadece dua etmeli ve sağlam bir 

iradeyle, Babanıza olan sevgiyle, yardımseverlikle ve kardeşlerinize olan sevgiyle dolmalısınız, o zaman 

gücümü içinize yerleştireceğim. Kurban olmanı istemiyorum. Sevin, erdemli olun ve Benim hoşnutluğum 

üzerinizde olsun. 

29 Hatalı davranışlarınız için Beni suçlamayın. Size vicdanı verdim ki onun ışığıyla yol bulabilesiniz. 

Size her zaman iyinin yolunu gösteren ve günaha düşmemeniz için sizi uyaran yılmaz bir yargıçtır. Ayrıca, 

görevinizi anlamanıza ve alçakgönüllülük ve uysallık erdemine erişmenize yardımcı olacak varlıklarla sizi 

çevreledim. 

30 Öğretilerimi dinlemek için kendinizi sevgiyle hazırlayan sizler, dinleyeceğiniz derslerimden tek bir 

tanesini bile kaçırmak istemiyorsunuz ve kalplerinizde Benden bu zamanda son sözlerimi dinlemenize izin 

vermemi istiyorsunuz. 

Bu lütfun mirasçıları olmaya devam edeceksiniz, ama şunu anlamalısınız ki, size "İsteyin, size 

verilecektir" dediğimde, ruhunuz için iyi olanı istemek üzere dua ederek ayağa kalkmalısınız, çünkü 

bazıları sadece dünyevi yaşamları için isterler. Ama ben sizi kendi isteğime göre dinlerim, sizin isteğinize 

göre değil. Her zaman dileklerini yerine getirseydim sana ne olurdu? Sizin iyiliğiniz için olduğuna 

inandığınız ve sabahtan akşama kadar beklediğiniz halde, gerçekleştiğini görmediğiniz bir şeyi ısrarla ne 

kadar çok istediniz. Ancak bir süre sonra yanıldığınızı ve Baba'nın haklı olduğunu anladınız. 

Yine de, inatçı, memnuniyetsiz ve talepkâr olana, acı verici ve olumsuz sonuçlar onu alçakgönüllülükle 

gerçeği kabul etmeye zorlayabilsin diye, istediği şey verilmiştir. Ama başkalarına olduğu gibi bazılarına da 

kendi iyilikleri için sınavlar verdim: Bazıları aşk yoluyla öğrenirken, bazıları da acı yoluyla öğrenir. 

31 Talimatlarıma geldiğini görmek beni sevinçle dolduruyor ve senin yükselişinde ruhumda bir 

çocuğun okşayışını hissediyorum. Krallığından uzak olanlar tarafından sevilmeyi arzulayan Baba, 

öpücüğünüzü almak için size yaklaştı. Ancak insanlık kurtulmasına izin vermediği sürece, bazıları Beni 

gün be gün ve yüzyıl be yüzyıl onları beklerken görecek ve diğerleri de sevgisizlikleri yüzünden çarmıhta 

asılı olduğumdan şüphelenecek. 
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32 Onlara aitsiniz; ama Sözümü işittiğinizde, sizi mahkûm etmek yerine bağışladığımı 

deneyimlediniz. Dudaklarınızın acı olduğunu gördüm ve onları Sözümle tatlandırdım. Yaşamın zorlukları 

karşısında bitkin düştüğünüzü gördüm ve size gücümü verdim. 

33 Bedeninin acıdan paramparça olduğunu hisseden kişi kendine onu kötüye kullanıp kullanmadığını 

sorar ve pişmanlık duyarak, savaşmaya devam etmesini sağlayacak canlılığını nasıl yeniden 

kazanabileceğini öğrenmek için Bana danışır. O zaman ona derim ki: Yasa olan Sözümün en derin özüne 

nüfuz et ve onun emirlerinde ve ilkelerinde herkes ihtiyacı olan öğretiyi bulacaktır. 

34 Bu sofranın tüm meyvelerinden yiyinceye kadar ayrılmayın ve bundan sonra tatmin olmazsanız, 

başka yiyecekler aramaya gidebilirsiniz. Ama Benim gerçeğimi anlamak istiyorsanız, kendinizi hazırlayın 

ve Benden istediğinizi almadınız diye varlığımdan şüphe etmeyin. Size doğrusunu söyleyeyim, Ruhumun 

inzivasında mallarınızı dinlendirin, ruhunuzda olmak için hazırlık anınızı bekleyin. 

35 Bazıları bu yolda güçlü kalırken, diğerleri her an bocalamaktadır çünkü onları bu öğretiyi terk 

etmeye teşvik eden kardeşlerinin sözlerini dinlemektedirler. 

36 Efendi sana diyor ki: Öğretimi aldığınız birkaç "şafak" için daha kalın ve Benden duyduklarınıza 

dikkat edin, böylece en azından ruhunuzda ışık taşıyabilirsiniz, çünkü hâlâ körsünüz. Bana dönmeniz 

gerektiğini ve bu İşin havarileri olacağınızı biliyorum. 

37 Beni bir kez duyan kişi kalbinde asla kapanmayacak bir sevgi yarası taşır. 

38 Burada farkında olmadan huzuru bulanlardan kaçının, Bana dönmeleri için onu (tekrar) 

kaybetmeleri gerekecek; çünkü onlar, huzurun maddi mallarla satın alınamayacağına, çünkü onun 

Tanrı'dan inen bir hazine olduğuna kendilerini ikna edecekler. 

39 Barış insanlardan kaçtı ve onu bulmak için Bana yükselmeleri gerekecek. Bugün kudretliler 

güçlerini kaybetti, krallar asi tebaalarının önünde titriyor, lordlar hizmetkâr oldu. 

Özgür olduklarını sananlar Benim adaletimle bağlanmışlardır ve bilginler ne yapacaklarını şaşırmışlardır. 

40 İnsanların tüm hazineleri ve güçleriyle tek bir huzur zerresinin bile elde edilemeyeceğini ve şifa 

armağanının bile doktorlardan ayrıldığını, kalpleri kendilerini kişisel çıkarlardan kurtarmadığı sürece tüm 

bilimleriyle Benim merhemimden tek bir damla bile satın alamayacaklarını bilin. 

41 Sevgili öğrenciler, size emanet ettiğim lütuftan kuşku duymayın, giysilerinizin yoksulluğundan ya 

da kardeşleriniz arasında işgal ettiğiniz alçakgönüllü konumdan dolayı utanmayın. İş yerlerinizde sonuncu 

olduğunuzu gördüğünüz için korkuya kapılmayın. Kendinizi aşağılanmış hissetmeyin; fiziksel olarak 

kardeşlerinizin emri altında olsanız da ruhunuzun onlardan üstün olduğunu düşünerek hoşnut ve onurlu 

olun. Bu dünyada köle bile olabilirsiniz; ama ruhunuz Sonsuz ve Ebedi Olan'da yaşamak üzere Benim 

Işığım tarafından özgürleştirildi. Gerçekten Benim hizmetkârım olan ruh, huzuru ve gerçek özgürlüğü 

bilir. 

42 İnsanlar arasındaki görevinizi yerine getirmelisiniz. Kardeşlerinize ışık getirmeniz için size 

rehberlik edeceğim ve kaderinizi yerine getirmekten aciz hissetmemelisiniz, çünkü Ben kimseye yerine 

getiremeyeceği bir görev vermedim. İçtenlikle dua etmeniz ve her zaman donanımlı olmanız Benim için 

yeterlidir. 

43 Dua ile kişi bilgeliğe ulaşır, dua ilahi gizemleri açan anahtardır ve Oğul'un Ruhu'nun Rabbi ile 

konuştuğu dildir. 

44 Size öğrettiğim gibi kendinizi hazırlarsanız, yolunuzda ne kadar çok mucize ve ne kadar çok 

merhamet yayabileceksiniz. Bilgi sahibi olmak veya öğretmek için bilim veya felsefe kitaplarına 

ihtiyacınız olmayacak. Size Üç Zaman'da verdiğim öğretileri çalışmanız ve kavramanız yeterli olacaktır. 

45 Eğer fakirseniz, asla kanun kaçağı olamazsınız. 

Herkes gibi yeryüzünün ekmeği için mücadele edin, ama gereğinden fazla çalışmayın, dünyevi malları 

elde etmek ve biriktirmek için bedeninizi feda etmeyin. Zamanınızı, ruhunuzun gelişimi için birkaç dakika 

ayırabileceğiniz şekilde bölün. 

46 Eğer insanda sınırsız maddileşmeyi onaylamıyorsam, size yalnızca ruhani olan için çabalamanızı 

tavsiye etmiyorum. Dünyada olduğunuz ve maddi bir bedene sahip olduğunuz sürece, gelişiminizin 

yaşamınızda size izin verdiği ölçüde, bedenin ihtiyaçlarını ruhun ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmelisiniz. 

Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, dünyaya ait olanı da dünyaya verin. 
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47 Bedeninizi giydirin ve onu havanın zorluklarından koruyun, ama ruhunuzu ışıkla giydirin. 

Bedeniniz için ekmek temin edin; ekmeğin tadının güzel olmasına ve sizi ayakta tutan maddeleri 

içermesine nasıl özen gösteriyorsanız, ruhunuz için de gerçek yaşam gıdası temin edin. 

48 "Beden" galip geldiğinde ruh acı çeker; ruh galip geldiğinde madde acı çeker. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, bunun nedeni iki bileşen arasında uyum olmamasıdır. Bu, her ikisi de tek bir "beden" ve tek 

bir irade oluşturduğunda mevcuttur. 

Dua ederek görevinizi yerine getirmiş olduğunuz düşüncesiyle tatmin olmayın. Sizden sadece beş 

dakika dua etmenizi istiyorum, böylece zamanınızın geri kalanını maddi yaşam için mücadele ederek ve 

bunun içinde ruhunuzun görevlerini yerine getirerek, iyi işlerinizle kardeşleriniz arasında sevgi ve 

merhamet tohumları ekerek geçirebilirsiniz. Sözüm sizi hazırlar; sizi düşeni kaldırmak için zayıf olarak 

gönderemem, acı çekeni teselli etmek için de hasta olarak gönderemem. 

49 Öğrencilerim, sizi yıkmak için yolunuza taş koyanlar için Benden ne istiyorsunuz? - Onlardan 

bağışlanma dileyin. Benim Amacım uğruna size acı çektirenleri bile kutsuyorum. 

50 Evlerinizde huzur içinde yaşayın, onları bir sığınak haline getirin ki görünmez varlıklar Ruhsal 

Vadide şaşkın şaşkın dolaşırken içeri girdiklerinde, sizin varlığınızda aradıkları ışığı ve huzuru 

bulabilsinler ve öte dünyaya yükselebilsinler. 

51 Evinizde sadece çekişme görselerdi bu varlıklara ne olurdu? Bu muhtaç kişilere ne olacaktı? 

52 Bir meşale alın, yakın ve ışığının sönmesine izin vermeyin, bu kardeşlerinize olan sevginiz ve 

Babanızın merhametine olan inancınızdır; o zaman Benim huzurum evlerinizde olacaktır. Kalbinizi bunun 

için hazırlayın, ruhunuzu tövbe ve yenilenme yoluyla arındırın ki Sözümün anlamını kavrayabilesiniz ve 

onunla güçlenebilesiniz. Aranıza yerleşiyorum ve Varlığımı hissedebilmeniz ve Bana tanıklık edebilmeniz 

için Sözümdeki Öğretimi ilan ediyorum. Öğretimi dinlemeniz için size bir fırsat daha veriyorum çünkü 

emirlerimi yerine getirmenizi, vaat edilen toprakları, hac yolculuğunuzdan sonra dinlenebileceğiniz ve 

Babanız tarafından sunulan yüksek ödülü kazanabileceğiniz güvenli toprakları bulana kadar doğru yolda 

yürümenizi istiyorum. 

53 Kendisine sunulan ekmeği küçümseyen gururlu bir çocuk gibi onu bir kenara atmamanız için 

Sözümü anlamanız gerekir. Bu Söz sizi kurtarmak istiyor, sizi yanlış geleneklerinizden, dinlerin sizi içine 

sürüklediği fanatizmden ve kafa karışıklığından uzaklaştırmak istiyor. Eğer Benim Sözümü anlamazsanız 

ya da onu duymak ve çalışmak istemezseniz, Beni reddedersiniz ve Üçüncü Çağdaki tezahürümün nihai 

amacını tanımazsınız. Sona ermesi için belirtilen tarih gelecek ve o zaman kalplerinizde bir boşluk 

hissedecek ve bunun takdir etmediğiniz bir merhamet olduğunu fark ederek Bana sesleneceksiniz. Ama 

Sözüm artık insan zihninin aracılığı ile duyulmayacaktır. 

O zaman kavrayışsızlığınızın yükü üzerinize çökecek ve huzur bulamayacaksınız. Bu acı kadehi içecek 

misiniz? - Size acıyla bakacağım ve dönüş gününüzü bekleyeceğim. Ruhunuzun kendini özgür 

bırakmasına ve Bana gelmesine izin verin. Kendinizi ruhsallaştırın ki gerçek yaşama doğru yükselme ve 

ilerleme yolunda yürüyebilesiniz. 

54 Tüm davranışlarınızda adil olun ve kardeşlerinizi azarlarken ne yargıç ne de cellat olun. 

Komşunuzu azarlamak için kırbacı elinize almayın. 

55 İkinci kez İsa Yeruşalim'e girdiğinde, dua ve Tanrı'ya tapınma için kutsanmış olan Tapınak'ın bir 

pazara dönüştürüldüğünü gördü ve gayretle dolu olan Efendi, tapınağı bu şekilde kirletenleri dışarı atarak 

onlara şöyle dedi: "Babam'ın evi ticaret yeri değildir." Bunlar, Tanrı'nın Yasası'nın yerine getirilmesinde 

insanların zihinlerine rehberlik etmekle görevlendirilenlerden daha az suçluydular. Kâhinler tapınağı onur 

arayışının ve ihtişam tutkusunun hüküm sürdüğü bir yer haline getirmişlerdi ve bu yönetim yıkıldı. 

56 Bugün Yasama saygısızlık edenleri cezalandırmak için kırbaç kullanmadım. (Ancak) kendi 

günahlarının sonuçlarının insanlarda kendini hissettirmesine izin verdim ki, anlamlarını nasıl 

yorumlayacaklarını bilsinler ve Yasamın bükülmez ve değişmez olduğunu anlasınlar. İnsana yolu, 

dosdoğru yolu gösterdim ve eğer ondan ayrılırsa, kendini doğru bir yasanın zorluklarına maruz bırakır, 

çünkü onda Benim sevgim kendini gösterir. 

57 Çocuklarınıza gayretle yolu gösterin, onlara ruhun ve maddenin yasalarını yerine getirmeyi 

öğretin; ve onları ihlal ederlerse, onları azarlayın, çünkü siz ebeveynler olarak yeryüzünde Beni temsil 

ediyorsunuz. Kutsal bir öfkeyle dolu olarak Yeruşalim tüccarlarına tüm zamanlar için bir ders veren, 

Tanrı'nın davasını, değişmez yasaları savunan İsa'yı hatırlayın. 
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58 İnsanlar Benden huzurlu bir varoluş isterler çünkü bu varoluşta, görevlerini yerine getirerek elde 

ettikleri huzur armağanına sahiptirler. Ama sana soruyorum: Barışa sahip olmak için önce savaşa maruz 

kalmanız kesinlikle gerekli midir? İyi tohumun kötülük tarafından nasıl yok edildiğini görün! Bazı uluslar 

diğerlerini yok eder; bugün güçlü olanlar yarın yok edilir. Yine de İsrail halkı bu anlarda insanlık için 

şefaatte bulunur ve Bana şöyle der: "Efendim, dua ettim ve Sen bana istediğimi vermedin." Ne kadar çok 

acıyı dindirdiğinizi ve dualarınızın o canlılara ne kadar umut aşıladığını biliyor musunuz? Dünyada barışın 

olmasına karar vermek Bana düşmez, yüreğini sevgi ve alçakgönüllülüğe dönüştüren insana düşer. 

59 İnsanoğlunun Benim önüme getirdiği cehalet ne büyüktür! Ne bilgili ne de cahil olanlar Yasalarımı 

yerine getirmediler ve aralarında Efendi olarak bulunmama rağmen, öğretilerime kulak vermediler. Eğer 

günahlarınız size ölüm getiriyorsa, sonsuz yaşamın ekmeği olarak Sözümü alın. Benim öğretilerim 

doğrultusunda çalışarak uyanık yaşayın ve kardeşlerinizi sevin. 

60 Bu öğreti, insanlığın yolunu aydınlatan yeni bir gün gibidir. Bir çağın batan bir güneş gibi 

kaybolduğunu ve yeni bir günün doğduğunu gördünüz; bu günde insanları büyük bir uyanışla aydınlatacak 

olan güçlü ışıkları göreceksiniz. Tutkuların serbest bırakıldığını, günahın acı ve kederli meyveler 

verdiğini, kötülüğün evleri ve ulusları istila ettiğini, adaletsizliğin insanları ele geçirdiğini gördünüz. Ama 

ben bu coşkuyu durdurmaya geldim: dünyayı yargılamaya değil, onu doğru yola sokmaya. Benim önüme 

getirdiğiniz ve kendiniz için yarattığınız acıyı Bana atfetmeyin. Sizi yaşamanız, deneyim kazanmanız ve 

erdemlerinizle yükselmeniz için yarattım. - Yine de sizi seviyorum ve bu yüzden acınız Bana geldi ve bu 

yüzden size kaybettiklerinizi geri vermek ve size Barış Krallığı'nın size yaklaştığını ve ona girmek için 

kendinizi hazırlamanız gerektiğini duyurmak için Teselli Edici ve Efendi olarak geldim. İnsanlık 

değişecek, o zaman iyilik insanların kalplerinde olacak. 

61 Zamanın başlangıcından bu yana, Beni anlayabilmeniz için sizinle birçok biçimde konuştum ve 

özellikle de sırdaşlarım, ses taşıyıcılarım ve mesajlarımı diğer halklara ulaştıran müjdecilerim olan 

sizlerle. Bugün size sabırla görevinize devam etmenizi, kardeşlerinizin kuşkuları ve anlayışsızlıkları 

karşısında duraksamamanızı söylüyorum. 

Sizler bu zamanda Benim İlahi Ruh olarak tezahürüme inanıp bunu teyit etmiş olsanız da, diğerleri 

henüz bu müjdeyi almaya hazır değiller; ama bu nedenle onları hayal kırıklığına uğratmayın ya da 

umutsuzluğa kapılmayın: sizin başaramadığınızı Ben yapacağım ve Eserimi dünyaya sunacak ve vaadimi 

yerine getireceğim. 

62 Bu ulusu ben seçtim ve tohum saçmak için işçilerimin buradan çıkmasından memnunum. Sizi 

efendi olmaya hazırlıyorum, ama kardeşlerinizin yargıcı olmaya değil. Sizi kardeşlerinizin arasında efendi 

olarak değil, hizmetkâr olarak bıraktığımı unutmayın. Bu söz kardeşlerin tarafından bilindiğinde ve 

arandığında, onlara söyleyeceğim: 

63 Bana gel ey yolcu, ruhunu tüketen susuzluğu giderecek su bendedir. Sizi ruhta ve maddede yoksul 

görüyorum, ama Benden istediğinizden daha fazlasını size vermek istiyorum. Bu dünyaya gönderdiğim ilk 

yaratıklara sunduğum barış krallığını size de sunuyorum. Bu, pınarların suyu ya da bir anlık geçici huzur 

değil, ebedi lütuf ve huzur, gerçek ve ışıktır. 

64 Hem Beni sevenler hem de kayıtsız kalanlar için bağışlama ve rahatlama getiriyorum. Beni inciten 

kişiyi lanetlemem, aksine onu kutsarım çünkü bir gün Beni seveceğini bilirim. 

65 Dünyevi zevkler için çabalamamalısınız; bugün var olan yarın artık yoktur. Sonsuz yaşamı, 

kimsenin geri dönemeyeceği yaşamı arayın ve bunun için çalışın, çünkü o en yüce gerçektir. Ona Benim 

talimatımla gelin, size her zaman verdiğim buyruğumu yerine getirerek gelin: "Birbirinizi sevin." 

66 Babanız çocuklarıyla birlikteyken nasıl da sevinir. İnsanın aracılığı ile size Sözümü verdiğim bu 

zamandan sonra, Beni Sonsuz'da aramayı öğreneceksiniz ve (Benimle) birlikteliğiniz daha saf ve daha 

sürekli olacak, ruhtan ruha bir diyalog olacak. 

67 Beni yeniden duydukları için çocuklarımda ne büyük bir sevinç görüyorum; Beni nasıl tanıyor ve 

izliyorlar! Tekrar ediyorum çocuklarım: Size her zaman öğrettiğim gibi, "Birbirinizi sevin". 

68 Sizi dünyanın efendileri değil, ruhunuzda yüce olmanız için çağırdım. 

69 Benim uğruma alçaldığınızda, sizi öveceğim; acı çektiğinizde, sizi teselli edeceğim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 42 
1 Tarlalarımdaki çalışmalarınızı engelleyebilecek engelleri yolunuzdan kaldırıyorum; çünkü sizler 

bu görevi yerine getirmek için seçilmiş olanlarsınız, öğretilerimin gerçeğini insanlığa duyuracaksınız. - 

Güçlü ol! Çünkü inançtan yoksun olduğunuzu, umutsuzluğa yenildiğinizi ve düşüşlerinizden kararlılıkla 

kalkmadığınızı gördüm. İkinci Çağ'da yaptığınız gibi yine şüphe ediyorsunuz ve inanmak için Benden size 

veremeyeceğim maddi kanıtlar istiyorsunuz. Ellerinde Kutsal Yazılar olduğu halde, Benim o zamanki 

insanlar arasına gelişimin çok kesin bir biçimde gerçekleşeceğini düşünen ve görevimin yerine 

getirilmesinin beklediklerinden farklı bir tezahür biçiminde olduğunu gördüklerinde şüpheye düşen din 

bilginleri ve kâhinler gibi olmayın. Talep ettikleri mucizeler onlara verilmedi çünkü yol zaten Benim 

tarafımdan çizilmişti ve her şey ezelden beri yazıldığı gibi tamamlanmıştı. 

2 Şüphe ediyorsunuz çünkü kalbiniz hazır değil. Kehanetlerimi bilmiyordunuz ve çok az kişi 

ayetlerimi tüm gerçekliğiyle kavradı ve anladı. Ama yüreğiniz cahil olsa da, Ruh size bir kez daha gelmem 

gerektiğini biliyordu ve bugün Sözüm sizi ince bir keski gibi şekillendiriyor ve size tezahürlerimin 

gerçekliğini kanıtlıyor. Size doğrusunu söyleyeyim, Babanızı sınava tabi tutmamalısınız. Dua edin ve 

derin düşüncelere dalın. Artık Bana dönmenizin ve Yaratıcınıza yaklaşıp O'nunla yeniden bir araya 

gelmenizin zamanı geldi. 

3 Unutmayın ki yeryüzünde ağladıysanız, size bu acıyı çektiren ben değilim. Kefaretinize 

sevinmedim, acınıza da kayıtsız kalmadım; sadece ruhunuzu şekillendirmek ve yüceltmek istedim. Seni 

her zaman sevdim ve her zaman affettim. 

4 Sözümün anlamına nüfuz edin ve ses taşıyıcılarının beceriksiz dudakları aracılığıyla size ifade 

etmek istediğim her şeyi keşfedin. Ama Beni yalnızca onların aracılığı ile duymaya çalışmayın: Size 

mükemmel duayı öğrettim ki, Babanızla ruhtan-ruha birliğe erişebilesiniz, bu sayede Benimle Ruh'a 

karşılık gelen dilde konuşabilesiniz ve Benim bilge ve sevgi dolu yanıtlarımı alabilesiniz. 

5 Neden Benim ruhsallaştırma çalışmamı göz ardı ediyor ve içinizde sizinle konuşan vicdanın sesini 

duymazdan geliyorsunuz? Neden sadece insan sözlerine ve yargılarına inanıyor ve zamanında yaşayan 

ruhun* sulamadan yoksun kaldıklarında kavurucu bir güneşin altındaki çiçekler gibi solmasına izin 

veriyorsunuz? 
* Kutsal Ruh'un doğuş çağında, Tanrı'nın Ruhu insanda hüküm sürmeye geliyor. 

6 Çocuklar Benimle bağlantı kuracak, mesajlarımı alacak ve ilerlemeleriyle sizi şaşırtacaklar. Size 

Benim sevgi öğretimi hakkında bilgi verecekler ve inançları sağlam olacak. Ancak bu nedenle kendinizi 

aşağılanmış hissetmeyin! - Evinizin bağrında maneviyatın kanıtlarını verdiklerini gördüğünüzde, 

adımlarını yönlendirin. Doğruların yaşadığı yüksek bölgeleri düşünerek sevinsinler ve coşku içinde 

olsunlar; ve onlar Rapture sırasında Bana yakın olduklarını hissedecekler ve acılarını unutacaklar. 

7 Çocuklarının (sadece) yavaş uyanışı karşısında Babanızın sabrını ve aynı zamanda üzüntüsünü 

görmüyor musunuz? Benim Babalık sevgim sizi huzura götürür, ziyaretler insanlığa Bana giden dar yolu 

gösterir. Bu yolda hepiniz Yaratıcınızla yeniden bir araya gelmelisiniz. 

8 Aranızda insanlığı seven ve ona ışık getirmek için mücadele eden "işçiler" var. Bugün, inançla 

dolu olarak, emeklerinin meyvesini Benim yanıma bırakıyorlar. İşte Benim öğretimi dinleyen ve işin 

kendisine ait olan kısmını üstlenen ve bugün Bana ruhsal tohumunun ilk ürünlerini sunan "çocuk" budur. 

Duası, insan kardeşleri için yalvaran bir barış talebidir. Ulusunun barış içinde olmasından mutlu olması 

ona yetmez; tanımadığı ama acı çektiklerini bildiği insanların şikayetleri ona ulaşır. Tedirgin bir ruh 

haliyle kardeşleri için dua ediyor ve ben de ona bu huzurun, Ziyaret bugün acı çekenlerin kalplerine 

tohumlarını bıraktığında ve acı ruhlarını arındırdığında geleceğini söylüyorum. 

9 Sözümü dinlerken, Bana çok yakın olmak için yükseldiğiniz sevinç anlarında, birçok kardeşinizin 

savaş meydanlarında düştüğünü, birçok annenin oğlunun boşandığını ve kalplerinin acıyla parçalandığını 

gördüğünü, birçok çocuğun ebeveynleri tarafından terk edildikleri için ağladığını ve hepsinin acı içinde 

kıvrandığını hatırlayın. Size söylüyorum, hangi zamana girdiğinizi bilmiyorsunuz, çünkü bu bir kefaret ve 

zorlu sınavlar zamanıdır. 

Öğrencilerim olarak sizler, kardeşlerinizin üzerine huzur ve teselli inmesi için dua etme 

yükümlülüğünü hissediyorsunuz. Ama size soruyorum, size verdiğim huzuru nasıl kullanacağınızı biliyor 

musunuz? 
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10 Neden babalar ailenin omuzlarında taşıdıkları ağır bir yük olduğunu hissettiklerinde şikayet ederler 

ve neden diğerleri onlara bu kadar yakın olmama rağmen ruh hastasıdırlar? - Çünkü Bana iman ve güven 

duymadılar ve kendilerini yenileyemediler. 

11 Siz İsrail halkı, günah işlemeyin, günahkârları kurtarın, sapıklık içinde olanları aydınlatın ve 

barışınızı korumak istiyorsanız, onlar için çalışın, anne babanızı onurlandırın, hepinizi kardeş olarak 

görün. Birbirinizi sevin! 

12 Bana her yaklaştığınızda, sevgimin ruhunuzu ve bedeninizi güçlendirdiğini hissedersiniz. Ayrıca, 

ayrıldığınızda huzurun sizden ayrıldığını ve ruhunuzun kederlendiğini de biliyorsunuz. Vicdanınız size her 

zaman yasanın yolunda olup olmadığınızı ya da ondan sapıp sapmadığınızı tam bir doğrulukla söyler. Ben 

yasayım ve sizi her zaman bunu yerine getirmeye teşvik ediyorum. 

13 Yasak zevklerin tadını çıkarmakta ısrar ederseniz, bu kadehin size her zaman acı verdiğini kendi 

deneyimlerinizle fark etmenize ve anlamanıza izin veriyorum. Bir düşüşten sonra hatanızı anlarsınız ve bu 

acının kefaretinize hizmet etmesi talebiyle Bana dönersiniz. 

14 Öyle öğrenin ki, Sözümü bilmeyi arzulayan yürekleri hazırlayabilesiniz ve korkmadan 

konuşabilesiniz. Bencillik kalbinizde kök salmışsa, hiçbir şey veremezsiniz. Tüm çocuklarımla 

konuştuğum sevgi ve merhametin farkına varın ve kardeşlerinize de aynı sevgiyi verin. 

15 Işığımı getirmeniz için sizi ülkelere ve uluslara göndereceğim zaman yaklaşıyor. Ancak 

öğretilerimi inceleyip derinleştirerek ve içerdikleri gerçeklere kardeşlerinize karşı sevgi ve merhamet 

çalışmalarınızla tanıklık ederek kendinizi hazırlamalısınız. Öğrettiklerimi nasıl kullanacağınızı 

bilmediğiniz için kaçırdığınız zaman için daha sonra ağlamanızı istemiyorum, çünkü büyük ziyaretler 

gelecek. Pek çok kişi Beni duymadıkları ve Bana inanmadıkları için yakınacak ve bazıları 1950 yılında 

"ruhen" çökmüş olacak. 

16 Çocuklarımdan bazıları Sözümü duyduklarında ağlarlar; bu gözyaşları kendilerini kirletenleri 

temizlemeye hizmet etsin! 

17 Beni dinleyen sizler, Birinci ve İkinci Çağ'da yaptığınız gibi Benim İsteğimi yapın, çünkü sizler bir 

çağdan diğerine ilerleyen aynı ruhlarsınız ve kefaretinizin sonuna ulaştığınızda, bu dünyaya yeniden 

doğmamak için Bana geleceksiniz. Size birçok kez söyledim: İkinci Zaman'da yaptığım gibi, size Sözümü 

vermek için bu zamanda bedene girmiş olsaydım, yine şehit edilirdim. O ders sona erdi ve bugün size bu 

zamana uygun olan dersi veriyorum. İnsanların zihinleri aracılığıyla iletişim kurduğumda Kendimi 

gösterdiğim biçimin, size olan sevgimin bir başka kanıtı olduğunu anlayın. 

Bana hizmet edenler ağır bir çarmıh taşırlar ve bu nedenle, Beni izledikleri için acı çekecekler, yanlış 

değerlendirilecekler ve alay edilecekler. Ama ben onların ruhunu koruyacağım ve daha sonra, görevlerini 

tamamladıklarında, onlara dinlenme ve huzur vereceğim. 

18 Bugün benden bedeninizin kabuğunu istiyorsunuz, ama ben size diyorum ki: Daha çok ruhunuz 

için isteyin, çünkü geri kalanını size ek olarak veriyorum. 

19 Dünyada sadece geçici olduğunuzu, uzun yolculuğunuzda acı çektiğinizi ve günahla 

tökezlediğinizi ve (ancak) sizi kaldıracak bir yardım eli bulamadan düştükten sonra, ahirette şefkatli bir 

Baba olduğunu hatırladığınızı düşünün, İhtiyacınız olan her şeyi size vermeye hazır olan O'dur ve O'nda 

hastalıklarınızdan kurtulabilirsiniz - yalnızca bedeninizi hasta edenlerden değil, aynı zamanda ruhunuza 

acı veren ve sizi ağırlaştıran bir yük gibi olanlardan da. 

20 Ey sevgili çocuklar! Ruhunuzu yükseltmek istemediniz, ona düşünmesi ve görevlerini yerine 

getirmesi için gerekli zamanı vermek istemediniz. İçinizde ne kadar çok armağan olduğunu düşünün; 

Babanızın size ödülünüzü vermek için beklediği dağın zirvesine ulaşabilmeniz için hiçbir şey eksik 

değildir. Hepiniz aydınlandınız ve bu zamanın vahiylerini bilmek için hazırlandınız. Kendinizi 

ruhsallaştırırsanız, sadece bu dünyada çalışmakla kalmayacaksınız, aynı zamanda kendinizi kardeşlerinizin 

yaşadığı diğer bölgelere nakletmenize izin vereceğim ve orada da iyi işçiler olarak Babanızın size emanet 

ettiği sevgi ve merhamet tohumlarını saçacaksınız. 

21 Aldığınız ilk dersle yetinmeyin. Daha da ileri gidin, Sözümü araştırın, ruhsal anlamını tanıyın ki 

kardeşlerinizle ikna edici bir şekilde konuşabilesiniz. İnsanların yargılamasından ya da alay etmesinden 

korkmayın. Yüreğinizde içtenlik varsa ve tüm davranışlarınızda doğruluk gösteriyorsanız, size hangi suçu 

yükleyebilirler? 
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22 Benden yardım dileyen masum ve iyi kalpleri, doktorların doktoru olarak Beni arayanları kabul 

etmek Bana zevk verir. Ama aynı zamanda, Benim talimatlarımla dönüştürdüğünüz muhtaç kardeşlerinizi 

Bana sunmak için çektiğiniz acıları unuttuğunuzu da memnuniyetle görüyorum. Acıyı dindirenleri ve acıyı 

paylaşanları kutsuyorum ve onlara size söylediğim şu emri yerine getirmeleri için güç veriyorum: 

Birbirinizi sevin. 

23 Çocuklarımdan bazılarının Benden nasıl şüphe ettiklerini ve ruhlarının yeteneklerini geliştirmesine 

izin vermediklerini gördüm; ve insanlarla Öğretilerim hakkında konuşmak gerektiğinde, hazır olan herkes 

aracılığıyla ve eğer onlar yoksa, yaratılışımın doğal güçleri aracılığıyla konuşacağımı söylediğimi dikkate 

almadan sessiz kaldılar. 

24 Yüksek kaderlerinin farkına varmadan yeryüzünde yürüyen çocuklarıma diyorum ki: Görevinizi ne 

zaman yerine getirmeye niyetlisiniz? Bugün uyursanız, yarın öbür dünyada uyanacak ve kaçırdığınız 

zaman için ağlayacaksınız. Benden dünyaya dönmenize izin vermemi isteyeceksiniz, ama o zaman 

kefaretiniz çok kederli olacak. 

25 Efendi'nin sizi uyardığını duyduğunuzda ve yaptıklarınızı vicdanınızın ışığında yargıladığınızda, 

size verdiğim tohumun çoğalmadığını görürsünüz. Ve sana soruyorum: Size verdiğim öğretiye 

eserlerinizle tanıklık edemezseniz, bu mirası aramak için gelecek yeni öğrencileri nasıl eğiteceksiniz? 

26 1939'un ilk gününde size savaşın yakın olduğunu duyurdum; birçok ulusun içine düştüğü yıkım ve 

kaosu somut olarak biliyorsunuz. Birbiri ardına savaş olaylarının geçip gittiğini gördünüz ve hala içinde 

yaşadığınız zamanların farkında değilsiniz. Önümüzdeki yıllarda uluslar arasında büyük bir bölünme 

göreceksiniz. 

27 Güçlü olan güçlü olanla karşılaşacak ve bu savaşta güçlerini kaybedip boyun eğeceklerdir. Bu 

arada, birçok ruh bedenlerini kaybedecek ve Bana dönüşlerini hazırlamamış olmanın dehşeti ve acısıyla 

ruhsal vadiye girecek. Ama yolda İlyas'la karşılaşacaklar, o da onlara (suçlarının) kefaretinin yolunu 

gösterecektir. 

28 Bugün size, büyük ruhların insanlığın barışı ve daha yüksek gelişimi için çalışmak üzere dünyaya 

gelecekleri zamanın yakın olduğunu duyuruyorum. Bu nesiller için yolu hazırlayın. 

29 Sözümü işiterek iman edenlere ne mutlu; ama size daha fazlasını söyleyeyim: Beni işitmeden iman 

eden ve yüreklerinde bir tapınak olanlara, kardeşlerini seven ve onlar için şefaat edenlere ve imanları 

kefaret yollarını aydınlatan ateşli bir alev gibi olanlara ne mutlu; çünkü imanları sayesinde Beni 

görecekler. 

30 Bugün, susuzluğunuzu gidermek için kendinizi lütuf kaynağına bırakıyorsunuz ve size söylediğim 

şu sözlerimi hatırlıyorsunuz: "Bu sudan içen bir daha asla susamayacak". Şu anda susuzluğunuz ışık, 

hakikat ve barış içindir. Sen sadece acıyı ve 

ve yaralarınızı iyileştirecek ve umudunuza hayat verecek bir merhem arayın: İşte buradayım, kalbinizi 

alıyorum ve onu rahatlatıyorum. Size Sözümü vereceğim günleri sabırsızlıkla bekliyorsunuz ve Bana şöyle 

diyorsunuz: "Baba, ancak bu anda ruhum huzur buluyor ve Sana yükseldiğimde dünyaya ait olanı 

unutuyor ve varlığımdan akan Senin Ruhunun huzurunu hissediyorum". 

31 Öğretilerimin size rehberlik ettiği ve onarımınızda size yardımcı olduğu lütuf zamanı olduğunu 

fark etmiş olan sizlere ne mutlu! Beni nasıl duyacağınızı bilir ve yasalarımın içinde kalırsanız, size zarar 

verecek hiçbir insan gücü olmayacak ve Baba tarafından sevildiğinizi ve yönlendirildiğinizi 

hissedeceksiniz. 

32 Daha önce Beni aramamış olsanız da, bugün gerçeğime uyanış saatinizin önceden belirlenmiş 

olduğunu ve mirasınızı bilginize sunmak için sizi beklediğimi biliyorsunuz. Şimdi Benim nimetlerimi 

aldığınıza göre, şükranla Benden işçilerim olmanızı bağışlamamı istiyorsunuz ve ben de buna izin 

veriyorum, çünkü sizi dünyaya bu nedenle, İyi Haber'i bilmeniz ve insanlar arasında yaymanız için 

gönderdim. 

Ama size bahşedilen ruhani armağanların bilgisine ve açılımına erişmek için, önce maddileşmenize, 

günahınıza ve zayıflığınıza karşı mücadele etmelisiniz; ve sonra, kendinizi hazırladığınızı ve kefaretinizle 

kendinizi arındırdığınızı hissettiğinizde, kardeşlerinize olan sevginizi paha biçilemez değerde bir mücevher 

gibi takın. 

33 Dünyaya haraç ödemek için gelmediniz, göreviniz daha yüksek, Babanızın öğrencileri olarak 

göreviniz sizi bekliyor. Ve eğer Öğretimi yaymak için mücadele ettiyseniz ve ayaklarınız deve dikenleri 
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tarafından yaralandıysa ve uzun yolculuk nedeniyle giysileriniz yırtıldıysa, Bana gelin. Çıplak, 

ayakkabısız ve seyahat malzemeleri olmadan gelmekten korkmayın. Her şeyi kardeşleriniz arasında 

paylaştırdığınızda, onlara bıraktıklarınızı size geri vereceğim ve onlara gösterdiğiniz sevgi ve iyilikler için 

size lütuflar yağdıracağım. 

34 Görevinizi yerine getirirken ruhunuzun yorulmayacağı büyük bir mücadele sizi bekliyor, çünkü İyi 

Çoban ve ruhani dünya tarafından destekleneceksiniz. Eğer Beni seviyorsanız, eğer imanınız varsa, bu iş 

sizin için kolay olacaktır. İnatçı ruhların inançsızlığının üstesinden geleceğim ve sizi dinleyecekler. 

Diğerleri bu ışığı şimdiki enkarnasyonda bilemeyecek; çünkü bugün maddi bedende yaşayan herkesin 

Üçüncü Çağın bu Öğretisinin ışığını bilemeyeceğini size daha önce duyurmuştum. Pek çok kişinin Ruhsal 

Vadiye gitmesi gerekecek ve oradan bu Sevgi Çalışması üzerinde düşünecek ve buna inanacaklardır. Beni 

duyup da Sözümü anlamayanlar ya da İrademi tanımayanlar "ruhen" çalışacak ve böylece görevlerini 

yerine getireceklerdir. 

35 Öğretilerim açıkça anlaşılabilir olmasına rağmen, hepiniz onu kavramış ve anlamış değilsiniz. Şu 

anda size sunduğum bu meyve ile kendinizi beslemediniz. Size her ağacın meyvesinden tanındığını ve 

Sözümün "tadının" tatlı olduğunu ve özünün ruhu canlandırdığını söyledim; yine de onun gerçeğini bilmek 

istemediniz. 

36 Kızgın bir denizin ortasında kırılgan tekneler oldunuz ve sık sık imanınızın sönmesine izin 

verdiniz. Sizinle olduğumu bilmenize rağmen Beni hissetmiyorsunuz ve size sık sık kirpiklerinizin 

gözlerinizden Benim Ruhumun sizinkinden daha uzak olduğunu söyledim. 

37 Uyanın, çünkü kuzu postuna bürünmüş kurt sizi kandırmak için her zaman pusudadır. Bu ilahi 

sevgi ve merhameti kardeşlerinizle paylaşmaya karar verdiğinizde, ayartma size yaklaşır ve kararınızı 

değiştirmenize neden olur. 

38 Farklı bir öğretiye bağlı olan kardeşlerinizin hatalarınıza işaret ettiğini ve size talimat verdiğini 

gördüğünüzde, alçakgönüllü olun, sözlerini dinleyin; çünkü Benim ilhamım kendini donatan herkese gelir 

ve sizi düzeltmek için onlardan yararlanmamın Benim isteğim olup olmadığını bilemezsiniz. Yaşamın her 

kesiminden öğrencilerimi seçtim - ağızlarına (günlük) ekmek götürmek için dilenenler; ama rahat bir 

yaşam süren ve çağırdığım başkaları da var. Ancak sahip oldukları hazineyi anlamadıkları için bu halka ait 

olmaktan utanırlar. 

39 Günah işlediğinizin bilinciyle günah işlemiş olsanız bile günahlarınızı bağışlarım ve her zaman 

Bana ulaşacağınız yolu gösteririm. Çocuk lekeli bir ruhla ve iyi işler yapmadan Baba'nın huzuruna 

çıkabilir mi? - Vicdanı ona ancak (görevini) yerine getirdikten sonra Bana gelebileceğini söyleyecektir. 

40 Geçen her anın, size Sözümü vereceğim zamanı kısalttığını anlayın. Bunu kullanın ki yarın 

kaçırdığınız talimatlar için ağlamayın. 

41 Tıpkı yolunuzun üzerinde sizi çağıran biri olduğu gibi, kardeşlerinize Müjde'yi ulaştırma görevini 

yerine getirmeniz gerektiği gerçeğini düşünün. Size Sözümden söz eden ve sizi Huzuruma götüren kişiyi 

kim unutabilir? Birinin sizi sevgi ve minnetle anmasını istemez misiniz? 

42 İyilikte sebat edin, kalbinizin erdemle arınmasına izin verin ve ruhani armağanlarınızın ortaya 

çıkışını deneyimleyin. Geri çekilmeyin, aksi takdirde bu armağanlar sizi terk ediyormuş gibi hissedersiniz. 

43 Sadece istemenizin değil, nasıl isteyeceğinizi de anlamanızın zamanıdır; öyle ki, "Baba, çok şey 

istedim ama hiçbir şey alamadım" demeyesiniz. 

44 Benden isteyebileceğinizden daha fazlasını size verebileceğimi ve siz Baba'dan size vermesini 

isterken, ben de sizden nasıl alacağınızı bilmenizi istediğimi unutmayın. 

45 Benim iyi öğrencilerime, görevlerini gerçek sevgi ve gerçek inançla yerine getirenlere aittir. Eğer 

dün belirsiz ve yasak yollarda yürüdüyseniz, bugün Benim Yasamın yolunda yürümelisiniz. Eğer 

geçmişte, yanılsama içindeyken, komşunuzu yaralamak için elinizi kaldırdıysanız, şimdi aynı elin şefkatle 

okşamayı öğrenmesi için çaba gösterin. Eğer dün yaşam yolunuza nefret ya da kötü niyet tohumları 

ektiyseniz, şimdi barış ve kardeşlik tohumları ekin. 

46 Size doğrusunu söyleyeyim, dünkü eylemlerinizi hatırlayan ve şimdi öğrencilerime dönüştüğünüzü 

gören herkes, imanınızın temelinde gerçeğin yattığını kabul etmek zorunda kalacak ve öğretmeye 

çalıştığınız kişileri ikna etmek için fazla konuşmanıza gerek kalmayacak, çünkü işleriniz kardeşlerinizin 

önünde verdiğiniz en iyi tanıklık olacaktır. 
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47 Annelere şunu söylüyorum: Çocuklara ilk adımlarını maddi olduğu kadar manevi alanda da 

atmalarını öğretin. Beni bulabilmeleri, Beni sevebilmeleri ve (ruhen) yükselebilmeleri için yolu onlar için 

kolaylaştır. Aranızda yetişen her yeni neslin kaydettiği ruhani ilerlemenin daha da büyük olacağının 

farkında olun. Onlara rehberlik etmek için sezgilerinizi kullanın ve (ruhani) beslenmeleri için kötü 

örnekler ya da sağır meyveler vermeyin. 

48 Bu yeni nesillerin sizin hatanız yüzünden tökezlemesini ya da yoldan çıkmasını istemiyorum. 

Kendi aralarında sevgi eksikliği olduğu için ağladıklarını görmek istemiyorum. 

49 Bugün, ruhunuzun alçakgönüllü olduğunu görerek, ona yeni buyruklarımı veriyorum. Geçmişte 

hepiniz gücün, zenginliğin, dünyanın görkeminin ve zevklerin hayalini kurdunuz. O günlerde İsa'ya karşı, 

"Onu çarmıha gerin!" diye bağırdınız. Çünkü Mesih alçakgönüllülüğü öğütlemiş ve gereksiz her şeyden 

vazgeçmeyi öğretmiştir. Bugün biraz huzur, bir parça ekmek ve sağlam bir çatı ile yetiniyorsunuz. Hayat, 

verdiği derslerle sizi alçakgönüllü kıldı ve bu sayede ruhunuz kendini özgürleştirmeyi başardı. 

50 İnsan dünyanın ona verdiği görünürdeki huzura sahip olduğu ve her şeye sahip olduğuna inandığı 

sürece Bana yaklaşmayacaktır. Ancak insanlık gerçek ruhsallaşmaya eriştiğinde, her şeye sahip olacak ve 

tıpkı Baba'nın yarattığı her şeyden haz ve zevk alması gibi, ferahlığı ve zevki de derin ve gerçek olacaktır. 

51 Ey İsrail halkı, Babalık sevgim size bakar ve yaptıklarınızı yargılar. İlahi yargı tüm varlıkları 

çoktan ele geçirmiştir ve hiç kimse bundan kaçamaz. 

52 Ben çocuklarım için sadece huzur ve esenlik istedim, ama onlar acı ve arınma aradılar, çünkü 

Benim Yasam kusurları hoş görmez ve bu nedenle kendini kirleten herkes kendini arındırmalı ve yoldan 

sapan herkes yola geri dönmelidir. Bu ulustan, yoluna çıkan ulusları kırbaçlayan ve yok eden kasırgayı 

görüyorsunuz ve sarsılmıyorsunuz, sahip olduğunuz barışı takdir etmiyorsunuz ya da size verdiğim 

ayrıcalıkları kabul etmiyorsunuz. Ve Benim İsteğimle yetinmeyip, imtihanlarınızı haksız sayıyor ve Bana 

karşı geliyorsunuz. - Hayatlarınızı kendiniz yargılamak için bu dünyadan geçmenizi bekliyorum. O zaman 

ruhunuzun bağışlamayan yargıçları olursunuz ve Ben'de yalnızca bağışlayan, kutsayan ve seven Baba'yı 

görürsünüz. 

53 Sürekli itaatsizliğiniz sizi yoruyor ve bunun sonucu sizi ağlatıyor. Uzun zamandır uyuyordunuz ve 

uyanışınız acı olacak. İnsanlığa, dünyanın dört bir yanına dağılacak yüz kırk dört bin varlıktan oluşan bir 

ordu göndereceğime söz verdim ve bu askerlerin her birinin bir müjdeci, emirlerimin bir tercümanı 

olduğunu bilerek bunu bekliyor. 

54 Yeryüzü bir uçtan bir uca acı çektikten ve tüm uluslar, tüm kurumlar ve tüm evler köklerine kadar 

yargılandıktan ve insanlık her lekeyi yıkayıp temizledikten sonra, kardeşlerinize Benim Öğretimi getirmek 

için Benim Adımla donanmış olarak yola çıkacaksınız. 

55 Ben, Baba, bu insanlığın ahlaksızlığın en büyük doruklarına ulaştığını, Sözlerimi kasten 

görmezden geldiğini ve Yasalarımı kirlettiğini gördüğümde onun için ağladım. Ama 

Düşünme saati çoktan yaklaşıyor ve o gün onun için sakladığım her şeyi ona dökeceğim, çünkü o Benim 

çok sevdiğim kızım. 

56 Bana inananlar Beni şüphe edenlerden daha çabuk görecekler. Kalbinizin kapısını ne kadar çok 

çaldım ama duymadınız ya da varlığımı hissetmediniz. Size sadece yollarınızı düzeltmenizi ve bu ışık ve 

lütuf zamanına daha yüksek sesle girmenizi söylemek istiyorum. Ve eğer Benim tohumuma sahipseniz, 

onu ekin ve kurak tarlaları verimli tarlalara dönüştürün, dualarınız verimli sulamayı oluşturur. 

57 Birbirinizi sevin ve evinizde barış içinde yaşayın. Çünkü ben bir aileyi oluşturan beş kişiden 

ikisinin üçe, üçünün de ikiye karşı olduğunu gördüm. 

58 Kendinizi bedeninizden et olan ve daha sonra ruhani vadide bulunan varlıklardan ayrı görürseniz, 

onları unutmayın, dualarınız aracılığıyla onlarla birleşin ve onlara yardım edin. (Gelişimlerinde) 

durduklarını hissederseniz, onları çalışmaya teşvik edin ve morallerini yükseltin. Dünyadaki yaşamınızın 

ne kadar kısa olduğunu unutmayın; bu nedenle, yeteneklerinizi ve güçlerinizi kullanın ve sizi kurtaracak 

ve size kurtuluş getirecek büyük işler yapın. 

59 Size ruhun ekmeğini veriyorum, maddi ekmek mi arıyorsunuz; ama dinlenmenizi ve fiziksel 

esenliğinizi nasıl hevesle arıyorsanız, (aynı şekilde) ruhsal ilerlemeyi de arayın. Çarmıhınız ağır değil; tüm 

insanlığın çektiği sıkıntıların, acıların ve günahların çarmıhını taşıyarak Calvary tepesine nasıl 

tırmanılacağını size gösterdiysem, (sadece) küçük bir kalabalığı emanet ettiğim sizler neden 
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tırmanamayacaksınız? Ama gücünüz bu yükün altında ezilirse, size yardım edecek Ben varım ve 

düşmenize izin vermeyeceğim. 

60 O çok kaçtığınız acı, ruh için tükenmez bir arınma ve yenilenme kaynağıdır. Bir ziyaretten sonra 

kendinizi rahatlamış, arınmış ve vicdanınızla barışık hissettiğinizi kendiniz de sık sık 

deneyimlemişsinizdir. 

61 Bu Söz, bugün acı çekmekten bitkin düşmüş olan ulusların sakinlerinin ruhunu yeniden 

canlandıracaktır. Ama size söylüyorum, çok yakında, çarmıhta olduğu gibi kollarımı açmış, onları sevgiyle 

kucaklamak ve Barış Krallığıma getirmek için bekleyen Beni bulacaklar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 43 
1 Size Yehova olarak geldiğimde neden yüreğinizde korku hissediyorsunuz? Ben sizin Babanızsam, 

Ben Sevgi'yim, size günlük ekmeğinizi veren, ruhunuza rehberlik eden ve düştüğü yerden kalkmasına 

yardım edenim. 

2 Yaratılışın doğal krallıklarının savaşın gürültüsüyle sarsıldığı bu deneme anlarında size güç 

veriyorum. Korkmayın, yükselişinizin ve şevkinizin canlanması ve sizi kardeşlerinizin - kardeş katili 

savaşlardan bunalanların - acılarına daha da yaklaştırması için çabalayın ki acı kadehini onlarla 

paylaşabilesiniz ve sessizce yolladığınız dua insanlar arasında barışa, birliğe ve iyi niyete bir çağrı olsun. 

3 Oğullarınız silahlanmaya çağrılacak; bırakın gitsinler, yok olmayacaklar. Bugün bile onları 

lütfumun taşıyıcıları yapıyorum ve onlar kardeşleri arasında Öğretimin ışığını yayacaklar. 

4 Savaşın yol açtığı tüm kötülüklere rağmen, bu ulusların sakinlerini düşman olarak görmemenizi 

istiyorum, öyle ki yarın onları kardeş olarak görebilesiniz. 

5 Bugün insanlar savaş çıkarmak için bir araya geldi. Halklar halklara saldırdı, sınırları sildi ve 

dilleri karıştırdı. Birliği meydana getiren şey birbirimize duyduğumuz sevgi değil, kardeş kavgasına yol 

açan nefret olmuştur. Ama Güç olan Ben, hatalarınızdan yararlanarak sizi birleştirebileceğimi size 

kanıtlayacağım. Çünkü bu çekişme sona erdiğinde, kalpler acıdan arınacak, düşünceler aydınlanacak ve 

insanlar huzura kavuşmaya yaklaşacaklardır. 

6 Ne mutlu barış için savaşanlara ve çalışanlara. Ne mutlu sesime inanıp yola çıkanlara, ışığımı ve 

gerçeği yollara yayanlara. 

7 Ruhum insanlığın acısı karşısında derinden etkileniyor, ağlayışları göklerde duyuluyor; ama size 

gerçekten söylüyorum, Baba olarak acım bir lütuf çiyine dönüşecek ve çocuklarımın üzerine inecek. 

8 Bu acı kâsesini sabırla ve yumuşak başlılıkla boşaltın, çünkü ağlayışınız sevince dönüşecektir. 

9 Eğer Baba şu anda size yeryüzündeki görevinizi yerine getirip getirmediğinizi, emeğinizin altın 

kulağını ellerinizde taşıyıp taşımadığınızı, birbirinizi sevip sevmediğinizi ve birbirinizi bağışlayıp 

bağışlamadığınızı sorsaydı, Bana bunların hiçbirini yerine getirmediğiniz yanıtını vermeniz gerekirdi. 

Kendi erdemlerinizle kendinizi Sözümü işitmeye layık kıldığınızı mı sanıyorsunuz? - Hayır, diyor ruhun 

bana. 

10 Halkım, çağlar geçti ve siz hâlâ ruhen uykudasınız; uyanın ve bu dünyada sahip olduğunuz yaşamı 

gerektiği gibi kullanmadığınızın farkına varın. 

11 Sesim sizi sevgiyle, iyilikle uyandırdı; ama bu sözü kendinizi daha fazla uykuya teslim etmeniz 

için bir ninni olarak algılamayın, çünkü onun özünde her eyleminizi yargılayan Yargıç mevcuttur. 

12 Sen, iman edip uyanmak için Benim adaletimin kendilerine dokunmasını bekleyenlerden 

olmayacaksın. 

13 Henüz Beni gerçekten sevdiğinizi söylemeyin; bekleyin, çünkü bu gerçekleştiğinde, bunu açıkça 

ilan eden dudaklarınız olmasın: işleriniz bunu yapsın. Samimiyetinizle övünmeyin ve aynı zamanda utanç 

lekelerinizi gizlemeye çalışmayın, çünkü böyle yaparak ikiyüzlü Ferisileri taklit etmiş olursunuz. 

14 Hâlâ Efendi ve Baba olarak geldiğimin farkına varın; çünkü yalnızca Yargıç olarak gelseydim, 

saklanabileceğiniz bir yer olmazdı, çünkü gittiğiniz her yerde Benim doğruluğum hazır olurdu. 

15 Huzuruma geldiğinizde, işittiğiniz ve vicdanınızda yazılı olduğunu göreceğiniz Söz'ün hesabını 

vermeniz gerekecek. 

16 İlyas'ın yorulmak bilmeyen ruhunun yolunuzu aydınlattığını, yolunuzdaki engelleri kaldırdığını ve 

kendinizi bitkin hissettiğinizde merhametinin asasıyla size yardım ettiğini hissetmiyor musunuz? Onu 

arayın, duanızda ona yalvarın ve onun varlığını (size) çok yakın hissedeceksiniz. Çünkü o, bu Üçüncü 

Çağ'da ruhların Çobanıdır ve sizi doğrudan Vaat Edilmiş Toprakların, yani "Cennetsel Muhafaza "nın 

kapılarına götürecektir. 

17 Ruhunuz, üç çağda Benim İlahiliğimin sesini duymuş olduğunuz bilgisiyle sevinçle dolsun, çünkü 

bir kez daha Benim tanıklarım olacaksınız. Bu nedenle sizi hazırlıyor ve dudaklarınızı kutsuyorum ki, 

yarın yaşam sözleri henüz gelmemiş olan kalabalıklar için onlardan aksın. 

18 Size bahşettiğim ve imkânsız sandığınız mucizeler sayesinde imanınız alevlendi ve canlandı. 

Çünkü size her zaman gösterdiğim yol, iyi yol benim. Bu yolda yürürken tehlikelere, ayartmalara ve 

sapkınlıklara maruz kalırsınız; ancak size yardımcı olmak için, size yolu gösterecek ve doğru yönü işaret 
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edecek bir fener olarak vicdan ışığını verdim. - Dahası, size tüm yaşamınız boyunca rehber ve koruyucu 

olarak bir ruh varlığı bahşettim. Bu lütfu doğru kullanırsanız yaşam yolunda kaybolabileceğinizi 

düşünüyor musunuz? Çocuklarım arasında bu Sözü duyduğunda ruhunda sevinç hissetmeyen biri var mı? 

Size doğrusunu söyleyeyim, dua ederken yükselen ruhani sesinizi duymak Benim için bir sevinçtir. 

19 Ruhsal duyarlılığınızı uyandırın ki, yükselme eksikliği nedeniyle ruhunuz tarafından fark 

edilmeden geçen Benim tezahürümün ihtişamından sevinç duyabilesiniz. Tıpkı bazen doğayı düşünürken, 

onun uyumuna, güzelliğine ve mükemmelliğine hayran kaldığınızda ve hiçbir varlığın diğeri olmadan 

yaşayamayacağını, ama hepsinin uyum yasası onları birleştirdiği için yaşadığını keşfettiğinizde hayrete 

düştüğünüz gibi, ötesinin ruhani vizyonuyla tazelenin. - Ahiret de böyledir. - Size söyledim: Ruhsal 

gelişim yolunun dışında kalan ruhlar olduğu sürece, ne mükemmel barış ne de mükemmel uyum olacaktır; 

çünkü bu, kozmosta bazı yıldızların yörüngelerinin dışına çıkmasına benzer. Geri kalanlara ne olacak? 

Bütün dengesini kaybetmez mi? 

20 Eğer insanlar yasamın emirlerine itaat etseler ve maddi doğalarını ruhsal olanla uyumlu hale 

getirselerdi, varoluşları daha hoş olurdu; yaşam yolu zorluk çekmez ve çalışmak kolay olurdu. Hiçbir 

hastalık onlara musallat olmayacak, ne de erken yaşlanacaklardı. 

21 Ruhlar maddenin yaratılmasından önce de vardı. Masum bir şekilde Benden çıktılar. Ama kimden 

doğduklarını, kaderlerinin ne olduğunu ve kendilerinin kim olduğunu bilsinler diye, onlara sesimi 

işittirdim ve onlarla konuştum: "İşte, Tanrınız burada; Ben sizin Babanızım, Ben sevgi Ruhuyum. Ama 

Benden çıkmış olmanıza rağmen, bu sevgi ruhunu geliştirmeli ve anlamalısınız. Yaşayın, yürüyün, tanıyın 

ve sürekli iyilik içinde kalın ki duyduğunuz bu ses sonsuza dek ruhunuzun üzerindeki ışık olsun; Bana 

dönmenizi sağlayacak olan vicdanınızdır - artık yeni doğmuş çocuklar olarak değil, erdemde, deneyimde 

ve size verdiğim tüm yetilerde gelişmiş varlıklar olarak. O zaman Beni sevecek, Beni gerçekten tanıyacak 

ve var olan her şeyle uyum içinde olacaksınız". 

22 Dünyada hiç yaşamamış varlıklar vardır; ancak bu dünyada günah işlemiş ve büyük acılara 

katlanmış olanlar, Baba'ya yakın olan diğerleri hiç acı çekmemişken bazılarının "gözyaşı vadisinde" 

yaşamasının adaletsiz olduğunu düşünüyorlarsa, size şunu söylüyorum: Bazıları dünyaya gelmemiş olsalar 

da, ahirette kardeşlerine sevgileriyle kefaretlerinde yardımcı oldular. 

23 Bugün farklı "vadilerde "* yaşayan varlıklar ruhsal olarak ayrı yaşamaktadır. Ama kardeşlerin 

sevgisi arasına bir mesafe koymadım. Birbirinize ne kadar yakın olduğunuzu bir bilseniz! Materyalizmiyle 

kendisini tüm kardeşleriyle birleştiren bağları koparan insandı ve insanlık ne kadar batarsa, bölünmesi ve 

uyum eksikliği de o kadar büyük oldu. Sadece ruhani olandan uzaklaşmakla kalmamış, kendi dünyasında 

bile kendini krallıklara, halklara ve uluslara bölmüş ve bunu yaparken de egoizm içinde giderek daha fazla 

inzivaya çekilmiştir. * Bu ifade hem "gözyaşı vadisine", yani dünyevi "gözyaşı vadisine" hem de "ruhani vadiye", 

çeşitli küreleriyle birlikte öte dünyaya atıfta bulunur. 

24 Bu nedenle, imanınızın ışığı sönmüş ve ebedi yaşamın içsel bilgisi karıştırılmıştır. 

25 Bugün ailenizden biri uzak bir diyara gitmek üzere sizinle vedalaştığında, onu gözyaşlarıyla 

uğurlarsınız çünkü bilirsiniz ki çocuk olarak gittiyse ergen olarak, genç bir adamsa yaşlı bir adam olarak 

geri dönebilir. Ama her zaman onu yeniden kucaklamak için geri döndüğünü görme umudunu 

besliyorsunuz, çünkü uzakta da olsa onun hala bu dünyada olduğunu biliyorsunuz. Ancak sevdiğiniz kişi 

öte dünyaya göç ettiğinde ve bedenin toprağın altında kaskatı ve soğuk kaldığını gördüğünüzde, kalbiniz 

bir kılıçla delinmiş gibi hisseder çünkü onu tekrar görme umudunuzu kaybetmişsinizdir; ruhun bedenden 

sağ çıktığını ve her ikisi de gelişim yolunda yükselirken birbirlerini bulduklarında onunla tekrar yakın bir 

şekilde birleşeceğinizi (unutmuşsunuzdur). 

26 Unutulmuş öğretileri hatırlayabilmeniz için Tanrı'nın İsa'da insan olması ve insanlar arasında 

yaşaması gerekliydi. Size yeni dersler öğretti ve zamanı geldiğinde size yeni vahiyler vereceğini duyurdu. 

27 İlahi Üstat Mesih'in size gerçeği öğretmek için gelmesi gerekiyordu, çünkü insanlık zaten 

ruhsallaşma tohumunu kaybetme sürecindeydi, bu yaşamda mutluluğunu, sonsuzluğunu ve mutluluğunu 

arıyor, kendisini kaçınılmaz olarak bekleyen varoluşu unutuyordu. 

28 Bu hayatta sevinç ve zenginlikten zevk almayanlar, sadece gözyaşı dökenler, onu lanetlediler ve 

adaletsiz olarak adlandırdılar; karışık düşüncelerinde kaderlerini olumsuz ve yanlış olarak adlandırdılar. 

Ama Mesih size yeniden ışık getirdi. Ölülere, zaten başka bir dünyada yaşamakta olan ruhu geri verdi, ele 
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geçirilmiş olanları özgür kıldı ve tüm bu açık işaretlerle dünyaya ruhsal yaşamın var olduğunu ve bunun 

gerçek yaşam olduğunu kanıtladı. Çarmıha gerildikten sonra bile, Sözü'nün bildirdiği gerçeğin bir kanıtı 

olarak inananların ve inanmayanların önünde Kendisini ruh olarak gösterdi. 

29 Hissederken, savaşırken ve yaşarken dünyanızı terk edenleri neden unutuyor ve ölü sayıyorsunuz? 

İşte bu yüzden size onların yaşayanlar, sizinse ölüler olduğunuzu söylüyorum. İsa öldükten sonra, 

"Öldürdüğümüz Mesih'ti, O bizi günahlarımızdan kurtarmak için gelen Yehova'nın elçisiydi" dediğiniz 

İkinci Çağ'da olduğu gibi, yakında inançsızlığınız için ağlayacaksınız. O, ölüleri dirilten ve üçüncü gün 

göğe yükselen gerçek Yaşam'dı." 

30 Şimdi ruh olarak size döndüğüm için, Kendimi size en büyük sadelikle göstermeme rağmen, Beni 

gizemle örtülü görüyorsunuz; ve inancı bulmak için, tezahürümü somutlaştırmak ve istediğiniz her şeyi 

size vermek zorundaydım. Sonra halk iman etti, çünkü halk Beni gördü - bazıları ruhsal yüzle, bazıları 

imanla, bazıları da vicdanlarının ışığıyla. 

31 Sizi sonsuzluktan çağıran sesi duyabilmeniz için ışığım bu zamanda sizi aydınlatıyor. 

32 Sizi Babanıza ve ruhsal dünyaya bağlayan ve kopardığınız bağları, hepinizin uyum içinde 

yaşadığını ve bu konuda hiçbir mesafe olmadığını hissedebilmeniz için yeniden bağlıyorum. Ama insanlar 

hayatlarını ne zaman sevgi bağlarıyla bağlayacaklar? - Doğruluğun yaşadığı Yasamın yoluna 

döndüklerinde. Size verdiğim "Birbirinizi sevin" buyruğumu yerine getirdikleri zaman. 

33 Öğrenciler, bu dünyayı terk edenlerin ölmediğini anlayın. Ne mutlu o kimselere ki, toprakta 

yattıkları bedene veda ederler ve artık dertlerini anlatmak için onu aramazlar, çünkü o çoktan yok olmuştur 

ve (onları) işitmez. 

34 Beden öldüğünde, kesilen ve ardından solan bir çiçek gibidir; ancak kokusu, serbest kalan ve 

özüyle etrafını dolduran ruh gibidir. 

35 O zaman size şöyle demiştim: "Bırakın ölüler ölülerini gömsün". Bugün size diyorum ki: 

Bazılarını olduğu gibi diğerlerini de yeni yaşama yükseltin. 

36 Onlara beden yeryüzünde çürürken, ruhun öte dünyada kendini arındırdığını söyleyin. Ölüm beden 

için huzur, ruh için özgürlüktür; ama kimse kendi isteğiyle, yani Benim belirlediğim saatin dışında kendini 

özgür kılmaya çalışmasın. 

Son saatte kampınızda size ruhsal olarak yardımcı olacak bir günah çıkaran kişi olduğu için 

kurtulduğunuzu düşünmeyin ya da o saatteki tövbenizle Bana ulaştığınızı, evriminizin sonuna geldiğinizi 

düşünmeyin. Hayatınızda sevmeyi, affetmeyi ve kutsamayı öğrenin ve kardeşleriniz için sevgi ve 

merhamet çalışmalarınızla ruhunuzun arınmasını sağlayın. 

37 İyi niyetli insanlar olarak yeryüzünde Benim Yasamı yerine getirin ve yüreğinize barış gelsin. 

Ruhunuz kendisini bu dünyadan ayırıp ruhani dünyaya girdiğinde, gözlerini açacak ve tüm ruhların 

kendilerini kurtarmak ve onları sevgisi ve ışığıyla kucaklamak için geri dönmesini bekleyen o yaşamın 

tefekküründe mest olacaktır. 

38 Ancak, kurtuluşa erişmek için görevinizi yerine getirme niyetiyle yola çıkmalısınız. Lütfumun 

mirasçıları olduğunuz için size paha biçilmez değerde ruhsal zenginlikler getiriyorum. Çarmıhınızı 

sevgiyle yüklenir ve yolunuzda sabırla yürürseniz, son gün Benimle birlikte olacak ve çok aradığınız 

teselli ve huzuru bulacağınız gerçek yaşama gireceksiniz. 

39 Doğanız gereği inançsız olduğunuz için, duyduğunuz bu sözün bir teozofistten ya da bilim 

adamından gelmediğine dair size kanıt vermek için şu anda basit insanları (az eğitimli) hizmetkar olarak 

aldım. Bu nedenle gözünüzün önünde kardeşlerinizi, anne babalarınızı ya da çocuklarınızı seçtim; onları 

Benim ruhani ilhamımla onurlandırılmış ses taşıyıcılarım yapmak için. Yine de size Sözümü ruhsal 

anlamıyla incelemeniz gerektiğini söylüyorum, çünkü gün gelecek, Benim adımı kullanarak size görünür 

ışıktan sözler söyleyecek erkekler ve kadınlar ortaya çıkacak ve o zaman onlar tarafından gafil 

avlanmanıza izin vermemelisiniz. 

40 İzleyin ve dua edin. Ben her kalpteki acıyı araştıran ve bilen bakışım. 

41 Depresyonda ve korku içindesiniz çünkü mezhepler sizi işaret ediyor ve eylemlerinizi azarlıyor. 

Korkmayın, gözyaşlarınızı kurulayın ve teselli bulun: 

42 Acı çekerken sessizce Bana ulaşmaya çalışanlara ne mutlu, çünkü onları güçlendireceğim. Onlar 

Benim tarafımdan terk edilmiş değillerdir, aksine Ben onlara ilahi bir lütuf bahşetmek için onları arayıp 
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buldum. İlyas size Üçüncü Çağ'da rehberlik eder ve bu yolda ilerlediğiniz ölçüde Bana daha yakın 

hissedeceksiniz. 

43 Bugünkü benzetmemi dinleyin: 

44 Yolun birinde, ne asa ne de seyahat çantası taşıyan, sade ve saygıdeğer görünümlü yaşlı bir adam 

vardı. Yolda, kalpleri neşeli ve boğazları tatlı şarkılarla dolu üç genç yürüyüşçüyle karşılaştı. Yaşlı adam 

onlardan ilkine döndü ve ona şöyle dedi: "Gezgin, açım, susuzum ve kötü giyinmişim; seyahat çantanda 

taşıdıklarından ve giysilerinden birazını bana ver. Genç çantasını aradı ve ne ekmek ne de su buldu; 

giysilerini de vermek istemedi. "Kardeşime git," dedi ona, "ihtiyacın olanı o sana verebilir; benim sana 

verecek bir şeyim yok." 

45 Yaşlı adam ikinci adama döndü ve ona da aynı şekilde sordu. İkincisi seyahat çantasını arar, ancak 

içinde ne yiyecek ne de susuzluğunu giderecek su vardır. "Üçüncüye dön" der ona, "benim sana 

veremediğimi o sana verecek". Üçüncüsü de aynı istekte bulunur ve yanıtı aynıdır: "Sana verecek hiçbir 

şeyim yok." O zaman yaşlı adam korkar, susuzluk ve açlık onu bitkin düşürmüştür; ama genç adamların 

yolculuk çantalarının boş olduğunu görünce onlara şöyle der: "Sizi neyin beklediğini bilmeden, benim 

gittiğim bu yoldan nasıl devam edeceksiniz? Yol uzun, devedikenleri ve dikenlerle kaplı. Tarlalar çorak, 

gölge bulacak ağaç yok; meyve yok, güneş yakıcı ve yolcuyu serinletecek ne nehirler ne de pınarlar var." 

46 Gezginler yaşlı adamı dinlediler ve şöyle dediler: "Önemli değil, devam edeceğiz, genç ve 

güçlüyüz, enerji dolu hissediyoruz ve hayatın cilvelerini kabul edebiliyoruz. Alaycı bir gülümsemeyle 

yaşlı adamın yanından ayrılmak istediler ama o onlara şöyle dedi: "Bekleyin, size önce yiyecek bir şeyler 

aramanızı tavsiye ederim. Yolculuk için ihtiyacınız olan şeyleri çantalarınıza doldurun ki, bu yolu yok 

olmadan kat edebilesiniz." 

Yaşlı adamı dinledikten sonra şöyle cevap verdiler: "Eğer bitkin, çıplak ve açsan, bunun nedeni yaşlı 

olman ve çabanın seni yormasıdır. Birçok şafak vakti gördünüz ve saçlarınız kar gibi beyazladı - işte bu 

yüzden cesaretiniz kırıldı. Genciz ve hayattan korkmuyoruz." 

47 Sonra yaşlı adam onlara cevap verdi: "Ben de (bir zamanlar) genç ve güçlüydüm, ben de yollarda 

şarkı söylerdim, bedenimde enerji vardı; ama zaman bana öğretti ve deneyim kazandırdı. Nelerden 

geçmeniz gerektiğini size göstereceğim." Ve onları bir dağın tepesine çıkararak onlara dünyayı gösterdi. 

Buradan sağda ve solda yükselen, ulusları kırbaçlayan ve içlerinde yıkıma neden olan fırtınaları 

gördüler. Denizin suları toprakları sular altında bıraktı ve insanlar serbest bırakılan elementlerin şiddeti 

altında yok oldu. Gençler yaşlı adama, "Bu olaylarla bizim ne ilgimiz var?" diye sordular. Yaşlı adam 

onlara şöyle cevap verdi: "Şu anda gördüğünüz ve sizi endişelendiren şeyleri, bu yollarda yürüdüğünüzde 

deneyimlemek zorunda kalacaksınız." - Ama şüphe edenler oldu. 

Bir kez daha onlara, "Bakın!" dedi ve doğuyu işaret etti. Orada ulusların acımasız bir savaşta 

birbirleriyle savaştıklarını gördüler. Annelerin ve oğulların ağladığını, savaş alanında hayatlarını nasıl 

kaybettiklerini ve son saatte sevdiklerini nasıl aradıklarını gördüler. Kocasını ya da oğlunu kaybetmiş 

kederli kadınlar, aç ve çıplak çocuklar gördüler. 

Daha sonra, gözlerinin önünde, ışık saçan bir ruh, ıssız yeryüzünün üzerine kar gibi örtüsünü yaydı ve 

ondan yürek parçalayan bir ağıt yükseldi ve bu ruhun göründüğü yerde, insanların yaşamı, hasat zamanı 

geldiğinde tarlalardaki büyüme gibi kesildi. Genç adamlar, "Bütün bunlar ne anlama geliyor?" diye 

sordular. - "Sana gelecek zamanları gösteriyorum," diye yanıtladı yaşlı adam, "yaşayacağın zamanları." 

48 Sonunda yaşlı adam onları bakmaları için geri çekti ve doğanın güçlerinin serbest kaldığını 

gördüler: ateş ormanları ve şehirleri tüketti, salgın hastalık insanları sis gibi sardı, yanardağlar ateş 

püskürdü ve tüm toprakları küllerinin altına gömdü. Onlara büyük felaketlerin yaşandığı denizi gösterdi: 

bazı denizler kururken, diğerleri yer değiştirdi. Son olarak, gökkubbede trompetli dört meleğin belirdiğini 

ve çağların sona erdiğini duyurduklarını gördüler. 

49 Genç adamlar dehşete düşmüştü. Sonra yaşlı adam onlara şöyle dedi: "Bakın, şimdi size gelmeniz 

ve yaşamanız gereken olayları gösterdim". 

50 Biçimsiz yüzleriyle bu genç adamlar doğaya seslendiler - ama doğa onları duymadı. Ama 

kalplerinin korkudan ve tesellisizlikten ağladığı anda, yaşlı adamın sesi onlara bir baba şefkatiyle seslendi: 

"Umutsuzluğa kapılmayın, diz çökün ve Yüce Olan'a dua edin - Sessizce elini uzattı ve her şey sessiz, 

sakin ve huzurluydu. Görüntü kayboldu. Yeni bir günün ışığını gördüler ve yaşlı adamın bu olayları 

önceden haber verdiğini fark ederek kendilerini yere attılar ve şöyle dediler: "Her Şeye Gücü Yeten 
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Baba'nın yolumuzu hazırlaması ve yaşamımızın sonuna kadar O'nun ışığında yürüyebilmemiz için dua 

edelim." (Benzetmenin sonu) 

51 İnsanlar, derinlemesine düşünün ve gözlerinizi ışığa açın. Sizler, bilgeliğimle dolmanız ve 

imanınızı ateşlemeniz için çağlar boyunca çağırdığım ve öğrettiğim üç yolcusunuz; böylece kendinizi 

yaşam yolculuğuna hazırlayabilir, hedefe ulaşabilir ve Benim Huzurumu bulacağınız Ruhsal Yaşama 

girebilirsiniz. 

52 Geçmişte sözümle ikna olmadınız ve Efendi sizden ayrıldığında ruhunuz huzur bulmadı. Size 

demiştim ki: Ne mutlu iman edenlere! Ne mutlu iman edenlere, çünkü onlar sonsuz yaşama sahip 

olacaklardır. 

53 Bu zamanın harap olmuşları, size diyorum ki: Sevginize aç ve susuzum. Çocuklarım, 

maneviyatınız olmadığı için Tanrınızla iletişim kuramadınız. Size sunduğum erdemleri reddettiniz ve 

hazinenizi kaybettiniz. 

54 Şimdi size söylüyorum: Altıncı vahiy zamanı boyunca size verdiğim öğretimi alın. Ruhunuz için 

ışığı dünya kitaplarında aramayın, çünkü onu (orada) bulamazsınız. Onlarda sorularınıza yanıt ya da 

sorunlarınıza çözüm aramayın. Dua edin, Benimle bağlantı kurun, isteklerinizi duyacağım. 

55 Siz yürek acınızı Bana getirmeden önce bile, Kutsal Anne sizin için aracılık eder ve sizi kutsar ve 

sizden de acı çekenler için aracılık etmenizi ve dua etmenizi ister. İnsanlıktan güç için çabalamaktan ve 

savaşmaktan kaçınmalarını ve masum kanı dökmeyi bırakmalarını ister. Onun sevgi dolu Ruhu sizi korur 

ve alçakgönüllülükle Benim İsteğimin gerçekleşmesini bekler. 

56 Siz de onu kutsayın ve ona tapın; onun barış günlerinde ve ziyaret günlerinde sizin ayrılmaz 

yoldaşınız olduğunu bilin. 

57 Kanım, insanlar arasında barış ve adalet hüküm sürsün diye döküldü, ama ben doğru anlaşılmadım. 

Bu dersi kullanmış olsaydınız, daha yüksek bir gelişim seviyesine ulaşırdınız ve çağlar boyunca yaydığım 

ışık ruhunuzu tamamen aydınlatırdı. 

58 Beni kendinize örnek almadınız: Ben sana alçakgönüllülüğü öğrettim ama sen kibirlisin. Size 

barışın ve sağlığın sırrını verdim ama siz savaş içinde yaşıyor ve hasta oluyorsunuz. Size acı çekenleri 

teselli etmeyi öğrettim ama siz kardeşlerinizin acısını hissetmiyorsunuz ve katı kalplisiniz. 

59 İnsanlık, Benim varlığımı ve ruhani armağanlarınızı ne kadar çok inkâr ettiniz! Size doğrusunu 

söyleyeyim, sağlam kaya üzerinde değil, gevşek kum üzerinde yürüyorsunuz ve bu yol sizi uğruna 

yaratıldığınız hedefe götürmeyecek. 

60 Size bağışladığım büyük "Gerçek Yaşam Kitabı "nı okuyun ve öğrenin ve eğer onun öğretisini 

izlerseniz, Bana bu şekilde ulaşacağınızdan emin olun. Ama unutmayın, eğer bunu yapmazsanız, Benden 

ayrılacaksınız ve kefaretiniz çok büyük olacak. 

61 Teselliden yoksun dolaşan erkekler ve kadınlar, neden kendinizi Benimle güçlendirmiyorsunuz? 

Sürgününüzde ağlayıp acı çektiğinizde Bana adaletsiz Baba demeyin. Siz dünyaya gelmeden önce, bu 

dünyanın bir gözyaşı vadisi olduğunu, bir huzur ve ödül vadisi olmadığını size duyurmuştum. Dünya sizin 

ebedi eviniz değil. "Ne mutlu ağlayanlara, çünkü onlar teselli edileceklerdir." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 44 
1 Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen ve bugün yüreği için huzur ve teselli arayışıyla gelen 

savurgan çocuğu sevgiyle kabul ediyorum. Çocuklarımdan bazıları miraslarını aramak için Bana yaklaşır, 

diğerleri hala çok uzaktadır, ama hepsinde ruh dikkatlidir ve sesimin ona şunu söyleyeceğini umar: İşte 

buradayım. 

2 İkinci Çağ Sözlerimi unutmadılar ve bedenleri zayıf olsa da ruhları güçlüdür; Yorgan Ruhu olarak 

döneceğime dair vaadime inanır ve güvenir. 

3 Bugün Beni dinleyen sizler, aştığınız karanlıkları, Bana ulaşmak için kat ettiğiniz yolun çilelerini 

hatırlayın. Bir nehrin kıyısında, bir ağacın gölgesi altındasınız ve uzun zamandır beklediğiniz bu sesi 

duyuyorsunuz. Ancak sahip olduğunuz tüm ışığa rağmen, henüz dağın zirvesine ulaşmadınız ya da 

mükemmelliğin zirvesinde değilsiniz. Sizler sadece ruhla gelen Efendinizin huzuruna çıktınız ve Beni 

dinlediğinizde öğrencilerim ve sonra da yeni öğretilerimin öğrencileri oldunuz. Benden öğrendiğinizde, 

güçlü olacaksınız ve yeryüzünde yoksul olsanız da, ruhun zenginliklerine sahip olacaksınız. 

4 Sözümün haberi kısa bir süre içinde ulusunuzun sınırlarını aşacak, bilginler ve Kutsal Yazıları 

inceleyenler Benim tezahürümü inkâr etmeye hazırlanacaklar; ama Ben seçtiklerim aracılığıyla işaretler 

vereceğim ve mucizeler gerçekleştireceğim ve böylece insanlar arasında büyük bir heyecan yaratacağım. 

Tüm uluslara dağılmış yüksek ruhlu insanlar, Üçlü-Meryem ruhani öğretimin peygamberleri vardır; 

onlara her sahte teori ve inanç öğretisiyle savaşmaları için ışıktan bir kılıç verdim, öyle ki yalnızca sevgi 

ve gerçeği temel alanlar ayakta kalabilsinler. 

5 Her zaman, Bana ulaşmak için nasıl yaşamanız gerektiğini size öğretmeleri ve eserleriyle size 

örnek olmaları için erdemli ruhları yeryüzüne gönderdim. Danışmanlar, yasalarımın hizmetkârları, yasa 

koyucular ve rehberler: size görevlerinizi gösterdiler, görevinizin ailenizi sevmekle sınırlı olmadığını, bu 

sınırların ötesinde insan kardeşlerinizi sevmeniz ve onlara yardım etmeniz gerektiğini söylediler. Ayrıca, 

yaşamdaki bu denemelerden sonra, yeryüzünde ektiklerinizin meyvelerini toplayacağınız ruhani yaşamın 

sizi beklediğini de öğrettiler. 

6 Ruhları donattım ve onları bilgelik ve güçle donattıktan sonra insan yaptım; ve bedenleri 

geliştiğinde ve yeteneklerine tam olarak sahip olduklarında, ruhları güçlü ve yüce olduğunu kanıtladı. 

Bunlar bilim adamları, papazlar ve yöneticilerdir; ancak görevlerini yerine getiren, yeteneklerini geliştiren 

ve sağlam bir inançla çalışan çok az kişi vardır. Çoğu kibirlendi ya da yeteneklerini kötü kullandı ve 

insanların ruhunu beslemediler, nasıl liderlik edeceklerini ya da kardeşlerinin acılarını nasıl 

dindireceklerini anlamadılar. 

7 Bu nedenle, o dönemde sürümün kaybolduğunu ve yeryüzünde rehbersiz kaldığını gördüğümde, 

size saf ve temiz Öğretimi vermek için İyi Çoban olarak geldim. Size Öğretilerimin emirlerini verdim ki 

huzur içinde yaşayabilesiniz, Yasamı yerine getirebilesiniz ve sevgi işlerimle size verdiğim örneği 

izleyerek ruhsal gelişim yolunda yükselebilesiniz. 

8 İnsanların kötülüklerinin kurbanı olan mütevazı elçilerimin takipçileri nerede? Bilimin insanlığa 

gösterdiği faydalar nelerdir? - Bilge olduğunu iddia eden ama sevmeyen ya da sevgiyi öğretmeyen pek çok 

kişi vardır. Bilgelik ışık demektir ve ışık da sevgi ile ilahi ve insani yasaların anlaşılmasıdır. 

9 İkinci Çağ'da insanlığa olan sevgimden dolayı insan oldum. Bu beden Benim Ruhumun eseriydi ve 

bilim adamları Benim en içteki öğütlerime ait olan bu gizemi ne kadar çok tartıştılar! Size doğrusunu 

söyleyeyim, ilahi işler insan bilimi tarafından yargılanamaz. 

10 İsa'ya can veren Ruh, aranızda yaşamak ve size bakmak için insan olan Benim, sizin Tanrınızdı, 

çünkü bu gerekliydi. Bir insan olarak tüm insani acıları hissettim. İnsanın doğasını inceleyen bilim 

adamları Bana geldiler ve Benim Öğretilerimden hiçbir şey anlamadıklarını keşfettiler. Büyük ve küçük, 

erdemli ve günahkâr, masum ve suçlu, Sözümün özünü aldılar ve hepsini Varlığımla onurlandırdım. Ama 

birçok kişi çağrılmış olmasına rağmen, sadece birkaçı seçildi ve daha da azı Benimle kaldı. 

11 Günahkârları savundum. Zina yapan kadını hatırlamıyor musun? Kalabalık tarafından zulüm görüp 

kınanarak Bana getirildiğinde, Ferisiler gelip Bana sordular: "Ona ne yapalım?" - Rahipler Benden "Adalet 

yerini bulsun" dememi bekliyorlardı, ama "Nasıl oluyor da hem sevgi vaazı verip hem de bu günahkârın 

cezalandırılmasına izin veriyorsunuz?" diye cevap verdiler. Ve eğer ben: "Onu serbest bırakın" deseydim, 
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şöyle cevap vereceklerdi: "Musa'nın Yasalarında -sözlerinize göre- onayladığınız bir hüküm var: "Zina 

yaparken yakalanan her kadın taşlanarak öldürülecektir". 

Niyetlerini bildiğim için sözlerine cevap vermedim, eğildim ve (onları) kınayanların günahlarını 

yeryüzünün tozuna yazdım. Yine Bana o kadına ne yapmaları gerektiğini sordular, Ben de onlara, "İlk taşı 

günahsız olan atsın" diye karşılık verdim. Sonra suçlarını anladılar ve yüzlerini örterek oradan ayrıldılar. 

Hiçbiri saf değildi ve yüreklerinin derinliklerine kadar onları gördüğümü hissederek artık o kadını 

suçlamadılar, çünkü hepsi günah işlemişti. Ama kadın ve onunla birlikte aynı şekilde evliliği bozan 

diğerleri tövbe ettiler ve bir daha günah işlemediler. Size söylüyorum, bir günahkârı sevgiyle 

dönüştürmek, sertlikle dönüştürmekten daha kolaydır. 

12 Öğretilerim vicdana yazıldı ve silinemez çünkü özü sahip olduğunuz ruh gibi ölümsüzdür. 

13 Şimdi beni dinleyen sizler, öğrenin ve diğer uluslarda yaşayanlara öğretin. Üçüncü Çağ mesajım 

onlara ulaşana dek İkinci Çağ'daki sözlerimi onlara hatırlatın. 

14 Sizden, sakinleri Benim yeni tezahürümden söz etmeye hazırlanmadan önce Sözümün diğer 

ülkelere ulaşmasını sağlamanızı ve bir araya geldiğinizde birbirinizi yanlış değerlendirmemenizi, size 

"Birbirinizi sevin" diyen buyruğumu yerine getirerek tanıklık etmenizi ve onların da Benim sözlerimi ve 

işlerimi doğrulamasını istiyorum. 

15 Size öğretmek ve sizi günahtan kurtarmak için sizi öğretilerime "çağırdım". Günahlarınız büyük 

olsa da, Benim bağışlamam daha büyüktür. Yaşayın, deneyim kazanın, bu sınavlar ve değişimler yolunda 

Benim Yasamı bilin ve eğer vicdanınız size rehberlik ederse, ne Benim Yasamı ne de dünyanın yasalarını 

ihlal edersiniz. Ama hatalar yaparsanız, onlardan tövbe etmeli ve günahlarınızı temizlemelisiniz; o zaman 

yolculuğun sonuna geldiğinizde ne acı ne de pişmanlık duyacaksınız - huzur içinde olacaksınız. 

16 Bu Üçüncü Zaman'da Üstadın Kitabı, gerçek yaşamın derslerini öğretmek üzere öğrencilerin 

önünde yeniden açılır. Bedeniniz sessizliğe ve hatırlamaya teslim olurken, ruhunuz Benim Sözümde 

kendini tazelemek için yükselir. Kendisine yaşam veren tek ekmekle beslenmek için Benim soframa gelir. 

17 Bu anlarda (ruhsal olarak) nasıl yükseleceğini bilen herkes için, Sözümün iletildiği beden kaybolur 

ve onu ilahi kaynaktan doğrudan ruhuna alır. Beni ilk duyduğunuz andan itibaren zihninizde bir ışık 

parladığını fark edersiniz. Bilgeliğimin ışığı yolunuzu aydınlatmaya başlasa da, Beni duyup talimatlarımı 

anlamayanların hâlâ karanlıkta yürüdüğünü söylemeliyim. Ruhlarının ışığı hâlâ sönük. 

18 Her kabileden on iki bin çocuğu işaretlemek Benim Vasiyetimdir. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, ışığıma yalnızca işaretlenmiş olanlar sahip olmayacak; talimatlarıma uyan herkes "ışığın 

çocuğu" olarak adlandırılacak. 

19 Benim öğrencilerim olduğunuzu ilan etmeyin, bunu merhamet işleriyle kanıtlayın. Birçok kişi 

Benim seçtiklerime ait olduğunu açıkça ilan eder. Ama Ben Kendimi onun düşmanının kalbinde 

saklayarak onu sınadım, o da affetmek yerine darbeye karşılık verdi - kardeşinin yanağından daha büyük 

bir darbe Yüzüme çarptı. O anda vicdanı aracılığıyla onunla konuştum ve öğrencim olmakla övünerek, 

pişmanlık içinde Bana, "Beni bağışla, Efendim" dedi. Sonra kendini arınmış ve bağışlanmaya layık 

görerek yoluna devam etti. 

Sonra ona kalbi ve gençliği güzel kokulu bir gül gibi olan bir bakirenin geldiğini gördüm. Ona şöyle 

der: "Hayatımdaki ayartmalara karşı bir kalkan gibi olacak tavsiyelerinizi istemek için erdeminize 

güvenerek size geldim." Ancak görevini ve öğretilerimi unutarak, temel içgüdülerinin kendisini 

yönetmesine izin verir ve kıza saf olmayan bir niyetle bakar. O anda kötü öğrenciye, "Sana öğrettiğim şey 

bu mu?" diyerek Kendimi tanıtırım. Yakalanan adam, "Tanrım, senden hiçbir şey gizli kalmaz," diye 

karşılık verdi. Utanç içinde günlük işine devam ederken, Sesim ona, Benim örneğimi izlemekle övündüğü 

sıklıkta acımasızca soruyor: "Sen Benim havarim misin?" 

Sonra onun açlık çekmesine izin verdim ve hemen Kendimi, sandıklar dolusu altını olmasına rağmen 

bunların tadını çıkaracak sağlığı olmayan zengin ve hasta bir adamın kalbine sakladım. Sonuncusu, 

öğrencilerimden birinin kendi mahallesinde olduğunu öğrenince, ona doğru yola çıkar ve ona şöyle der: 

"Bana sağlığımı geri verebileceğini biliyorum ve bu yüzden seni arayıp buldum. Zenginim ama tüm 

servetim hastalığıma bir çare bulmama yardımcı olmadı." 

Bu itirafı duyan elçinin yüreğine karanlık düşünceler girer ve hasta adama şöyle der: "Elimi başına 

koyacağım ve Rabbimin adını anarken seni sağlığına kavuşturacağım; ama bu lütfun karşılığını cömertçe 

ödemen gerekecek." Zengin hasta ona, "Tören giysilerimi, sandıklarımı, evimi, her şeyimi al, ama beni 
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iyileştir!" diye karşılık verdi. Ve hasta adam iyileşti, çünkü inancı ve acısı o kadar büyüktü ki, Efendi ona 

merhamet etti. 

Hasta sevinç içinde, sahip olduğu her şeyi kendisini iyileştirdiğine inandığı adama teslim ederken, kötü 

havari kendi kendine şöyle dedi: "Artık fakir değilim, çünkü mücadele ettiğime ve çalıştığıma göre, 

ödülümü almam adil olur". Ama işte, o anda Benim acımasız Sesim vicdanında yankılandı ve ona yeniden 

şöyle dedi: "Bu Benim Öğretim mi? İsa'nın dünyadayken, sevgisi için ödeme alacağını hatırlıyor 

musunuz? - Sadece dokunarak şifa verdiğinde ve haykırışıyla ölüleri dirilttiğinde taçlar giyebilen ve tüm 

hazinelere sahip olan O mu?" 

20 O öğrencinin yüreğinde bir mücadele başladı ve Efendisine şöyle dedi: "Neden öğrencilerine karşı 

bu kadar inatçısın? Neden bu dünyada bir şeylere sahip olmamıza izin vermiyorsun?" 

Ama Üstat ona nazik bir sesle cevap verdi: "Çünkü seçildiğin anda gerçek bir hazine karşılığında insani 

önemsiz şeylerden vazgeçmeye söz verdin." 

21 Öğrenci yine de cevap verir: "Yol zor, günlük iş çok uzun, çok çalışıyoruz ve yeryüzünde hiçbir 

hasat getirmiyoruz. Bizi sevmeseler bile insanları çok sevmemizi istiyorsunuz. 

Üstat onun böyle küfrettiğini duyunca, ona şöyle dedi: "İyi çocuk, isteğine göre yürü, o kadar hevesle 

çabaladığın şeye ulaş." Kendisinin Benim hizmetkârım olduğunu söyleyen, Benim elçim olduğunu 

haykıran ve vicdanın sesini dinlemeyen o adam yola koyuldu ve yolda çok sayıda hasta buldu, onları 

çağırarak her derde deva olan şifalı merhemin sahibi olduğunu söyledi; ama aynı zamanda onlara, "Ben 

muhtacım, size bağışladığım şey karşılığında bana ne verebilirsiniz?" dedi. 

Yoksul olanlar ona hiçbir şeylerinin olmadığını, ama onun ödemesi için gerekli olanı elde etmek için 

acılarının üstesinden gelerek çalışmaya istekli olduklarını söylerler. - Bu pazarlık, hastalara el sürmeye 

başlayan ve aynı zamanda onların elinden zaman zaman artan bir ücret alan adama iyi görünür. Hastaları 

"meshetti" ama iyileşmediler, tam tersine daha da perişan oldular. Onları cesaretlendirmeye çalıştı ama 

gittikçe daha da kötüleştiler. Elçi, halkın kendisine olan güvenini kaybettiğini görünce, yanına bir servet 

para alarak ve onları korku içinde bırakarak gizlice aralarından kayboldu. 

22 Bunlardan çok uzakta, zengin bir adamın evine döndü ve ona şöyle dedi: "Tanrım, sana hizmet 

edebilirim, nasıl çalışılacağını biliyorum, beni muhteşem konutunda işe almanı diliyorum. Üzgün 

olduğunuzda sizi teselli edebilirim, yorgun hissettiğinizde ilgi alanlarınızla ilgilenebilirim." 

Zengin adam ona, "Sen kimsin?" diye sorunca, elçi şu yanıtı verdi: "Ben bir yasanın, öyle güçlü ve 

ikna edici bir öğretinin sahibiyim ki, tebaan sana karşı isyan edecek olursa, onları itaate geri getirmek için 

onlarla konuşmam yeterli olacaktır." 

23 O zengin adam bu sözlerden etkilenmiş, o adama inanmış ve ona şöyle demiş: "Sözlerin büyüklüğü 

ortaya koyuyor ve eğer onları söylediğin gibi yerine getirirsen, her zaman doğru olduklarına inanacağım." 

Bunun üzerine zengin adam o adama bir iş verir ve ona sarayının anahtarlarını hediye eder. Dalkavukluk 

yaparak efendisinin kalbini kazandı; ama efendisini kalbinden kovduktan ve vicdanının sesini 

dinlemedikten sonra, kısa süre içinde o konağın yaşamında bir değişikliğe neden oldu: küçük insanları 

aşağıladı, kendisine dalkavukluk edenleri yüceltti, en iyi hizmetçilerin evi terk etmesine neden oldu ve 

efendisinin servetini onun arkasından şenliklerde çarçur etti. 

Ama gün geldi, o mülkün efendisinin gözleri gerçeğe açıldı ve tüm güvenini bağladığı kişinin sahteliğine 

ikna oldu, onun büyük güç ve bilgelik dolu sözler söylediğini duyduğunda, onu yanına çağırarak öfkeyle 

şöyle dedi: "Yaydığın öğreti bu mu? Sahip olduğunuzu iddia ettiğiniz gücü böyle mi kanıtlıyorsunuz?" Ve 

hemen onu, daha sonra darağacına mahkûm edilmek üzere bir zindana attırdı. Orada, hapishanede, İlahi 

Üstadın bir müridinin nasıl hapsedilebileceğini ve ölüme mahkûm edileceğini anlamadı. Bu denemelerin 

kendisini tövbeye çağıran, (doğru) yola geri döndüren bir uyandırma çağrısı olduğuna inanamıyordu. 

Bunun üzerine, kandırdığı zengin efendiye hararetle yalvararak bir daha kimseyi ikna etmeyeceğine ya da 

kandırmayacağına söz verdi ve zengin adam buna ikna olarak onu serbest bıraktı. 

24 O adam artık özgür olduğunda, yeni yollar öğrenme arzusu duydu ve onları bulduktan sonra 

kendini onlara adadı. Bir kez daha vicdanının çağrısını görmezden geldi ve kendini daha önce hiç olmadığı 

kadar zevklere teslim etti, dudakları küfrün ağzına dönüştü. Vücudunun midesi bulandı ve kalbi en derin 

tiksintiye kapıldı. İster istemez bir uçurumun (ahlaksızlığın) derinliklerine dalıncaya kadar adım adım 

batmıştı. 
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Orada ne kadar zaman geçirdiğini bilmiyordu ama uyandığında sordu: "Neredeyim ben? Mirasım 

nerede? Babamla konuşuyorum, bana cevap vermiyor; hastayım ve üzgünüm, yardımıma gelmiyor; teselli 

edici, cesaretlendirici bir söz istiyorum, yüreğime girmiyor. O halde O'nun bana verdiği ve kendimi 

böylesine büyük bir kederden kurtarabileceğim o talimat ve o iyileştirici merhem nerede? Yaralarımı 

kapatmak istiyorum ama daha da kanıyorlar. Kalbime huzur vermek istiyorum ama o daha da çok 

endişeleniyor. Ben kimim? Baba'nın bana verdiği şey aldatma mı?" Ve yürek parçalayıcı bir şekilde ağladı. 

25 Toplumun her kesiminden insanlar onun yanından geçip gittiler ve ona kayıtsızca baktılar, kimse 

onu dinlemedi, kimse onu düşünmedi ya da durmadı, kimse onun acısını hissetmedi. Sonra sanki derin bir 

karanlık onu sarmış gibi geldi ve bu kadar büyük bir acıya daha fazla dayanamayacağını düşündüğünde ve 

ruhunun saf olmayan bedenini terk etmek üzere olduğunu hissettiğinde, tanıdığı nazik bir sesin şöyle 

dediğini duydu: "İşte buradayım; sana yardım etmek için battığın yere geldim." 

O adam Babasının bağışlama ve şefkat dolu sesini duyduğunda, pişmanlığının ağırlığına daha fazla 

dayanamadı ve Rabbine şöyle dedi: "Bana yaklaşma, bu uçuruma inme ve bu ahlaksızlık çukuruna girme, 

çünkü burada karanlık ve bataklık var. Giysini deve dikenleriyle yırtma; beni burada bırak, çünkü kendimi 

buna mahkûm ettim." 

26 Oğul ağladı ve gözyaşları içinde babasının ne kadar dürüst olduğunu anladı. Baba, oğlunun 

kirliliklerine, onu çevreleyen karanlığa ya da kendini içinde bulduğu bataklığa bakmadı. Sadece onun çok 

sevdiği Oğlu olduğunu gördü ve ona, "Neden böyle oldu?" diye sordu. Ve Oğul O'na cevap verdi: "Çünkü 

Senin bana bu kadar yakın olmadığını varsaydım ve vicdanımın sesinin Sana ait olduğuna inanmak 

istemedim. Beni iyileştirmeyin, bugün sağlığı hak etmediğimi anlıyorum. Beni affetme, ben senin affını 

hak etmiyorum. Bırakın bu uçurumda acı çekeyim, bırakın suçlarımın kefaretini ödeyeyim." 

Baba, Oğul'un sonunda günahlarının boyutunu anladığını gördüğünde, artık acı çekmesine izin vermedi 

ve gözyaşlarının utanç lekelerini temizlediği o varlıkta hafiflemesine izin verdi ve sonra Baba o eğilmiş 

alnına bir huzur öpücüğü bastırdı; zayıf ve yenilmiş bedeni kaldırdı ve sonsuz sevgiyle Kendisine bastırdı. 

27 Bu yürek Babasının şefkatli sevgisini hissettiğinde, O'nu sonsuza dek izlemeye ve sonsuza dek 

sevmeye hazırlandı. O zaman Rab'bin alnına koyduğu ışığın* yeniden parladığını gördü; çünkü Tanrı 

verdiği armağanları çocuklarından asla geri çekmez. Ancak O'nun lütfunu onlardan esirgeyen şey, Yasama 

karşı işledikleri suçlardır. 

Böylece o ruh, hayat yolculuğuna yeniden, ama daha büyük bir ışıkla - acı deneyiminin ışığıyla - 

başlamak üzere yola koyuldu. Vicdanın sesi onun tarafından net bir şekilde duyuldu. 
* Öğretiler sırasında zaman zaman 144.000 seçilmiş kişiye ait olan kişiler çağrıldı. Rab ışığını sembolik olarak 

kişinin alnına yerleştirdi. 

28 Her gün Benim öğretimi almış olanlar arasında kim acı çekme yollarında seyahat etmeyi 

isteyebilir? Bu yollarda zaten yürüdüğünüzü, ruhunuzun zaten büyük sınavlardan geçtiğini ve bu sayede 

bugün Beni kararlılıkla izleyebildiğinizi fark edin. 

29 Soyunuzu çoğaltmak için sizi gönderdim ve bunun için sizi alnınızda ışığımla işaretledim, böylece 

donatıldığınızda, insanların sizi beklediği (dünyanın) yollarına dağılabilirsiniz. Evlerin kapıları sizi 

karşılamak için açılacak ve kalpler sizi sevinçle karşılayacak. 

30 Hastalar iyileşmelerini umarak orada olacaklar. 

31 Ben, İlahi Kurtarıcı, sadık öğrencilerim aracılığıyla herkese geleceğim. Ancak İkinci Çağ'da 

olduğu gibi değil: bugün insanlara - elçilerimin kalbinde saklı olarak - ağızlarından konuşarak ve 

ilhamımın zihinlerine akmasına izin vererek geleceğim. Böylece, öğrencilerimin sevgi ve merhamet 

çalışmaları aracılığıyla, hastalara, ihtiyaç sahiplerine ve zihin ve beden huzuruna susamış olanlara 

geleceğim. 

32 Elçilerime yollarını kapatmayan ve kapılarını açmayan uluslara ne mutlu; çünkü size doğrusunu 

söyleyeyim, o ulus kurtulacaktır. 

33 Bu mücadele sırasında, bazıları diğerlerinden daha önce çağrılacak ve seçilecektir; ancak herkes 

için bu saat gelecek ve herkes insanlar arasında (görevlerinin) yerine getirilmesini deneyimleyecektir. 

Bazıları işlerine daha erken başlayacak ve bitirecek, diğerleri daha geç gelecek; ama sonunda, 

mükemmelliğin sınırlarına ulaştığınızda, ne büyük ne de küçük olacak, hepiniz Baba'nın sevgisinde eşit 

olacaksınız ve O'nun mükemmel ailesine ait olacaksınız. 



U 44 

91 

34 Yaşamlarının başında hepsine aynı armağanları verdim*, ama bazıları erdemlerini geliştirerek 

yükselip yücelirken, diğerleri yerinde saydı, bazıları da yoldan çıktı. 
* Ruhani yaratılışta 

35 Ben tüm çocuklarıma eşit büyüklükte armağanlar dağıttım; bu nedenle bazılarına diğerlerinden 

daha fazla armağan verildiğine ya da bir düzenin diğerinden daha büyük olduğuna karar vermemelisiniz. 

Kusursuz bilgeliğim ve adaletime dayanarak ve çocuklarımın her birinin suçunu bilerek, onlara ihtiyaç 

duydukları şeyi verdim. 

36 Size bu açıklamaları adanmış olmanız için veriyorum, çünkü kaderiniz, geçmişiniz ve kefaret 

yükünüz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. 

37 Eğer aracılığıyla Kendimi tanıttığım çocuklarımın çok yetenekli olduklarını düşünüyor ve hatta bu 

yeteneklerini arzuluyorsanız, bu konuda size diyorum ki, bu gerçekten de çok büyük bir lütuftur, tıpkı 

Baba'ya karşı manevi yükümlülükleri olduğu gibi ve sorumlulukları sınır tanımaz. 

38 Herkes çarmıhını sevgiyle yüklensin; ama zevk, onur ya da ödül peşinde koşmayın, çünkü yalnızca 

acı biçersiniz. 

39 Sizi sevgimle iyileştirdiğimi, lekelerinizi temizlediğimi ve yaralarınızı kapattığımı hatırlayın. 

Dudaklarınızdan acıyı çektiğimi, üzerinizdeki kirli ve yırtık giysileri çıkarıp yerine kar taneleri kadar 

beyaz giysiler giydirdiğimi hatırlayın. En çok hor görülen sizdiniz ve artık yoksunuz. Mirasınız olmadan 

geldiniz ve bugün bir armağanınız olduğunu biliyorsunuz. Artık acıya meydan okumayın, artık parya 

olmayın, artık günahkâr olmaya geri dönmeyin ya da kırıldığınızda affedebildiğiniz için kendinizi 

dokunulmaz sanmayın. 

40 Sizi ne şekilde kırarlarsa kırsınlar, kardeşlerinizi bağışlayacağınıza dair Bana ne kadar çok söz 

verdiniz. Benden yerine getirmek için güç istediniz ve ben de size verdim. Ama ne kadar nadiren 

yeminlerinizi yerine getirdiniz. 

41 Bağışlamaya çalışanları üç gruba ayırıyorum: Birincisi, bir hakarete uğradıklarında kendilerini 

nasıl kontrol edeceklerini bilmeyen ve Benim talimatlarımı unutarak karanlık duygulara kapılan ve darbe 

üstüne darbe indirerek intikam alan kişiler tarafından oluşturulur. Bu grup günaha yenik düşen, 

tutkularının kölesi olan gruptur. 

42 İkinci grup, kırıldıklarında Benim örneğimi hatırlayan, dudaklarını kapatan ve daha sonra Bana 

şöyle demek için dürtülerini dizginleyenlerden oluşur: "Tanrım, kırıldım ama intikam almak yerine 

affettim." Ama kalplere nüfuz eden ben, o kişide, adaletimi kardeşinin üzerine boşaltarak onun öcünü alma 

arzusunu keşfettim. 

Bu grup hâlâ savaşın ortasında. 

43 Üçüncü grup, en küçük grup, İsa'yı kendilerine örnek alanlardan oluşur ve onlar kırıldıklarında, 

kardeşlerine duydukları şefkatle Baba'ya yükselirler ve Bana şöyle derler: "Rab, onları bağışla, çünkü ne 

yaptıklarını bilmiyorlar. Onlar Beni gücendirdiler; ama (gerçekte) Beni değil, kendilerini gücendirdiler. Bu 

nedenle, onlar için senden merhamet diliyorum ve bana onlara yalnızca iyilikle karşılık vermeyi nasip 

etmeni diliyorum." Bu, üstesinden gelen gruptur. 

44 Sizden mükemmel işler talep eden ve bekleyen vicdanınız, kardeşleriniz üzerinde gerçek 

bağışlayıcılığı nasıl uygulayacağınızı bilinceye kadar sizi rahat bırakmayacaktır. 

45 Onlar yalnızca Bana ulaşmanız için birer aşama iken, sizi gücendirenlerden neden nefret edesiniz 

ki? Affederseniz, liyakat kazanırsınız ve Cennetin Krallığı'na girdiğinizde, ruhani yükselişinizde size 

yardımcı olanları yeryüzünde tanırsınız. O zaman Baba'dan onların da kendilerini kurtarmak ve Rablerine 

gelmek için bir yol bulmalarını isteyeceksiniz ve şefaatiniz onların bu lütfa erişmelerini sağlayacaktır. 

46 Komşunuzun gizli duygularını ortaya çıkarmaya da çalışmayın, çünkü her varlığın içinde yalnızca 

benim bilebileceğim bir sır vardır. Ama -sadece kardeşine ait olduğu için- senin için kutsal olması gereken 

bir şeyi keşfedersen, bunu belli etme, bu örtüyü yırtma, aksine daha da kalınlaştır. 

47 Ahlaki ya da ruhsal çıplaklığını keşfedene kadar kardeşinin kalbine nüfuz eden ve bundan zevk 

alan ve bunu hemen belli eden insanları ne kadar çok gördüm. Bir dostunun sırlarını bu şekilde 

kirletenlerden hiçbiri, yaşamı boyunca biri onu ifşa edip alay ederse şaşırmasın. O zaman kendisini ölçenin 

doğruluk arşını olduğunu söylemesin; çünkü kardeşlerini ölçtüğü şey haksızlık arşını olacaktır. 
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48 Başkalarına saygı gösterin, açıkta kalanları merhamet pelerininizle örtün ve zayıfları insanların 

dedikodularından koruyun. 

49 Öğrencilerim, size iyiliği öğreten kitaplarda çalışmanızı yasaklamıyorum, ama onları 

bulamazsanız, burada tüm sadeliği ve alçakgönüllülüğüyle tüm kitaplardan daha fazla bilgelik içeren 

talimatım var. Bu nedenle, onu kalbinizin en derin yerine kazıyın, kavrayın ki tüm işlerinizde size 

rehberlik eden o olsun. 

50 Bu ağacın gölgesi altında yaşamın pek çok sınavından geçerek ağlayanlar, Benim sevgimin 

tesellisini ve güçlendiriciliğini buldular. 

51 Ne mutlu Üçüncü Çağ'da Benim Sözümü dinleyene, çünkü o yoldan çıkmayacaktır. (Fiziksel) 

ölüm anında, ruhu sonsuz yaşama dirilecek ve bu yaşamın ötesinde onu bekleyen yolu güvenle 

yürüyecektir. 

52 Ne mutlu çektiği acılara sabırla katlanana, çünkü gelişim yolunda çarmıhını taşımaya devam 

edecek gücü tam da bu uysallıkta bulacaktır. 

53 Ne mutlu alçakgönüllülükle aşağılanmaya katlanana ve kendisini kıranları bağışlayabilene, çünkü 

ben onu haklı çıkaracağım. Ama kardeşlerinin davranışlarını yargılayanların vay haline, çünkü onlar da 

yargılanacaklardır! 

54 Yasa'nın ilk buyruğunu yerine getiren ve Beni yaratılmış her şeyden çok seven kişi kutsanmıştır. 

55 Ne mutlu o kişiye ki, haklı ya da haksız davasını Benim yargılamama izin verir. 

56 Öğretilerim sizi yeniler, ruhunuzu güçlendirir, öyle ki dudaklarınız öğretilerimi tekrarlamak için 

açıldığında, küfür ya da lanet için kapanır. 

57 Bu kez, İkinci Çağ'da kalbinize ektiğim tohumu yeniden sulamaya geldim. 

58 İlk zamanlardan beri Kendimi insanlar için duyulabilir ve anlaşılabilir kılabileceğim bir form 

aradım. Bu yüzden bu dünyaya doğru insanları ve peygamberleri gönderdim ki, sözleri ve işleriyle Benim 

isteğimin ve emirlerimin habercileri olsunlar. 

59 İlk Çağ'da emrime itaat ettiği için İbrahim'le bir sevgi antlaşması yaptım ve onun kararlılığını, 

gayretini ve sadakatini kutsayarak ve soyunu çoğaltarak ödüllendirdim. İtaatini ve imanını sınamak için 

ondan çok sevdiği oğlu İshak'ın canını istedim ve büyük ruhların teslimiyetiyle onu kurban etmeye hazırdı. 

Ama onu geri çektim çünkü itaatini zaten yüreğinde kanıtlamıştı ve bu Benim için yeterliydi. 

60 İshak, yeryüzünde duran ve kendini sonsuzlukta kaybeden ve üzerinde melek şeklindeki ruhların 

yükselip alçaldığı bir merdivende sembolize edilen ruhun mükemmelliğinin yolunu görmesi için verilen 

Yakup'un babasıydı. 

61 Bu üç patrik, İsrail halkının gövdesini oluşturur ve bu gövdeden on iki dal ve sonsuz sayıda yaprak 

filizlenir; ancak meyvesi hala olgunlaşmamıştır. 

62 İsrail halkı Sina Dağı'nın eteklerinde hac yolculuğuna çıktıklarında Yasa'yı aldılar. Liderleri Musa, 

Yasa tabletlerini ve (ilahi) ilhamı aldı. Çölün geçilmesi yürekleri arındırmak, onları ruhsallaştırmak ve 

içlerinde görünmez Tanrı'ya olan inancı alevlendirmek için yapılmıştı. 

Halk Vaat Edilmiş Topraklar'a gelip orayı ele geçirdiğinde, Rablerine olan imanları zihinlerine derin 

bir şekilde kazınmıştı ve yüreklerinin güçlendiği basit ama yüce bir Tanrı tapınması uyguluyorlardı. Ama 

işte, çocukların çocukları inançta ve ruhsallaşmada sebat etmediler ve diğer - putperest - kabileler 

putperestliklerini ve batıl inançlarını İsrail halkının bağrına soktuklarında, onları ruhsal ve dünyevi olarak 

böldüler. Bunun üzerine halkı uyaran ve sadakatsizlikleri ve günahları nedeniyle onlara hükmümü bildiren 

peygamberler ortaya çıktı; ama peygamberlerle alay edildi ve bazıları öldürüldü. 

63 Bunu size söylüyorum çünkü ruhsal olarak sizler gerçekte o ilk patriklerin tohumları ve Musa'nın 

"koyunlarısınız"; ama aynı zamanda size bu zamanda olgunluğa erişecek ve insanlığa hayat ve renk 

verecek meyveler arasında olduğunuzu da söylüyorum. 

64 Mesih o zaman yaşam ağacını Kanıyla sulamıştı ve bugün de tüm çocuklarının sevgi ve merhamet 

meyvelerinin olgunlaşması için onu ilahi Sözüyle tekrar sulamaya geliyor. 

65 Bu zamanda kalplerinizdeki tüm fanatizm ve putperestlikle mücadele etmeye geldim, çünkü 

ruhsallaşma maddileşmeye izin vermez. Benim ruhsal öğretimi fanatizmle uygulayan kişi Benim isteğimi 

yerine getirmemiş ya da öğretimi doğru yorumlamamıştır. 
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66 İlk Çağ'dan beri Yasamın İlk Emrinde Bana insan eliyle yapılmış şekillerde ve suretlerde 

tapınılmasını yasaklamış olmama rağmen, neden insanlar bu çağda hala Tanrısallığıma tapınmayı 

somutlaştırıyorlar? 

67 Bu zamanda Sözüm, insan kalbinden tüm hataları çıkarmak için iki ucu keskin bir kılıç gibi 

savaşacak, böylece cehaletten özgürleşerek Benim İlahiliğime yükselebilecek ve ruhun ruhla birleşmesine 

erişebilecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 45 
1 Ruhumun ışığı üzerinize iner. Size esenlik hazinesini vermeye ve alçakgönüllülüğün şenlikli 

giysisini giydirmeye geldim. Eğer insanlık senin giysini parçalara ayırmak istiyorsa, bırak yapsınlar, 

çünkü bu parçalar onların çıplaklığını örtmeye yarayacaktır. 

2 Buradaki kalabalıklar arasında - Beni görmeden - Bana inanan, Beni seven ve Beni izleyenler 

vardır. Ne mutlu onlara, çünkü Vaat Edilmiş Topraklar'da olacaklar. 

3 Bu gün Efendinizin dirilişini anıyorsunuz ve size gerçekten söylüyorum, birçoğunuz Sözümün 

ışığı aracılığıyla lütuf yaşamına diriltileceksiniz. 

4 Ben sadece bir insan olarak doğdum ve öldüm; çünkü Tanrı olarak ne bir başlangıcım vardı ne de 

bir sonum olacak. İsa, Yaratıcı tarafından önceden seçilmiş olan iffetli bir bakirenin rahminde insan şeklini 

alarak, Baba'nın insanlığa duyduğu saf sevgiden doğmuştur. 

5 İsa'nın sözleri ve işleri, sizi Cennetin Krallığına götürecek olan yolu sizin için hazırladı. Mesih, 

İsa'nın bedeni aracılığıyla dünyanın tüm acılarını ve korkularını hissetti, ölümün acısını yaşadı ve ruhsal 

varlıkların da O'nu beklediği karanlığın mağaralarına ruhen girmeye istekliydi. Ama size söylüyorum, 

İsa'nın çarmıhta can çekiştiği o yüce saatlerde çektiği acı kimse tarafından anlaşılmadı. Kendisini gökle 

yer arasında yalnız hissettiği, serbest bırakılan elementler tarafından kırbaçlandığı ve öğrencileri 

tarafından terk edildiği bir an vardı. O zaman şöyle haykırdı: "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" - 

Halk O'nu aralarından kovdu ve Ruhu O'nu terk etti. 

6 Gücüm sayesinde İsa fiziksel acıdan etkilenmeyebilirdi; ama Ben insan doğam konusunda sizi 

kandırmaya gelmedim. Acım emsalsizdi, ölümüm gerçekti ve kanım gerçekten kandı. 

7 Efendi'nin bedeni mezarda yatarken, İlahi Ruh doğruların ve günahkârların O'nu beklediği yerleri 

aydınlattı, böylece O'nun merhameti onları yeni bir çağa götürecekti. Çünkü Kuzu'nun Kanı sadece bu 

dünyanın varlıkları için değil, aynı zamanda Ruhsal Vadidekiler için de ruhsal gelişim yolunu açmıştır. 

Bu sevgi görevi tümüyle yerine getirildikten sonra, Mesih'in bedeni, O'nun insan şeklini aldığı şekilde 

İlahi Ruh'la birleşti. 

8 İsa'nın bedeni "topraktan "* çıkmadığına göre, neden tüm insanlar gibi ona da haraç ödemiş olsun? 

Size, "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir" demişti. 
* Yani dünyanın doğal yasalarına göre yaratılmıştır 

9 Öğrettiklerimi dinlerken ruhunuz yeni bir yaşama uyanır, çünkü sonsuz yaşam ekmeğini, yani 

Benim Sözümü yemiştir. Öğrettiklerimle kendinizi güçlendirin, çünkü insanların sizi yargılamak için aç 

kurtlar gibi üzerinize saldıracağı zaman yaklaşıyor ve imanınızı ve huzurunuzu zulmedenlerin ellerine 

bırakmanız Benim isteğim değildir. 

10 Benim tezahürüm hala bu formda sizinle birlikteyken zamanı kullanın; çünkü bugün lambalarınızı 

yakmazsanız, yarın bu öğretiler ve lütuflar zamanını özleyeceksiniz ve Sözümü bir kez daha duyma 

arzusuyla ağlayacaksınız. Pek çok kişi şöyle diyecektir: "Efendim, kusurlu olarak kınadığım kişiler 

aracılığıyla öğretilerinizden birini bir kez daha dinlemek için neler vermezdim." 

11 Seçtiğim ve hazırladığım bu çocuklarım aracılığıyla size verdiğim talimatlarımı doğru kullanın. 

Dudaklarından bilgelik ve sevgi sözcüklerinin dökülmesine neden oldum. Teslimiyet içinde dünyadan yüz 

çevirdiler ve sizin sayenizde, Baba'nın sizinle olan birliği için bir araç olduklarını bilerek acı dolu bir kâse 

içiyorlar. 

12 Şu anda Sözümü duymak için bu mütevazı buluşma yerlerine acele etseniz bile, dualarınızı (şu 

anda) bulunduğunuz yerden gönderebilirsiniz: İster sessiz bir odada, ister günlük ekmeğinizi kazandığınız 

yerde, yolda, vadide ya da bir nehrin kıyısında - her yerde yakarışlarınızı duyuyorum. 

13 Kalbinizi arındırmayı ve ruhunuzu Bana yükseltmeyi öğrenin ki (Benimle) ruhsal birliktelik 

yaşayabilesiniz. Beni varlığınızın en iç kısmında taşıdığınızı unutmayın. Kendinizi Bana yükseltin ki, 

1950'nin son anı geldiğinde, ruhunuz "Efendim, bizden yüz çevirdin" diyerek dehşetle dolmasın. Size 

doğrusunu söyleyeyim, kendini hazırlayan kişi o andan itibaren ruhunu Benim Tanrısallığımla 

birleştirecektir. 

14 Size verdiğim birçok öğretiden birini kullanmış olsaydınız ve bu öğreti yaşamınızın tüm 

eylemlerine rehberlik eden Yasa olsaydı, size doğrusunu söyleyeyim, artık aranızda olmama gerek 

kalmazdı, çünkü şimdiye kadar duyduklarınız Benim tüm öğretilerimi içerir. 
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15 Ruhunuzun sonsuz yaşam ziyafetinde olduğunu hissedebilmesi için size bir kez daha Sözümü 

veriyorum. Öteki dünyanın vahiylerini düşünürken elçim Yuhanna gibi tazelenin. 

16 O zaman aranızdaki tüm imansızlık yok olacak, çünkü sizi insanlar arasında yanan bir iman kandili 

olarak bırakacağım. 

17 Size Kendimi her tanıttığımda ve size Sözümü aktardığımda, acınız azalır çünkü ruhunuz Benim 

varlığımı hisseder ve kendini Benim sevgimle tazeler. 

18 Sadece bu toplantı yerlerinde toplananlar Beni dinlemekle kalmaz, aynı zamanda büyük ruh 

lejyonları da bu tezahürde hazır bulunur ve ışığımı alırlar. Bu kalabalıklar arasında yeryüzünde anne 

babanız, yoldaşlarınız ve çocuklarınız olan kişiler de vardır. Hepsi de evrim merdiveninde yükselme 

sürecindedir. 

19 Beni böyle konuşurken duyduğunuzda yüreğiniz sevinçle dolar ve bu anlarda Rab'bin her yaratığı 

üzerine lütfunu dökmek için açılan şeyin Baba'nın görkemi olduğunu hissedersiniz. 

20 Tüm çocuklarımın gelişim yolunu aydınlatan sevgimin ışığı, bazı bilim adamlarının yaratılışın 

kökeninin hayal ettikleri gibi olmadığı gerçeğiyle karşılaştıklarında fikirlerini karıştırmalarına neden oldu. 

Ama onlarla "dağın tepesinden" konuşacağım ve sesimin şiddeti yeryüzünü elementler aracılığıyla 

titretecek ve onlara gerçeği gösterecek. 

21 İnsanlar, eğer Benim Tanrısallığımla bir araya gelmek istiyorsanız, Kendimi tanıttığım bu ses 

taşıyıcılarına daha yüksek varlıklarmış gibi bakmayın. Sözümü çalışın ve kavrayın, o zaman kendinizi 

mabedimdeymiş gibi hissedecek ve öğretilerimin ruhsal anlamından zevk alacaksınız. Bu şekilde, bunun 

Üçüncü Çağ olduğuna ve bu çağda Kendimi insanlara Kutsal Ruh olarak açıkladığıma tanıklık etmek için 

güçleneceksiniz. 

22 Şu anda insanlar arasından yeni öğrencilerimi seçiyorum ve erkeklere "Kendinizi yenileyin", 

kadınlara da "Artık günah işlemeyin" diyorum. Hepiniz yeni bir yaşama başlamak üzere Benim 

bağışlayıcılığımla arındınız. 

23 Çok acı tatmış olan sizler, şimdi size sunduğum bu sevgi kâsesinden süt ve bal için. 

24 Bu ruhani iyiliğe sahip olduğunuz için sevinin. Bedenin beslenmesi için çok fazla üzülmeyin, size 

söylediğimi hatırlayın: "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'dan gelen her sözle yaşar". 

25 Hepinizi kaybolmuş olarak buldum ve size yolu göstererek şöyle dedim: "Yol, Gerçek ve Yaşam 

Ben'im, sonuna kadar Beni izleyin." 

26 Hiç kimseyi Beni izlemesi için zorlamadım ve izlemediği takdirde kimseyi tehdit etmiyorum. 

Kuşkusuz, ruhunun evrimleşmesi, arınması ve ışığa kavuşması için herkesin kendisinin neden olduğu 

kefaret yasası vardır. Ancak Tanrı'dan gelen bir ceza olmadığı gibi, ebedi ateş cehennemi de yoktur. 

Geçmiş zamanlarda alegoriler yoluyla size anlatılanları yanlış yorumlamayın. 

27 Bugün Beni dinliyorsunuz ve her biriniz kendi görevinin farkına varıyor, İlyas ise Rabbin 

yorulmak bilmez bir hizmetkârı olarak 144.000 yeni öğrenciyi, bu halkın her kabilesinden 12.000 çocuğu, 

alınlarına kendilerini Teslis-Meryem Ruhanileri olarak tanımlayan işareti almaları için topluyor. 

28 Yaşam yolunda kendinizi bitkin hissettiğinizde, Bana gelin ve bu sözü dinlerken dinlenin, çünkü 

Ben hâlâ sizinle birlikteyim. 

29 Bu Söz ağzınıza getirdiğim ekmektir. Ruhani anlamı, ruhunuzu tüm lekelerinden arındırmanıza 

yardımcı olan kristal berraklığındaki sudur. 

30 Fırtınaların sizi bu yoldan uzaklaştıracağından ve sizin de bedenin tutkuları karşısında zayıf 

düşeceğinizden korkuyorsunuz. İnsanların konuşmalarından, yargılamalarından korkarsınız, çok sayıda 

ayartıcılığıyla sizi Benden uzaklaştıran dünyadan korkarsınız. 

31 Benim Sözümü anlamadığınız için, maddi olan her şeyden vazgeçmenizi ve feragat etmenizi 

istediğime inanıyorsunuz, oysa ben size ruha ait olanı ruha ve size ait olanı maddeye vermeniz gerektiğini 

öğretiyorum. Gözyaşı vadisinde olduğunuz sürece mükemmelliğe ulaşamazsınız. Ancak ruhani vadiye 

ulaşmak ve ektiklerinizin meyvesini toplamak için kardeşleriniz arasında yaydığınız sevgi ve merhametle 

kendinizi donatmalısınız. 

32 Size açıkladığım gizem, Yakup'un merdiveninin ötesinde olan Kendi Ruhumdur. Mükemmel 

olduğum için "merdivende" değilim. Üzerinde sadece mükemmelliğe doğru giden varlıklar vardır. - Kim 

Benim öğretilerimin ruhuna ağır bir yük gibi geldiğini hissedebilir? Ağırlığını bir haçın ağırlığıyla 

karşılaştırırsanız, artık sizin yardımcınız olduğumu anlayacaksınız*.  
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* Ekteki not 8'e bakınız 

33 Ben her yerde olduğum için kim Benden uzaklaşabilir? Bazıları kendilerine emanet ettiğim 

tohumu gizlice ekmek ve hasadı kendileri için biçmek için kendilerini Benim Varlığımdan uzaklaştırmaya 

çalışır, ama Ben size verimli tarlaları veriyorum. Her kim kendini uzaklaştırmaya çalışırsa çöle gitmek 

zorunda kalacaktır. - Beyaz kızgın kumda herhangi bir tohumun filizlendiğini ne zaman gören oldu? Orada 

Benimle birlikte verdiğiniz ziyafete katılmayacaklar, yalnızlıklarında sizi şarkılarıyla eğlendiren kuşların 

cıvıltılarını dinlemeyecekler. 

34 Haçı terk etme arzusunu yüreğinde hisseden kişi, onun görevini ya da kaderini kavrayamamıştır. 

35 Kaçınız Benim önümde suçlu ve günahkâr olduğunu itiraf ediyor ama yine de Beni sevenlerden! 

Beni sevdiğini söyleyip de Bana iman etmeyen ne çok kişi var! Kendilerine bir yarar sağlandığında iman 

ederler; ama başlarına bir bela geldiğinde Beni inkâr ederler! 

36 Bu Üçüncü Zaman ruhunuza bir davet, Üç Zamanın ilahi meyvesini alanlar arasında olma lütfuna 

sahip olmanız için bir çağrı olmuştur. 

37 İnsanlık ahlaksızlığın en doruk noktasındayken, Ruhumun ışığı -insanın anlayabileceği sözcüklere 

dönüşerek- onu kurtarmak için indi. Ona kefaretinin yolunu gösterirler, bunu yerine getirmesine yardım 

ederler ve onu bekleyen ödülü anlamasını sağlarlar. 

38 Beni duyan sizlere diyorum ki: "sandaletlerinize" kirli tozlar giymeyin, Beni arayın, Ben sizin 

kurtuluşunuzum. Ben sizi gemi enkazından kurtaran, sizi günahın azgın denizinden alıp vaat edilen 

topraklara götüren gemiyim. 

39 Yaşam yolculuğunuzda neden acıyla karşılaştınız? Neden ayaklarınız yoldaki çakıl taşlarına 

sürtünüyor? Neden susuzluk size yorgun gezginler gibi eziyet ediyor? Çünkü siz de aynı yoldan geçtiniz 

ve sizden sonra gelenler için yolu temizlemediniz, çünkü bu yoldan tekrar geçmek zorunda kalacağınızı 

bilmiyordunuz. Ama susayan birinin susuzluğunu hiç gidermediyseniz, bir başkasının sizinkini 

gidermesini nasıl bekleyebilirsiniz? 

40 Ruhunuzun sevgi ve barışa olan susuzluğunu yalnızca ben gideririm. Benim Sözüm aranızdan 

dökülen berrak bir sudur. İçtiğinizde tadını çıkarın, kardeşlerinizi de buna davet edin ve size gerçekten 

söylüyorum, sonunda ruhlarda birlik ve huzuru deneyimleyeceksiniz. 

41 İkinci Çağ'da insan olarak geldiğim için gözleriniz Beni gördüyse, bugün ruh olarak geliyorum. 

Eğer fiziksel gözleriniz Beni görmediyse, ruhunuzun duyarlılığı Beni kesinlikle hissetmiştir, çünkü Ben 

Varlığımı sizin için hissedilir kılıyorum. Beni duyanlardan kim kalbinin hızlı atışlarında Beni 

hissetmemiştir? Hanginiz ışığıyla ruhunuza ulaşan delici bir bakış gibi olan Sözüm karşısında titremedi? 

42 Sizinle Efendi olarak konuşuyorum, Yargıç olarak değil. Beni bir yargıç olarak aramayın, çünkü 

Ben yargılamak yerine aranızda teselli ve yaşam yaymak istiyorum. 

43 Yasamın yeryüzünde lekelendiğinin farkına varasınız diye gözlerinizi açtım, ama onu ihlal edeni 

yargılayasınız diye değil. Yasamı öğrenin ki, insanlar onu sizden gizlediğinde yoldan çıkmayasınız ve 

karanlıkta yürüyene nasıl yol göstereceğinizi bilesiniz. 

44 Sen kimseyi küçük düşürmek için (dünyaya) gelmedin. Doğrusu, size söylüyorum: Bu 

gerçekleşmeden önce, Benim işimden söz etmemeniz sizin için daha iyi olur, yoksa ölüm yaşamınızı 

keser. 

45 İnsanlar, sizin için ne sakladığımı bilmiyorsunuz. Bugüne kadar duyduklarınızın size 

söyleyeceklerimin hepsi olduğunu düşünmeyin; size hala büyük öğretiler açıklayacağım; içinizde çok 

büyük armağanlar ortaya çıkacak. 

46 Kendinizi Babanızla ruhen birleştirmeyi başarabilmeniz için talimatlarım yardımınıza geliyor, 

çünkü kurtuluşunuz burada yatıyor. Kalbinizi açın ki, kardeşlerinize açıklamanız gereken an gelene kadar 

Sözümün hazinesini içinde saklayabilesiniz. Çünkü günahkârları dönüştüren ve hastaları iyileştiren Söz 

budur. 

47 Bu zamanda size bıraktığım iz kan değil, ışıktır. Öğrencilerim, Bana gelin ve acılarınızdan 

kurtulun. Sözümle, sevgiye ve barışa olan açlığınızı ve susuzluğunuzu giderin ki, sizi ruhsal ürünlerle 

donattığımda, benzetmemdeki bakireler gibi olasınız: kandilleri yanık, iffetli Eş'i bekleyerek, kapınızı 

çaldığında onu karşılayabilesiniz. 
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48 Sözümü kalbinde tutan ve ona inanan kişi, dünyanın yollarında huzur ve mutluluğa sahip olacak ve 

Benim krallığıma giden yolda ruhsal yükselişini gerçekleştirecektir. 

49 Sevgiyle, size gerçek yaşamı vermek ve imana ölü olanların çok olduğu insanlar arasında aynısını 

yapmanızı öğretmek için Sözümü veriyorum. Benim adımla yaptığınız her şeyin kardeşleriniz arasında 

gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama kutsamak yerine komşularınıza küfreder ya da onları yargılarsanız, size 

doğrusunu söyleyeyim, kendi kendinizi mahkûm etmiş olursunuz; çünkü ölçtüğünüz kıstasla siz de 

ölçülürsünüz. 

50 Eğer Beni incittiyseniz, Benden af dileyin. Eğer kardeşiniz sizi incittiyse, onu affedin, belki de ne 

yaptığının farkında değildir. Öte yandan, aldığınız öğretiler sayesinde çok fazla ışığa sahip olmanıza 

rağmen hala acı çekiyorsanız, masum olduğunuzu söyleyemezsiniz. 

Eğer gücenecek olursanız, kayadan daha sert olursunuz; çünkü kardeşlerinize karşı soylu olasınız diye size 

öğretiyorum. 

51 Ölümün sizi hazırlıksız yakalamaması ve karanlığın ruhunuzun gelişim yolunu örtmemesi için 

Sözümü çalışın. Benim talimatım ilk kelimesinden son kelimesine kadar gerçeği içeren tek kitaptır. Bu 

Kitabı, sizi sonsuz yaşama uyandırmak ve sizi sevgi kuşatmamda birleştirmek için bu zamanda yeniden 

önünüze açtım; çünkü sizi çobansız koyunlar gibi kaybolmuş görüyorum. 

52 İşte ruhları dünyanın sıkıntılarından kurtarmak için onları çağıran O'nun sesi. Çocuklarımdan 

bazıları sesi tanıdı, diğerleri tanımadı, çünkü bu zamanın materyalizmi tarafından kör edilen zihinleri onu 

tanımadı. Ama Ben, Sevgimin ağılında doksan dokuz koyunu olan Çoban -ki bu Benim Krallığımdır- 

kayıp olanı aramak için yeryüzüne indim. 

53 Ne kadar uzun zamandır gerçek yaşam meyvesinin tatlılığını unutturan acı meyvelerle beslendiniz 

ve ancak Benim Sözümü duyduğunuzda ruhun gerçek gıdasının ne olduğunu yeniden deneyimlediniz. 

54 Geçmişte ruhsal yükselişinize giden yolu boşuna arayıp durdunuz çünkü günahlarınızın acısıyla 

bunalıma girmiştiniz. Bugün sizi birleştirdim, çoğalttım ve armağanlarınızı bilmenizi sağladım. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim: bu lütuf nedeniyle kibre kapılmadan ve günahkârı yargılamak ya da yetersiz olanı 

aşağılamaya çalışmadan önce, İkinci Çağ'da zina eden kadın önüme getirildiğinde size verdiğim öğretiyi 

hatırlayın ve üzerinde düşünün; Ferisi ve Halktan Kişi benzetmesini ve İyi Samiriyeli benzetmesini 

hatırlayın. Bu öğretilerin ruhani anlamı ebedidir. Bugün, yarın ve her zaman için bunları yaşamınızda 

uygulayabilirsiniz. Bunlar İkinci Çağ'da, bazen bir nehrin kıyısında, bazen çölde ya da bir dağda size 

verdiğim benzetmelerdir; insanlar Beni mahkûm etmek ve Kudüs'te çarmıha germek için Beni ele 

geçirmeden önce İsa'da size getirdiğim İlahi Mesajdı. 

55 Sözümün yüreklerinizde yaşamasını, böylece merhamet ve sevginin ondan akmasını ve bir ödül 

beklemeden hastaları iyileştirmek için yola çıkmanızı istedim, çünkü kardeşlerinize duyduğunuz sevgiden 

dolayı iyilik yapıyorsunuz. 

56 Kalbinizde hastalara karşı tiksinti duyuyorsanız ya da bedenleri paçavralara sarılıysa 

iğreniyorsanız, kendinize spiritüalist demeyin. Kalbinize hastalık bulaşacağı korkusuyla kendinizi 

günahkârlardan ayırdığınız sürece Benim öğrencilerim olamazsınız. 

57 İşte, geçmişte size verdiklerimle birleştirmeniz için yeni Sözüm. Çeşitli aracıların zihinleri 

vasıtasıyla bu zamanda onu size verdim, öyle ki onda bir ağızdan söylenenin herkes tarafından 

söylendiğini teyit edebilesiniz. 

58 Kendinizi hazırlayın, erkekler ve kadınlar, çünkü aranızda size Sözümü vereceğim kişiler var. 

59 İşte, bakirelerin kapısını çalan ve onlar da kendisini bekledikleri için kapıyı açıp içeri davet eden 

ve evlerinde bir şölen düzenleyen koca. 

60 Bazılarınız Sözümün ekmeğini yemek ve Sözümün ilahi özü olan şarabı içmek için sevgi sofrasına 

oturdunuz. Kaçınız İkinci Çağ'da Benimle birlikteydiniz ve Beni dinlediniz? Diğerleri ise elçilerimi 

taşrada, Mesih'e iman tohumunu yüreklere ekerken ve hastaları iyileştirerek, cüzamlıları temizleyerek ve 

acı çekenleri teselli ederek insanlara gerçeğin kanıtlarını getirirken gördüler. Ancak o zaman yemekten 

pay almayanlar bugün yiyecekler ve dünyada olmayanlar bugün olacaklar. 

61 Öğrencilerimi yeniden seçme sürecindeyim. İkinci Çağ'da, merhametime göre seçtiğim on iki 

havarinin ayaklarını yıkadığımı ve anlamanız için onlara bir sevgi öpücüğü kondurduğumu hatırlayın: 

Eğer Rab bunu yaptıysa, siz kardeşlerinize ne yapmalısınız? 
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62 Alçakgönüllülükle dolu olarak sizi teselli etmeye ve kurtarmaya geldim ki - insanlara yol gösterme 

görevinizi yerine getirmeye başladığınızda - yol boyunca uysallık izi bırakasınız. Günlük işine başlamadan 

önce "ayaklarını" yıkamayan kişi arkasında hangi saflık izini bırakabilecektir? 

63 İşte, kanı yaşamın sembolü olarak tüm çocuklarında bulunsun ve izi insan gelişiminin ruhani 

yolunu işaretlesin diye Kendisini gönüllü olarak kurban eden Kuzu. 

64 Aranızda Beni izleyecek olanları görüyorum, ama aynı zamanda gözyaşı dökmek zorunda kalacak 

ve daha sonra Bana sırtını dönmek için büyük yeminler edecek olanları da görüyorum. Hâlâ aranızdayım; 

anları iyi değerlendirin, çünkü yakında sizi geride bırakacağım ve sonsuzluktan bu mirası alanların 

tamamlanmışlığını düşüneceğim. Sözümü aktarmak için yüreğini arındıran herkes saflığı, merhameti, 

sevgisi ve alçakgönüllülüğüyle güçlü olacaktır. Ama kendini yücelten ve Benim İşime ihanet eden kişi, 

ayartmalar karşısında zayıf düşecektir. 

65 Ulusunuz, çeşitli uluslardan büyük kalabalıkların geldiği kapılarını açtı; çünkü size bu zamanda on 

iki seçilmiş kişi değil, on iki kabilenin her birinden on iki bin kişi olacağını söylemiştim - Sözümü 

insanlığa getirecek olan yüz kırk dört bin kişi. Bazıları ruhani vadide, diğerleri ise maddededir. Diğer 

dünyada yaşayan ve bu öğretiyi bilmeyenlerin hepsini yeryüzünde toplamak için tekrar bedene girmelerini 

sağlayacağım. Kardeşlerine duydukları sevgiden dolayı kurban haçını taşıyacak ve acı kâseyi içecek 

olanlar bunlar olacaktır. 

66 İnsanlık bu öğretiyi yeryüzünün ekmeği ve şarabıyla temsil etmeye devam ederken, bugün sizler 

Benim öğretimin ruhani anlamı aracılığıyla Cennetin Krallığının ekmeğini yiyor ve şarabını içiyorsunuz. 

67 Birbirinizi koruyabilmeniz ve kendinizi güçlü hissedebilmeniz için etrafımda toplanın, çünkü 

kurtlar sizi bekliyor ve kalabalıklar arasında saklanan Ferisiler dünkü Ferisilerdir. Henüz Beni 

tanıyamıyorlar çünkü duyuları karışmış durumda. Onlar günahlarını sahte bir saflığın ardına gizleyen 

ikiyüzlülerdir. 

68 İzleyin ve dua edin, çünkü benim sahte Mesih olduğumu size ilk onlar söyleyecek. Bazıları size 

Birinci Çağ'ın kehanetlerini, bazıları da İkinci Çağ'ın kehanetlerini göstererek bu kehanetin yanlış 

olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Size bu açıklamalara aldanmamanızı söyleyeceklerdir. Size doğrusunu 

söyleyeyim: Onlardan ve sadece Benim Sözümü alıp, hakikatleriyle ikna eden işler yapma gücüne sahip 

olmayanlardan sakının. 

69 Vicdanınızın önünde kendinizi sorguluyor ve kendinize hastaların iyileşip iyileşmediğini, Beni 

dinlediğinizde huzur duyup duymadığınızı, iyilik yapmak ve birbirinizi sevmek için ilham alıp 

almadığınızı, kendinizi yenileyip yenilemediğinizi soruyor musunuz? - Evet." Vicdanınız size cevap verdi. 

70 Geçmiş zamanları hatırlayın ve yeniden yaşayın. İşte sonsuz yaşam veren yiyeceğin üzerine 

konulduğu sofra. Size tekrar söylüyorum, Bedenim ve Kanım bugün Kendi Sözüm tarafından temsil 

edilmektedir. Bu ekmeğin bir kırıntısı bir ruha sonsuz yaşam vermek için yeterlidir. Bu ekmeği tadan 

hastalar sağlığa kavuşacak ve bu şarabı ruhu yücelterek ve Doktrinime saygı duyarak içenler sonsuza dek 

huzura kavuşacak. 

71 Her kim insan ölümünün yüce saatinde Benim Sözümü hatırlarsa, ruhunda onda (Benim Sözümde) 

olan armağanlar ve lütuflar olacaktır, böylece çıkış yolunda Kutsal Ruhumun ışığını görebilir. 

72 Baba'nın gizli düşünceleri yoksullar ve alçakgönüllüler için açıklanmıştır. Her kim bu şaraptan 

içerse ruhunun güçlendiğini hissedecek; her kim ölüm korkusuyla içmemek için dudaklarını kapatırsa, 

ölüm onun içinde olacak ve sadece Benim sevgim onu diriltebilecek. Ama sonra, eğer Benim isteğim 

olursa, ona gelip şöyle diyeceğim: "Neden şarabımdan içmedin? Kalkın, insanın ağzından konuşan Benim 

ve bugün sizi lütuf yaşamına yükselten de (O'dur). Benden başka kim ölüleri diriltme yetkisine sahiptir?" 

73 Size öğretilerimi verirken, burada bulunan herkesin kalbini düşünüyorum. Bazıları, sevgi ve teselli 

açlığını giderene kadar Sözümle beslenen yüreklerini Bana teslim eder. Diğerleri bu işe inanmadıkları için 

onu nasıl yok edebileceklerini düşünüyorlar ve Sözümü duymak için bu toplantı yerlerine akın eden ateşli 

yüreklere sahip büyük kalabalıklardan rahatsız oluyorlar. 

74 Bu ekmekten yiyin, sonsuz yaşam ondadır. Şarabı için, onun ruhani içeriği Benim Sözümün sahip 

olduğu ilahi lezzettir. 

75 Sizin için yaptığım işleri unutmayın ki, siz de kardeşleriniz için yapabilesiniz. Ben sizi nasıl 

sevdiysem, siz de komşunuzu öyle sevin. İhtiyaç sahiplerini masanıza oturtun ve onlara en iyi koltuğu 

verin. 
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76 Sözlerimin* her birinde, kendinizi onun çalışmasına kaptırmanız için bir vahiy zenginliği vardır; 

çünkü kendinizi yalnız hissedeceğiniz ayrılış anım yaklaşıyor. Kurtların arasında koyunlar gibi 

kalacaksınız, ama ben sizi teselli edeceğim. Sonra göreviniz başlayacak ve bazıları evlere, diğerleri 

vilayetlere ve bazıları da diğer uluslara gidecek. Tarlalarımda iyi işçiler olacak ve yorulmadan Benim barış 

ve sevgi tohumlarımı ekeceksiniz. Ama yolculuk için iki çuval erzak taşımanıza gerek kalmayacak; ben 

size erzak sağlayacağım. Ne havanın sertliğinden ne de elementlerin sertliğinden korkacaksınız, Benim 

Varlığım yaratılan her şeydedir. 
* Buradaki "söz" terimi tek tek sözcükler anlamına gelmez; ilahi bir düşüncenin insan sözcükleri aracılığıyla ifade 

edilmesinin özetidir. 

77 Sizi, inancınızı paylaşacak olanların yaşadığı evlere götüreceğim. Sizi sevinçle karşılayacaklar ve 

orada başkalarını dua için toplanmaya çağıracak ve onlara mesajımı ileteceksiniz. Bu "sonuncular" "ilk" 

olacak ve onlara öğrettiğiniz gibi ekmek için yeni havariler olarak yola çıkacaklar. 

78 Tarlalarım çok geniştir ve henüz ekenler çok seyrektir; yine de Benim isteğim odur ki, size 

talimatımı bu biçimde verdiğim süre içinde, yüz kırk dört bin kişi çekilecektir. Çünkü bu dönemde 

aracılıkları sayesinde Kendimi insanlığa tanıtacağım kişiler onlar olacak ve Bana tanıklık eden herkese 

ben de tanıklık edeceğim, tıpkı Bana ihanet eden herkesin Benim yargımın önüne çıkması gerekeceği gibi. 

79 Bakın, hepiniz Kuzu'dan yediniz; ama aranızda Bana ihanet edecek birini görüyorum. Bu anda ya 

da bu gecede değil, dünyanın cazibesine kapılarak kardeşlerinin ödülü olarak parlayan sikkeleri kabul 

ettiğinde. Kim olduğunu kimse bilmediğinden, içinizden "Efendim, kim o?" diye sorarsınız. - Size sadece, 

"Günaha düşmemek için dikkat edin ve dua edin" diyorum. 

80 Bu zamanda Beni inkâr eden biri de var ve yakında olacak; tam bu gece biri nerede olduğunu ve 

kime ait olduğunu inkâr edecek. - Kimse dünya korkusuyla Beni inkâr etmesin, çünkü onun acısı çok 

büyük olacaktır. 

81 Bir keresinde İsa dua etmek için zeytin bahçesine gitti, çünkü kurbanlık yolculuğu yaklaşıyordu. 

Bugün size söylüyorum: Rab'de güç bulabilmeniz için dua edin ve bu örneği hatırlayın. Size doğrusunu 

söyleyeyim, o gece içtiğim kâse çok acıydı; ama bugün bu insanlığın Bana tekrar uzattığı kâse de ne kadar 

acı! İçinde insanların tüm gözyaşları, kanları ve acıları vardır. 

82 Bu nedenle, ey sevgili öğrenciler, büyük ziyaretlere hazırlıklı olmanız için size dua etmeyi 

öğretiyorum. Ancak hiçbir zaman tüm insanların günahı tek bir kişinin üzerine yüklenmeyecektir. 

Adem'den sonuncusuna kadar tüm insanlığın günahını yalnızca Mesih omuzlarında taşımıştır. 

83 Bu tezahürlerle içten içe alay edenler, yüzüme tükürenlerdir ve şimdi Beni yargılayanlar, o İkinci 

Çağ'da Beni kırbaçlayanlardır. Bu insanlığın günahı ve karanlığı, içinde tüm işkenceleri çektiğim 

zindandır. 

84 Kendinizi hazırlayın, çünkü inanmayanların kalabalıkları ve kafası karışmış ruhların lejyonları size 

zulmedecek. Ama o zaman onlara şöyle diyeceğim: Öğrencilerimden ayrılın, onlar suçsuzdur. 

85 İzleyin ve dua edin, esenlik içinde yaşayın ve sonsuz yaşam ekmeğiyle beslendiğiniz için 

ruhunuzda Benim gücüme sahip olacaksınız. 

86 İlahi Üstat Mesih'in Çarmıhtaki son anlarını, Varlığımın Beni bekleyen ruhları aydınlattığı 

dünyadaki o karanlık saatleri hatırlama zamanı geldi. 

87 İnsanlık bu Üçüncü Çağ'da yeni bir Golgota'da Beni yüceltti ve Çarmıhımdan sizi seyrediyorum, 

ey insanlar. Kanımın insanlığın üzerine damla damla döküldüğü o dönemde olduğu gibi, Ruhumun ışığı 

insanlığın üzerine iner. Benim İlahi acılarım, insanların nankörlüğü ve günahları karşısında açılan yaralar 

gibidir. Ama bugün, körlerin görebilmesi ve kötülerin kurtarılabilmesi için onlardan lütuf suyu 

fışkıracaktır. Eğer bir ağacı yaralarsanız, ondan yaşam özü fışkıracaktır: Ben, onu yok etmeye 

çalıştığınızda size hayat veren gerçek yaşam ağacıyım. 

88 Bu zamanda çarmıhımı taşımama kim yardım edecek? - Siz, havariler! Ve kim günahları için ağlar, 

tövbe eder ve kendini yeniler ise, gözyaşları ile ayaklarımı ıslatan ve saçları ile kurulayan o günahkâr gibi 

insanlığın hafızasında kalacaktır. 

89 Ne mutlu Rablerinin acısını, sevgiye olan susuzluğunu yüreklerinde hissedenlere, çünkü öteki 

dünyada Beni tüm görkemimle görmelerine izin vereceğim. 
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90 Yeryüzünde insanların İsa için hazırladıkları ölüm O'nu sevgi dolu Annesinin kollarından 

ayırırken, bugün sonsuzlukta Anne ve Oğul İlahi sevgide birleşmişlerdir. Çünkü bilmelisiniz ki, eğer 

Mesih Tanrı'nın Sözü ise, Meryem de Tanrı'nın anne şefkatidir ve sonsuzluktan, Benim için yeniden 

hazırladığınız çarmıha yakın, sizi örtmek için sevgiyle mantosunu yayar ve bağışlama dolu anne 

bakışlarını size yöneltir. 

91 Bu tezahürleri unutmayın ve 1950 yılı sona erdiğinde, bu öğretileri hatırlamak için bir araya gelin. 

O zaman gözleriniz üzüntüden ve aynı zamanda sevinçten yaşlarla dolup taşacak - üzüntüden, çünkü 

sözlerimi dinlediğiniz zamanı hatırlayacaksınız ve sevinçten, çünkü sonunda ruhtan ruha bağlantı 

zamanına girdiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 46 
1 Sonsuz yaşamın yemeğinin tadını çıkarmak için sizi ruhani ziyafete davet eden sevgi çağrısını 

duyduğunuzda koşan sizler kutsanmışsınız. İsa aracılığıyla ruhunuza verdiğim sözü yerine getirmek için 

bunları size getirdim. 

2 Gelişim yolunda yorgun düştüğünüzü gördüğümde, sizi güçle doldurmak için yaklaşıyorum ve size 

şöyle diyorum: "Vaat Edilmiş Topraklar'a ulaşma umuduyla yaşam yolunun sonuna kadar adım adım 

ilerleyin. Orada inancınızın ve azminizin ödülünü ruhunuzun çok özlediği o kutsanmış ve gerçek huzurda 

bulacaksınız." 

3 Ey İsrail olarak adlandırdığım hoşnutluğumun halkı, ışığın çocuğu ve Kutsal Ruh'un öğrencisi, 

bedeninizin paçavralara sarılmış ya da ayaklarınızın çıplak olmasına aldırmayın, manevi saygınlığınız 

maddiyata dayanmaz. Ruhunuzun günahtan arınmış olup olmadığını anlayabilmek için yaşamınızın 

işlerini vicdanınızın ışığında inceleyin. 

4 Kardeşlerinizin şüphe ve alayları karşısında acı hissediyorsanız, bunu onaylayın. O zaman Pilatus'a 

Beni çarmıha germesi için haykırmadınız mı? Elçilerime zulmedenler ve onlara acı kadehini içirenler 

arasında olup olmadığınızı biliyor musunuz? 

5 Bu soru karşısında sustunuz, ama ben size diyorum ki: "Kırıldığınızda bağışlayın, kardeşlerinizi 

yaralamak için Benim sözlerimi iki ucu keskin silahlar haline getirmeyin. Bu süre içinde evrimleşmiş 

ruhunuz dinginliğe kavuşacak; tüm çalışmalarınıza, sözlerinize ve düşüncelerinize rehberlik edecektir. 

Ruhsal yaşınız artık bir çocuğunki gibi değil ve Benim talimatımla küçük çocuklar olmaktan çıkıp 

öğrenciler oldunuz. 

İşlerinizi Benim Doktrinim dahilinde, onu değiştirmeden veya kirletmeden yapın. Kardeşlerinizden birinde 

leke veya kusur görseniz bile kimseyi şirketinizden çıkarmayın. Birisi öğretime kusurlu fikirler eklerse ya 

da armağanlarını kötü kullanırsa bunun dara olduğunu söylemeyin. - Onu sevgiyle düzeltin ve merhametle 

ona yol gösterin. 

Ancak o, kötü eğilimlerinde ısrar eder ve sizi yanlış değerlendirirse, ondan vazgeçin, onun için dua 

edin ve işi Bana bırakın. 

6 Sizi hazırlıyorum ki, ışığımla lütuf yaşamına ölü olanlara diriliş getirebilesiniz ve duanız onları 

kurtarsın ve işleriniz kardeşlerinize iyi bir örnek olsun. Çocuklarım, Babanızın huzurunda olduğunuzda 

ona ne sunacağınızı düşünün. 

7 Sizinle konuşan Gerçeğin Ruhu'dur. Ağacı meyvesinden, bu pınarı da berrak suyundan tanıdınız; 

dolayısıyla bu izi takip ediyorsunuz. Ama Bana duyduğunuz bu büyük sevgiyi tüm bencilliklerden, 

komşunuzla olan tüm çekişmelerden arındırmanız gerekir ki, saf ve Baba'ya layık olabilsin. 

8 Yaratıcı'nın varlığınıza büyük armağanlar yerleştirdiğini hissetseniz bile alçakgönüllü olun. 

Unutmayın ki ben kimseye kral olması için taç getirmedim. 

9 Toplanmış ve Sözümü dinleyen çok sayıda insan: Ruhani varlığım sizinle olmasına rağmen, artık 

bu Sözü duymayacağınız ve kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz gün yaklaşıyor. O zaman sizi bedenen ve 

ruhen arındıracağım, Tanrı'ya tapınmayı ve bu halkın ilgili geleneklerini arındıracağım yeni bir dönem 

başlayacak, böylece onlar diğer illere ve diğer ülkelere giderek Sözümün müjdesini getirecekler ve 

Öğretimin sevgi öğretilerine eserleriyle tanıklık edecekler. 

10 Önceden bildirmiştim ki, 1950 yılından sonra, bu halkı oluşturan kalabalıklar şimdiden ruhtan ruha 

birliğe ulaşmaya çalışacaklar, çünkü o zaman artık size Sözümü insan aklı aracılığıyla vermeyeceğim. O 

zaman Benim buyruklarımı ve öğretilerimi ne yapacaksınız? Henüz çemberinize girmemiş olanlara 

sunacağınız ruhanileşme, itaat ve inanç örneği ne olacak? Gelecek nesillere bırakacağınız örnek ve tohum 

ne olacak? 

11 O zamanın zaten yakın olduğunu ve (Tanrı'yla) ruhani birliğin başlangıcı, putperestlik ve dini 

fanatizm saltanatının sonu olacağını anlayın. 

12 Uzak diyarlardan insan grupları bu tanıklığı aramak için bu ulusa gelecektir. Onları yüreğinizin 

tüm sevgisiyle kabul edecek ve size verdiğim öğretilerden oluşturduğunuz "Gerçek Yaşam Kitabı "nı 

onlara göstereceksiniz; çalışmalarınızın ve duygularınızın sunduğunuz kitabın bir parçasını oluşturması 

gerektiğini unutmadan. 



U 46 

102 

13 Sözümü işiterek eğitilmeniz ve ruhsal zevk almanız için kalan yılları değerlendirin; bu zamanın bir 

yargı ve şikâyet zamanı olmasına izin vermeyin. Öyle bir noktaya gelmesin ki, bu bildirinin başında elçi 

İlyas'ın size getirdiği ilk sözden size verdiğim son söze kadar, (itaatsizliğiniz uğruna) kefaret ve acı ile 

ödersiniz. 

14 Herhangi bir saygısızlığı önlemek için bu "çalışma alanını" temizleyeceğim ve makam sahibi olan 

herkesi ziyaret edeceğim. Bu arınmayı yalnızca ruhani değil, yaşamınızın tüm alanlarına yayacağım. 

Yasamı kirletenler, üzerine sürdükleri lekelerin yıkanıp temizlendiğini görecekler. 

15 İnsanlar, huzurumun ruhunuzda, bakışınızda ve gülümsemenizde kendini göstermesini istiyorum. 

Acıdan bitkin düşmüş bir yüzün acıyı ya da huzursuzluğu yansıtmasını istemiyorum. Sizler acılar içinde 

doğmuş ve bu acıları yenme görevi olan; çarmıhınızı fedakârlık ve sevgiyle taşıyan, boynunuzu büken ve 

bedeninizin zayıflıklarının üstesinden gelen insanlarsınız. İlahi Sözümün sizi her an yaralarınızdan 

iyileştirdiğini idrak ederek, kabınızı sabırla boşaltın. 

16 Bu söz tüm insanlığa ne zaman ulaşacak? Bu "bülbüllerin "* nağmeleri çok uzaklara ulaşmadı, 

öğretilerimin tatlı sesini büyüklerin lüks evlerine ya da kudretlilerin konutlarına ulaştırmadılar. Ne 

insanların kanıyla sulanmış savaş meydanlarına ne de yeni Babil kulesini inşa etmekle meşgul olan ya da 

yeni Sodom'da yaşayan ruhlara ulaşmışlardır. Ama Benim tezahürümün son yıllarında dudaklarınızdan 

dökülen söz, yarın tüm kardeşlerinize ulaşacak olan mesaj olacaktır; çünkü bunun için şu anlarda sizi 

arındırıyor ve hazırlıyorum. 
* Ses taşıyıcıları aracılığıyla ilahi söz için şiirsel bir ifade. 

17 Kulağınıza sadece dulların ve yetimlerin ağıtları, savaş söylentileri, henüz yaşamadığınız ve acı 

çekmediğiniz büyük zorlukların ve trajedilerin haberleri ulaştı. 

18 Benim aracılığımla İsrail halkının çocukları olduğunuzu öğrendiniz ve tarih boyunca bu halkın 

geçmiş zamanlarda kendisini "Tanrı'nın halkı", seçilmiş kişi, Cennetteki Baba'nın tüm lütuflarının üzerine 

döküldüğü kişi olarak adlandırdığını biliyorsunuz. Bugün bilmenizi isterim ki, bu zamanda dünyaya 

yeniden gönderdiğim bu halk hiçbir zaman diğer halklardan daha fazla sevilmedi ve Benden birçok lütuf 

aldığında, bunları diğerleriyle paylaşmak niyetiyle aldı, böylece tüm komşuları için ışık, yol, açık kitap ve 

kurtuluş olabilirdi. 

19 Bu halk geçmişte görevini yerine getirdi mi? Şu anda bu sevgi ve kardeşlik yasasını yerine 

getiriyor mu? - Bu halkın eski tarihini biliyorsanız, inançsızlıkları ve itaatsizlikleri nedeniyle büyük 

sıkıntıların, zorlukların, esaretin, kıtlığın, salgın hastalığın ve aşağılanmanın da başlarına geldiğini 

bilmeyecek değilsiniz. Bu ne sevgi, ne Yasama itaat, ne de gelecek nesiller için bir kitap yazan bu halkın 

ruhsallaştırılmasıydı. Bu halkın kitabı kardeşlerin, peygamberlerin ve doğruların kanıyla yazılmıştır; kötü 

niyet, itaatsizlik ve ayrılıkla lekelenmiştir ve Tanrı'nın Oğlu'nun kanıyla mühürlenmiştir. 

20 Bu halk için tüm bu utanç lekelerini yıkayıp temizlemek, tüm günahlarını kitaptan silmek ve 

onların yerine iyi işler, Rablerine layık eylemler koymak gerekir. 

21 Ey öğrenciler, şu anda itaatsizlikler ve küfürlerle dolu yeni bir kitap yazmayın, çünkü daha sonra 

bu kitaptaki lekelerinizi çıkarmak için yeterli gözyaşınız olmayacaktır. Yeni bir tarih yazın, ama bu tarih 

ahlaki yenilenme, uzlaşma, kardeşlik, itaat ve ruhanileştirmeden oluşsun. Bu zamanda (Tanrı'yla) 

yaptığınız antlaşma vicdanınız tarafından yazılmıştır. 

22 Size talimatlarımı vermeye devam ettiğim ve sizi ayrılışıma hazırlamaya hizmet eden yıllarda, 

sizden istediğim görevi yerine getireceksiniz. Bilin ki, bu saatten sonra insanların ne hilekârlığı ne de 

şimdiki kusurlarınızı bilmesini istiyorum. O zaman geldiğinde, insanlar Altın Tüylerime emanet ettiğim 

Kutsal Yazılar aracılığıyla Benim Sözümü bilecekler. Çalışmalarımı incelerken, ziyaretlerden rahatsız 

olduğunuzda ya da teselli bulmak istediğinizde bu kitaba başvuracaksınız. 
* Bu mecazi ifade, ilahi öğretileri not eden ve toplayan kişilere atıfta bulunuyordu. 

23 Adımlarınızı takip edecek olanlara nasıl rehberlik edeceğinizi bilebilmeniz için Ruhumun ışığı 

zihninize dökülür. 

24 Bugün size, sizinle birlikte yaşadığım ve insan ırkının nasıl kurtarıldığını örneğimle gösterdiğim 

zamanlardaki gibi talimatlarımı veriyorum. 

25 Bu dersten tatmin olmayan insanlık, şu anda hala masum kanının bir kez daha dökülmesini talep 

etmektedir, ancak İlahi Üstat ruhen gelmiştir ve bu sevgi gösterisi aynı biçimde tekrarlanmayacaktır. 
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Bugün sizinle insan aklı aracılığıyla konuşuyorum ve kurtuluşu bulabilmeniz ve ruhunuzun kardeşleriniz 

için sevgi yolunu seçebilmesi için size bilgeliğimi verdiğim ışığımın sayısız ışınlarını gönderiyorum. 

26 Birçok insanın yüreğinde Benim sevgi ve alçakgönüllülük öğretimden geriye hiçbir şey 

kalmadığını gördüm. Bazıları diğerlerine karşı ayaklandı, güçlüler zayıfları aşağıladı ve yönetenlere barış 

ve uzlaşma ilham etme görevini emanet ettiğim ruhani elçilerim, dinlenmedikleri ve kendilerine itaat 

edilmediği için ruhlarında kederle Bana geri döndüler. Sonra insanlığın bardağını boşaltmasına izin 

verdim ki bu acı onları aydınlatsın ve (ruhani) evrimlerinin yoluna geri dönmelerine neden olsun. 

27 Bu deneme saatinde, kötülüğe karşı koymak için size dua ve iyi eylemler aşılayacak İlyas'a 

sahipsiniz. Öğütlerini ve uyarılarını dinlemeyen bu insanlığı her zamankinden daha yakından izleyen 

Cennetteki Avukatınız var. Ve size vaat ettiğim ödülü elde edebilmeniz için kendinizi yenilemeniz ve 

ruhunuzu geliştirmeniz için size bir fırsat daha veren, sevgimde değişmeyen Ben, Babanız varım. 

28 Ulusunuzun dışında kardeşleriniz birbirlerini acımasızca yaralayıp öldürürken, barışı yok ederken, 

zayıf ulusları yok ederken ve yollarına terör, sefalet ve keder ekerken, hazırladığım ve bu olayları uzun 

zamandır duyurduğum sizler, izleyin ve dua edin. Barış düşünceleri gönderin; kalbinizin kardeşleriniz 

arasında sevgi ve merhamet yaymasına izin verin. Talimatlarımın eyleme dönüşmesine izin verin, bu 

şekilde kötülüğe karşı koyacaksınız. 

29 Doktrinimi, İrademi size bildirmek için bu insanlığı oluşturan büyük insan kitleleri arasından sizi 

seçtim ve her ruhu (emirlerimi) yerine getirme yolunda kendini mükemmelleştirmeye davet ettim. Ama siz 

daha fazla sorumlusunuz çünkü tüm sözlerimin yerine getirildiğine tanık oldunuz. 

30 Doğanın unsurları ve güçleri, yeryüzünde insan tarafından kirletilmiş ve lekelenmiş olan her şeyi 

temizlemek ve onarmak için serbest bırakılacaktır. 

31 Bu zamanda çocuklar yakın çevrelerinde tanık oldukları kaosla sarsılıyorlar ve masum kalpleri 

Bana yükseliyor ve Benden yönetenler için ışık ve kararlarında doğru rehberlik istiyorlar. Ayrıca, 

başkalarının, daha güçlü olanların boyunduruğu altında acı çeken halklar için Bana şefaat ederler ve onları 

yeniden özgür kılmamı isterler. Sevgi ve adalet erdemleri onlarda canlıdır ve ağıtları insanlar arasında 

barış ve iyi niyet çağrısı yapar. Dualarını kabul ediyorum ve bu savaşan ulusların ihtiyaçlarına merhem 

olmasını sağlıyorum. 

32 Siz çocuk ruhlular, teslimiyet, itaat ve iyi duygular yolundan sapmayın. Hastalığa yakalanmayın, 

kötülüğün etkisinden kaçının. Bana güvenin ve ışığımın size rehberlik etmesine ve gelişiminizin yolunu 

aydınlatmasına izin verin. 

33 Yetişkin olan sizleri de çocuk olarak görüyor ve çalışmalarınızı değerlendiriyorum. Talimatımın 

ışığını alın ve kederlerinizi Bana emanet edin. Acı karşısında güçlü olun ve kaderinize teslim olun. 

Dualarınızda, acı çeken kardeşlerinizi yüreğime koyun ve şefaatinizi kabul edeyim. Tüm çocuklarıma 

olduğu gibi size de sevgimi eşit ölçüde sunuyorum. Dualarınızı kabul ediyorum ve sizin aracılığınızla tüm 

çocuklarımı, hem Beni seven ve bu Söze inananları hem de şüphe duyup Beni hala inkâr edenleri 

kutsuyorum. Eskiden bir kaya kadar uyuşmuş olan kalbinize dokundum ve ondan insanlar için sevgi ve 

bağışlama suyu fışkırmaya başladı. Senden her zaman istediğim şey buydu: Bu, başlangıcı ve sonu 

olmayan ebedi yasadır, insan ırkı tarafından şimdiye kadar uygulanmamış olan sevgi ve merhamet 

yasasıdır. 

34 Bugün acıları silen, şiddetli fırtınaların vurduğu yüreğinizi okşayan Söz'ü arzulayarak Bana 

yaklaşıyorsunuz. Sevgi dolu tarla kuşunun yavrularına yaptığı gibi size sıcaklık veriyorum, çünkü kışın 

birçok kalbe girdiğini gördüm: bazıları soğuktan titriyor, diğerleri öldü. Varlığım size sınavlarda güç verir. 

İnancınızın sönmesini istemiyorum. 

35 Kardeşlerinize örnek olmak ve işlerinizle Sözüme tanıklık etmek istiyorsanız, bu acı zamanında 

sizi yalnızca iman destekleyecektir. Güçlü olun, kendinizi hazırlayın, uyanık yaşayın ve öğretilerimin size 

öğrettiklerini eyleme geçirin ki size inanılsın. Kaybettiğiniz zamanı yakalayabilmeniz için öğretilerim 

aracılığıyla sizi güçlü ve aydınlanmış görmek istiyorum. 

36 Eğer Beni seviyorsanız, kalbiniz değişecektir: yaşam dolu hissedecek, ruhsal yükselişiniz için 

mücadele etme şevkiyle dolacaksınız. Benim gerçek öğrencilerim olacaksınız ve yaşamın zorlukları sizi 

vurduğunda, Benden yüz çevirmeyeceksiniz ve kefaretinizdeki denemeler için Beni suçlamayacaksınız. 

(Görevinizin) yerine getirilmesini kabul edeceksiniz çünkü ruhun bu sınavlarda kendini arındırdığını ve 

mükemmelleştirdiğini biliyorsunuz. 
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37 Benim talimatlarımı aldığınız bu süreden yararlanın, çünkü bu süreden sonra artık Benim 

talimatlarımı bu şekilde alamayacaksınız. Ama size şunu söyleyene kadar da bekleyin: "Bu, gözetiminize 

alacağınız kalplerin sayısıdır". Bunlar sizin için çizdiğim sınırlar; sevmek ya da affetmekle ilgili sınırlar 

değil, işinizle ilgili sınırlar. Çünkü - Bana az bir hasat sunsanız bile - eğer sevgiyle bakılmışsa, Benim için 

yeterli olacaktır ve sizi kabul edip işinizi kutsayacağım. 

Adımlarınızın iyilik yolundan sapmamasına ve size verdiğim ışığın her ruhun yolunu aydınlatan bir 

deniz feneri gibi olmasına dikkat etmelisiniz. Tüm şüpheleri ortadan kaldıracak ve eylemlerinizde size 

güven duygusu verecektir. Ancak (doğru) yoldan ayrıldığınızda, bu sizi her zaman misyonunuzu yerine 

getirmeye geri dönmeye sevk edecektir. 

38 Çocuklarımın diğerlerine şunu söylüyorum: Sabırsız olmayın, önce sorumluluğunu anlamadan 

Benden bir görev istemeyin. Acele etmeyin, çünkü çok geçmeden yorulacaksınız ve yorgunluk sizi başka 

bir zaman uyanmak üzere uykuya daldıracak. Hayat yolculuğu uzun ve yol engebelidir; durmadan adım 

adım ilerlemelisiniz. Maddenin teşviklerinin üstesinden geldiğinizde ve ruhunuzu yükseltebildiğinizde, 

sizi bekleyen ruhani yaşamı en büyük netlikle görebileceğiniz daha yüksek düzlemlerde yaşayacaksınız. 

39 Aşkımı anla, unutma ki ben her şeyi kendisi için isteyen zengin cimriler gibi değilim. Benim olan 

her şey aynı zamanda sizindir, çünkü sizler Benim çok sevdiğim çocuklarımsınız. 

40 Sizler bu zamanda Benim tezahürlerimi almak üzere seçilmiş nesillersiniz. Üzerinize lütuflarımı ve 

kutsamalarımı döktüm, çünkü geçmiş günahlarınızın kefaretini ödemek için dünyaya dönmenizi 

istemiyorum. Görevinizi yerine getirdikten sonra krallığımın huzurunun tadını çıkarmanızı istiyorum. 

41 Siz Bana yeryüzünün acı ve eziyet dolu bir yer olduğunu söylüyorsunuz, ama ben de size tatmin 

eksikliğiniz yüzünden onu bir mutsuzluk ve çekişme dünyası haline getirdiğinizi söylüyorum. Size boyun 

eğmeyi ve itaati öğrettim ve her zaman iyilik yapmanızı tavsiye ettim. Size barış biçebilmeniz için barış 

ekmenizi, yeni kuşakların yolunu hazırlamanızı ve aralarında çiçek açıp meyve verdiğini görebilmeniz için 

onlara tohumunuzdan vermenizi söyledim. 

42 Sizi Bana yaklaştıracak armağanlar bahşettim. Dünyanızın ötesine bakmanıza ve Üçüncü Çağ'daki 

öğretilerime tanıklık etmenize izin verdim. Hiç kimse bu ruhani armağanların tezahürünü 

engelleyemeyecektir, tıpkı size bahşettiğim merhametimi kimsenin gasp edemeyeceği gibi. Size 

bağışladığım lütufların ne kadar büyük olduğunu yalnızca Ruh anlayacaktır. Kendinizi arındırın ve çalışın 

ki yakında Benimle birlikte olun ve emirlerimi anlamış ve itaat etmiş olmanın mutluluğunu yaşayın. 

43 Bugün, telafi zamanında, inançlarında "öldürdüklerinize" barışı geri verin; sözlerinizle 

yaraladıklarınızı iyileştirin; borcunuzu ödeyin, sevginizin faydalarının kardeşlerinizin üzerine akmasına 

izin verin ve Yasamı yerine getireceksiniz. 

44 Yasamın yerine getirilmesinden yüz çeviren insan, insanlığı bölen ve kafasını karıştıran, ruhu 

maddeye bağlayan ve özgürce yükselmesini engelleyen çeşitli fikirler, teoriler, dinler ve doktrinler yarattı. 

Ancak Kutsal Ruhumun ışığı tüm insanları aydınlatır ve onlara gerçek yaşam yolunu gösterir; bu yolda tek 

bir rehber vardır, o da vicdandır. 

45 Büyük salgın hastalıklar patlak verdiğinde ve bilim adamları sevgi ve içsel sempati eksiklikleri 

nedeniyle acı çekenleri iyileştiremediklerinde, "işçiler", öğrenciler ortaya çıkacak ve kardeşlerini 

iyileştirme ve teselli etme görevlerini sevgiyle yerine getireceklerdir. Ve Ruhani Dünya, onlarla birleşerek, 

acıdan boyun eğmiş insanlığa faydalarını bahşedecektir. İzleyin ve dua edin, çünkü şu anda size 

talimatlarımı zihin aracılığıyla veriyorsam, yarın yalnızca kendilerini donatanlar ilhamımı alacak ve 

Benimle ruhtan ruha iletişim kuracaklardır. 

46 'Altın tüyler' gelecek kuşaklar için talimatlarımı yazacak, çünkü Benim Sözüm kaybolmayacak; 

çağlar boyunca saklayacağınız bir hazine gibi olacak. Ama size şunu söyleyeyim ki, Sözümün altındaki 

ilahi anlamı bulan kişi, Benim örneğimi en büyük azim ve kararlılıkla takip eden kişi olacaktır. Bu Söz'e 

inanan kişi, sahte teoriler ya da kulağa hoş gelen sözlerle kafası karışmadan yolunu aydınlatmak için 

yanan bir meşale taşıyan kişi gibidir. Çünkü o zaman gerçeği nasıl bulacağının sırrını keşfetmiş olacak, o 

zaman size duyduğum muazzam sevgiyi anlamış olacak ve tüm çocuklarımla birlikte olduğumu 

hissedecek ve onlara 'günün işine' devam etmeleri için cesaret aşılayacaktır. 

47 "Giysilerinizi" paramparça eden fırtınalara ve fırtınalara dayandınız, ama dua ederek ayağa 

kalktınız ve isteğiniz Benim merhametimin lambanızın sönmesini engellemesiydi ve Üstadı yardımınıza 

gelmeye hazır buldunuz. 
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48 Yol kederlidir ve bu dünyada tohumun meyvelerini toplamazsınız; ama size gerçekten 

söylüyorum, bu deneme ve yargı zamanında, biraz huzur ve masanızdaki bir parça kuru ekmek, güzel 

giysilerden veya görkemli yiyeceklerden ve hatta dünyanın efendilerinin tahtlarından daha değerlidir. O 

yüreklere giren ben, size onların mezarlar gibi olduğunu ve dudaklarında acı olduğunu söylüyorum. 

49 Bu tevazu yolunda sevinçler, tatminler ve ruh için büyük değer taşıyan hazineler vardır. Ne mutlu 

onları takdir etmeyi bilene. 

50 Aranızda, geri dönmeyecekleri dünyanın zevklerinden tiksinerek buraya gelenler var. Ancak 

bazıları hâlâ elde ettikleri sahte zevklerin cazibesine kapılmaktadır. Ancak kötü bir arkadaş onları kötü 

yola davet ettiğinde ve o anda hasta bir kişi onlara dönüp bir damla "merhem" istediğinde, ruh ve madde 

içten içe birbirleriyle mücadele eder, kardeşlerine duydukları sevgi ve merhamet duyguları galip gelir ve 

onları baştan çıkaran kişiden uzaklaşarak, sıkıntısı sırasında o "işçi" için cankurtaran sandalı olan kişinin 

kampına girerler. Hasta adamın iyileştiğini gören bu yüreğin yaşadığı sevinç ve huzur ne kadar büyüktü! 

Dua ederek ayağa kalktı ve Bana şöyle dedi: Denemede zafer kazanmam için bana güç verdiğin için Sana 

teşekkür ederim Efendim. 

51 Senin aracılığınla iyileşenlerin seni nasıl kutsadıklarını gör; senin yardımınla yatağından kalkanın 

ne kadar sevindiğini gör. Yoldan çıkanların ve iyilik yoluna geri döndürdüklerinizin minnettarlık sözlerini 

duyun. Görevinizi yerine getirirken yürekleriniz ne kadar tazelendi! Ama bu sevinçleri anlamayanların vay 

haline! 

52 İnsan aracılığı ile size verdiğim bu söz bir insan teorisi değildir. Bu tezahürün özü ilahi bir 

vahiydir. 

53 Ruhum size ebedi yaşamı ifşa etmek için cehaletinizin eşiklerini aşmalıdır, çünkü bedenlendiğiniz 

sürece, tüm ilhamınız ve yüceliğinizle, sizin olan ama Benim gizemim olarak sizi bekleyen şeyi 

kavrayamazsınız. 

54 Bu Üçüncü Vahiy, Üçüncü Ahit'tir; dolayısıyla siz Teslis'çisiniz. Bu zamanda alnına ruhani işareti 

almış olan herkes, daha önceki iki dönemde Benimle birlikte olmuştur. 

55 Sizi insanlığın arasında büyük bir savaşa gönderdim. Bu yüzden Bana sık sık yaşam savaşlarında 

yırtılan "giysilerinizi "* gösteriyorsunuz. Ama çok iyi biliyorsunuz ki, tıpkı Benim adımla hasta 

kardeşlerinizin acılarını iyileştirdiğiniz gibi, sevgi dolu Efendiniz de sizin acılarınızı ve yaralarınızı 

iyileştirir. 
* Bu, "ruhun giysisi" için mecazi bir ifadedir; Mesih'in öğretisinin reddedilmesi ve karşı çıkılması nedeniyle insanların 

kötülüğü ve nankörlüğü yüzünden yaralanan, hayal kırıklığına uğrayan, kederlenen ve depresyona giren ruhtur. 

56 Uyanık geçirdiğiniz geceleri, acı çekenlere verdiğiniz teselli ve şefkati, dünyada acı çekenler için 

döktüğünüz gözyaşlarını kutsuyorum; ve katkıda bulunduğunuz her şeyi alıyorum. Unutmayın ki 

komşunuza yaptığınızı Babanıza ve kendinize de yapmış olursunuz. Tarlalarımda tek bir tohum bile 

kaybolmaz. 

57 Kulağınıza getirdiğim Söz ve size öğrettiğim her şey mükemmelse, bu Benden çıktığı için 

ruhunuzun mükemmel olmasındandır. Vicdanla aydınlanmış olarak, iyi işleri nasıl onayladığını ve 

kusurları nasıl kabul etmediğini görün. 

58 Aranızda kim onun bu yaşamdan önce var olmadığını kanıtlayabilir? Başka bir enkarnasyonda 

yaşayacaklarından kesinlikle emin olanlardan hangisi Baba ile hesaplarının görüldüğünü ve "sahip 

oldukları" tarafta hala sevapları olduğunu kanıtlayabilir? 

59 Kimse onun hangi mükemmellik seviyesinde olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, sonuna kadar 

savaşın, sevin ve sebat edin. 

60 Bazıları için bedendeki "günlük iş" hala uzun sürecek, diğerleri ise yakında ruhen devam etmek 

zorunda kalacak. Doğrusu size derim ki: Yeryüzünde tamamladıktan sonra ruhsal alanda çalışmak çok 

güzeldir. Ancak - dünyadaki görevinizi yerine getirdiğiniz için - mükemmellik hedefine ulaştığınızı 

düşünmeyin. Ruhani mükemmellik merdiveni çok yüksektir ve zirvesine ulaşmak için yedi aşamadan 

geçmeniz gerekir. 

61 Ziyaretlerde güçlü olabilmeniz için dua edin. Bu yıl acı, insanların kalplerinde olağanüstü bir 

şekilde hissedilecek, çünkü bir kez daha bilimin acı meyvesi ve insanın güç için çabalaması büyük insan 

kitlelerini zehirleyecek ve öldürecek. 
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62 Lekeli olan her şey temizlenecek ve her yabani ot kökünden sökülüp atılacaktır. İlahi Adaletimi 

uygulamak için tam da bugün yoldan çıkanları nasıl kullanacağımı bileceğim ve şimdiye kadar bir gözyaşı 

vadisi olan bu "vadi" kan vadisi olacak, çünkü bu yeryüzünde seller halinde akacak. 

63 İnsana özgür irade verdim, ama eğer bu yanılgısında Beni suçlayacak kadar ileri giderse, ona irade 

ve anlayış da verdiğimi söyleyeceğim. Aynı zamanda ona tökezlememenin ve yoldan sapmamanın yolu 

olan yasamı açıkladım ve ruhun yolunu aydınlatan ve onu sonsuz yaşama götüren içsel fener olan vicdanın 

ışığını onun içinde yaktım. 

64 Neden günah var, kötülük hüküm sürüyor ve savaşlar patlak veriyor?..: Çünkü insan vicdanının 

sesini dinlemez ve özgür iradesini kötü kullanır. 

65 İnsanlar kendi yollarının sonuna gelecek ve ektiklerinin meyvelerini toplayarak aynı yoldan geri 

döneceklerdir - tövbenin kalplerde yükseldiği tek yöntem budur. Çünkü günahlarının farkına varmayan 

kişi hatalarını düzeltmek için hiçbir şey yapamaz. 

66 Yeni bir dünya hazırlanıyor, yeni nesiller yakında gelecek; ama önce aç kurtlar ortadan kaldırılmalı 

ki koyunları av olarak almasınlar. 

67 Sizler barışın askerleri olarak gönderildiniz. Savaştan kaçmayın, mezheplerin ve tarikatların 

temsilcilerinden etkilenmeyin. Tüm alçakgönüllülüğünüzle onlardan aşağı kalır yanınız yok. 

68 Mükemmellik yolunda, bu sonsuz merdivende, her zaman önde giden varlıklar ve arkada giden 

başkaları olmuştur. Ama herkes aynı eve varacaktır, çünkü Benim İlahiliğimin alanında rütbeler yoktur, 

sadece hepsi Ruhum tarafından çok sevilen çocuklar vardır. Ben herkesin içindeyim, Kendimi bir 

dilencinin kalbinde olduğu kadar güçlülerin kalbinde de saklarım. İşte bu yüzden size söylüyorum: 

Kapınıza gelen muhtaç bir kişi gördüğünüzde, ona sevgi dolu yardımınızı esirgemeyin; çünkü kalbinizi 

çalan Babanız olacaktır. 

69 Sevginize susadım, ey çok sevdiğim çocuklar! 

70 Şu andaki ilanım, size sevgimi verdiğimin bir başka kanıtıdır. Ama yüreklerinizi hazırlayın, çünkü 

bu bildiri yakında sona erecek ve size bir kez daha söylüyorum, 1950 yılının son gününde sizinle son kez 

konuşacağım. Çünkü o günden sonra Beni ruhsal olarak Sonsuzlukta arayacaksınız ve hazır olduğunuzda 

sesimi ilham şeklinde duyacaksınız - şimdi insan ses taşıyıcısının kusurları olmadan. 

71 Dua edin, çünkü dua ettiğiniz anlarda savaş sakinleşir, kalpler dinlenir, anneler teselli bulur ve 

çocuklar sığınak bulur. 

72 Kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilmeyenlerin vay haline, çünkü onlar kendilerini yeryüzünde 

yetim gibi hissedecekler! 

73 Dünyada büyük ruhani olaylara tanık olunacak; uluslarda peygamberler ortaya çıkacak, Yedi 

Mühür'ün içeriği herkes tarafından bilinecek, Altıncı Mühür'ün ışığı şu anda parlayan ışık olarak 

tanınacaktır; çünkü bu vahiyde tüm insanlar birleşecek ve yeryüzündeki tüm inançlar ve ırklar 

kaynaşacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 47 
1 İnsanlık, öğretimi anlayabilmeniz için bu zamanda size Sözümle talimat veriyorum. Ruhlara ruhsal 

armağanlarını bildirmek için çağrıda bulunuyorum ki, tezahürlerimi incelesinler ve onlara şaşırmasınlar, 

bu zaman için vaat edilenin onlarla doğrulandığını görsünler. 

2 Her birinizin, kendisini yerleştirdiğim yerde bir öğrenci olarak yer almasını istiyorum. Hepiniz 

dünyaya bir görevi yerine getirmek için gönderildiniz. Bunun gerçekleşmesi için sabırla bekledim, size 

pek çok fırsat verdim ama yine de kendinizi mükemmelleştirmediniz. Görevinizi yerine getirmenin 

çarmıhı çok ağır göründüğü için bu yeni dönemin kullanmadan geçmesini mi istiyorsunuz? Zaman sizindir 

ama sınırlıdır ve yarın işe koyulduğunuzda mezarın kenarında, ruhani vadiye doğru yola çıkmaya yakın 

olmanızı ve fiziksel gücünüzü kaybetmiş olmanızı istemiyorum. İster çocuklukta, ister olgunlukta ya da 

yaşlılıkta olun, aydınlanma anınızdan itibaren çalışın. Ekin ki biçebilesiniz ve tahılınızı Benim ambarımda 

saklayın; orada zaman onu yok edemez ve hırsız onu çalamaz. 

3 Bugün insanoğlu büyük mücadeleler veriyor: bazıları acımasız savaşlar yürütürken, sizler tutkuları 

fethetmek ve ruhu özgürleştirmek için savaşıyorsunuz. İnsanlık bölünmüştür ve hayat fırtınanın ortasında 

alabora olan bir tekne gibidir. Barış içinde yaşayan bu ulusta yaşayan sizler bile huzur hissetmiyorsunuz; 

hepiniz acı dolu bir kadehi boşaltıyorsunuz. 

4 Neden bazıları göksel çanın sesini duymalarına rağmen onun çağrısına karşı sağır kalırlar? Bu çan 

Benim sesimdir ve şu anda çocuklarımın yaşadığı her yerde duyulabilir. Sözümü dinlerken, sizinle 

konuşmak için kullandığımın insan sesinin yankısı olmadığını, sesimin yüreğinize girdiğini, sizi 

cesaretlendirdiğini ve size yaşam verdiğini hissedersiniz. 

5 Sizden yalnızca saf ibadeti kabul edeceğim; yalnızca sevgi ve merhamet dolu çalışmalarınız size 

huzurumu verecektir. 

6 Babalık öğütlerimi dinleyin, Benden kaçmayın! Size doğru bir adam uğruna bir ülkenin 

kurtulacağını söyledim. Ama doğru olamıyorsanız*, en azından yollarınızı düzeltin, çalışın, çünkü bu 

şekilde lütfumu yeniden kazanacak ve tüm uluslarda Benim elçilerim olacaksınız. Acı karşısında kayıtsız 

kalmayın; duanız Bana ulaşsın, o zaman birçok gözyaşı onunla kuruyacak ve kardeşleriniz huzur ve 

berekete kavuşacaktır. İnsanlık çarmıhının yükü altında çökmeden önce, onun yardımcısı olacağım ve 

ilerlemeye devam edebilmesi için ağır yükünü devralacağım. 
* Bu, tamamen Tanrı'nın sevgi yasasına ve O'nun isteğine göre yaşamak anlamına gelir. 

7 Sözümü almak için yüreklerini nasıl arındıracaklarını bilenlere ne mutlu, çünkü bu onları sonsuza 

dek besleyecektir. Ne mutlu kardeşlerinin içinde yaşadığı yıkımı düşündüklerinde iç çekip acı çekenlere, 

çünkü duaları Bana ulaşacak; insanların kalplerinde erdemin çiçek açıp yeniden canlanmasına tanık 

olacaklar. 

8 "İsteyin, size verilecektir; arayın, bulacaksınız. İçine girebilmeniz için Ruhumu size tanıttım ve 

size İkinci Çağ'da söylediğim sözleri hatırlatıyorum: "Thomas, parmaklarını yanıma koy ve inançsız 

olma." - Bana imanla gelin, inançsızlığınızı terk edin, sonsuzlukta size, açık kapılarıyla sevgili 

öğrencilerimin gelişini bekleyen Vaat Edilmiş Toprakları gösterdiğimi anlayın. 

9 Bugün küçümsediğiniz bu söz için yarın açlık hissetmeyesiniz ve doyasınız diye size bol bol 

"ekmek" verdim. Kendinizi ruhen yükseltin ki gelişim hedefinize ulaşabilesiniz. Herkes için dua edin ve 

kardeşlerinizin yaşam yolunda bir ışık huzmesi gibi olduğunuzu unutmayın. İnsanlık olan o sürünün iyi 

çobanları olun. Ruhunda ışık, akıl ve ilham olan herkes yoldan çıkmış olanlara rehberlik edebilecek ve 

onları geri getirebilecektir. 

10 Acının çok büyük olacağı kehanet edilmektedir. Dua ettiğinizde ve öğretimi uyguladığınızda sakin 

kalacaksınız, çünkü her an Benim gücümü hissedeceksiniz. Ama bu öğretiyi dinledikleri halde Benim 

tezahürüme inanmayanların vay haline, çünkü kuşkuları onları Ziyaret'te umutsuzluğa düşürecektir. 

Peygamberlerin sözlerini hafızanıza alan ve onları koruyan sizler, acının insanlığı ezdiği zaman 

geldiğinde Tanrı'ya küfretmeyin, umutsuzluğa kapılmayın, sessiz kalın ve kendinizi koruyun, çünkü Ben 

sizi sevgimle koruyacağım. 

11 Benden yasalarımda ve hükümlerimde geri adım atmamı istemeyin. Alçakgönüllülükle isteyin ki, 

kurtuluşa erebilmeniz için hakkınız olanı size vereyim. 
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12 Üçüncü Çağ'da size yorulmadan verdiğim öğretileri kavrayın ve anlayın. Sözüm size kayıp 

kazazedelere yol gösteren parlayan bir deniz feneri gibi göründü. 

13 Öğretilerim size ruhani güç verdi - sadece dünyanın doğasında var olan zorluklara dayanmak için 

değil, aynı zamanda yanınızda getirdiğiniz ruhani görevi yerine getirmek için de. Öğretimi yayarken 

herkesin sizi kollarını açarak karşılamasını beklemeyin. Bazıları sizi alaşağı etmek için tuzaklar kurar. 

14 Baba'nın ilhamlarını anlayabilmeniz ve daha sonra onları size gönderdiğim aynı saflıkta 

kardeşlerinizin yüreklerine yerleştirebilmeniz ve talimatlarımın doğruluğuna eserlerinizle tanıklık 

edebilmeniz için sizi arındırıyor, ruhsal ve fiziksel olarak hazırlıyorum. 

15 Merhametimin lütfettiği kalplerde şu duayı duydum: "Tanrım, bize durmaksızın ruhani armağanlar 

ve faydalar bahşet." Ama sana söylüyorum: Ben sizin Babanızım ve ihtiyaçlarınızı biliyorum. Dualarınız 

ve istekleriniz karşısında Ruhum nasıl harekete geçmesin? Odanızın yalnızlığında sizi teselli ettim ve 

adanmışlığınızın yararlı olabilmesi için sizi aydınlattım. Sözümü dinlemek için aceleyle geliyorsunuz, ama 

önce yüreğinizi bir sunak gibi hazırlıyor ve üzerinde Bana işlerinizi adak olarak sunuyorsunuz. 

16 Kendisine yol göstermesi için babasına elini uzatan bir çocuk gibi Bana geliyorsunuz; ve 

gerçekten, Benim önümde çocuksunuz! Ama bakın, ben koyunlarına bakan ve onları sevgi dolu bir sesle 

ağıldan çağıran çoban gibiyim. Bu Üçüncü Çağ'da insan aklının aracılığı ile Benim sesimi duydunuz, ama 

Beni yalnızca tutkularınızın çölünde yol alırken dudaklarınız susuzluktan kuruduğunda aradınız. Ancak o 

zaman Cennetteki Babanızın çağrısını duydunuz. 

17 Yardım için Beni her çağırdığınızda, varlığımın size rahatlık ve huzur verdiğini hissedeceksiniz. 

Ama öyle bir an geldi ki, Beni duymak için açlık hissettiniz ve Benim talimatlarımı arzulayarak yola 

çıktınız. 

18 Her biri için, sonsuzluğun saati saati gösterdi ve çan çaldı, ruhunuzun susuzluğunu giderecek suyu 

bulması gereken anın geldiğini duyurdu. 

19 Bazıları Beni buldukları beklenmedik yol karşısında şüpheye düştüler; ama daha sonra duydukları 

sözün anlamına nüfuz ettiklerinde, onun "lezzetinin" ve ruhsal anlamının yalnızca Tanrı'dan gelebileceğini 

gördüler. Sonra içten içe sevinçle Bana şöyle seslendiler: "Baba, Baba, insanlar arasındaki yeni tezahürüne 

inanıyoruz!" - Kendinizi ruhani armağanlarla bezenmiş gördünüz, kalplerinizde huzuru deneyimlediniz ve 

evinizde uyum ışığının parladığını gördünüz. Ve çocuklar Baba'nın huzurunda ve bakışları altında 

kendilerini yenilerken, O da küçük çocuklarının sevincini düşünürken, onların ahlaki yenilenmelerini 

görürken ve duaları aracılığıyla onların okşamalarını kabul ederken, sevgiye olan susuzluğunun 

giderildiğini hissetti. 

20 Sonra sana dedim ki: Beni izleyin, size zaten Varlığımın kanıtlarını verdim, zaten kalplerinizde 

imanın ışığı tutuştu. Bu nedenle, o zamandan beri, yaşam yolunuzda ne zaman denemeler ortaya çıksa, 

umutsuzluğa kapılmadınız ve Yasama karşı isyan etmediniz. 

21 Sevdiklerinizin öteki dünyaya gittiğini gördünüz, iş kapılarının kapandığını ve sofradaki ekmeğin 

azaldığını gördünüz, dünyevi mallarınızı kaybettiniz; ama iman, bir deniz feneri gibi, güvenli limana 

ulaşmanızı sağladı. 

Denemenin ortasında zayıf düşen ve kendilerine Benim Sözümle ilgili sorular soran ve imanlarının 

söndüğünü hissedenler de vardı. 

22 Ama vicdanları aracılığıyla yüreklerine giren Sözüm onlara şöyle seslendi: Neden zayıfladınız? 

Neden inancınızı korumadınız ve sözlerimi unuttunuz? İmanlarının, kararlılıklarının ve sevgilerinin 

kendilerini kanıtlayabilmeleri için seçilmişlerin her zaman sınandıklarını söylediğimi hatırlayın. 

23 Güçlü kalanlar fırtınaların nasıl geçtiğini ve yollarında yeni bir ışık olduğunu deneyimlemişlerdir. 

Huzur, sağlık ve kaybedilen malların geri geldiğini gördüler. 

24 Bu şekilde, yararlanacağım kişilerin katı kalplerini yavaş yavaş şekillendiriyorum ki, yarın onlar 

Benim iyi tanıklarım ve insanlar arasında Benim Gerçeğimin tohumlarını ekecekleri hizmetkârlarım 

olsunlar. 

25 Sözümün öğütleri karşısında ruh asildir, beden ise zayıftır. Bu nedenle size söylüyorum: Eğer 

ruhunuzu güçlendirir ve yükseltirsem, maddesini kendi yolunda canlandırmayı ve sürdürmeyi kendi 

üzerine almalıdır. 

26 Büyük bir sınavdan geçtiniz, sevgili öğrencilerim. Her sınav sizin için bir gizem taşıdığından, sizi 

savaşta güçlendirmek için mi, bilmediğiniz bir şeyi size açıklamak için mi, yoksa bir suçun kefaretini 
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ödemek için mi orada olduğunu bilemezsiniz. Ama denemelerden asla geri çekilmeyin, çünkü bu amaçla 

gönderilmediler; ahlaki ya da ruhsal gücünüzü de aşmazlar. 

27 Büyük sınavlarda güçlü kalanlardan olun. Sizden ışık ve lütuf dolu nesiller çıkaracağım. 

28 Hazırlanmanız için Sevgi Doktrinimi almaya gelin; bu doktrin aracılığıyla yeryüzünde biriktirmiş 

olabileceğiniz tüm karışık fikirler zihinlerinizden silinecektir. Eğer kaybetmişseniz, bu Söz size doğru yolu 

gösterecektir. Göksel sesim Üçüncü Zaman'ı duyurmak ve konuşmak için kalbinize geliyor. 

29 Sizin hatalarınız ve kusurlarınız Benim aranızda tezahür etmeme engel değildi - tam tersine, onlar 

bunun sebebiydi. Sizi aramaya geldim çünkü yolunuzu kaybetmiştiniz ve orada, sürgününüzde, acı 

çekmekten hasta ve yorgun düşmüştünüz. O sırada Efendiniz size "Bana gelin!" demek için aşağı indi. 

Sonra da Yaratılışın Sahibi ve Efendisi olan O'nun yazdığı Yasa'nın yolunu izlemek için aceleyle yola 

koyuldunuz. 

30 Üçüncü Zaman'ın ışığı yolları aydınlatır, böylece bakışlarınız dikenleri keşfedebilir ve onları 

kaldırabilirsiniz; çünkü bu yol denemelerle doludur. 

31 Sevgim, sizi uyanık tutmak için durmaksızın "evinizin" kapısını çaldı. Nasıl olur da bunca sevgi 

kanıtından sonra hâlâ Benim Sözümü inkâr eden biri olabilir: Çünkü gözleri olduğu halde görmezler, 

anlayışları olduğu halde anlamazlar, kalpleri olduğu halde hissetmezler. 

32 Beni hâlâ tanımıyorsunuz. Ancak birbirinizi size öğrettiğim gibi sevdiğinizde, ruhsal armağanlar 

konusunda çok büyük bir bilgi ve anlayış kazanacaksınız. Size dudaklarınızın yüreklerinizdeki iyi 

duyguların bolluğunu anlatacağını söylemiştim. Ama kalbinde aşk olmayan biri aşktan söz edebilir mi? Bu 

öğretileri verdiğim kişilerin tam da başka zamanlarda sevgi öğretileri verdiğim kişiler olduğu düşüncesi 

sizi şoke etmiyor mu? 

Bakın, Ben, Baba ve Efendi olarak sevgimle, bu öğretiyi size bir kitap olarak emanet ediyorum ki, 

Rab'bin ilahi lütfunun içine yerleştirdiği saflık ve bilgelikle saklayasınız; öyle ki, insanlar onu 

öğrendiklerinde - aralarında yeni yazıcılar ve Ferisiler gibi gözcüler olacak, Beni sınamak için - onlara 

mükemmel bir iş, taşan adalet ve sevginin ruhsal bir öğretisini, kardeşleriniz için sevgi ve merhamet 

çalışmalarınızla onaylanan, içsel olarak derin ve dışsal olarak basit bir Tanrı tapınmasını 

gösterebileceksiniz. 

33 İzleyin ve dua edin, hazırlıklı olun, çünkü öğretime zulmedilecek. Bu vahiyler sizi 

endişelendirmemeli; gerçeğe dönüştüklerinde, hastaları iyileştirirken ve acı çekenleri teselli ederken 

görevinizde sizi şaşırtmalarına izin verin. Yaşam ağacının özsuyunun her birinizin içinde olduğunu size 

bahşederek size güç vereceğim. Bu masada, bu gölgenin altında oturun, ama göz kamaştırıcı beyaz masa 

örtüsünü lekelemekten sakının. Bu saf beyaz, daha sonra kat etmek zorunda kalacağınız yola benzer. Sevgi 

örtüm tüm çocuklarımı kaplar ve merhametim bu zamanda Beni duyacak olan herkes için yaşam yolunu 

hazırlar. 

34 Doğanın serbest bırakılan güçleri insanlığı her an sarsıyor. Dikkat edin, topraklarınızda izlerini 

bırakmasınlar. 

35 Bırakın kalabalıklar size gelsin; her kalp ve ruh içinde bir keder taşır. Onları Benim Ruhsal 

Dünyamla temasa geçirin - şimdi hala bu tezahürün zamanıdır, böylece Krallığımdan inen ruhsal merhemi 

alabilirler. Sizi donanımlı, sevgi işimde adanmışlıkla çalışırken görmek istiyorum, öyle ki hastayı 

iyileştirirken, yas tutanı teselli ederken, gerçeğe susamış olana öğretirken ve yolunu kaybetmiş olana öğüt 

verirken doğruluğumun saati sizi karşılasın. Unutmayın, eğer o gün görevinizi yerine getirirken sizi 

şaşırtmazsa, acı çeken siz olacaksınız. 

36 Sizi huzurumda başınız eğik görmek istemiyorum, sizi her zaman vakur ve neşeli görmek 

istiyorum. Ayrılış anım geldiğinde sizi bu huzur ve güçle insanların arasında bırakacağım; çünkü size 

gerçekten söylüyorum, savaşmak zorunda kalacaksınız. - Bu sınavlarda Beni izleyecek olanları ve Bana 

sırtını dönecek olanları görüyorum. Çünkü güçlü kılmak için her birinizi sıkıntıya soktum ve sınadım. 

37 Oluşturduğunuz ağacın yapraklarının ve meyvelerinin sağlıklı ve canlandırıcı olmasını istiyorum. 

O zaman ihtiyatlı dikkatim, içtikleri kâse çok acı olduğu için sadece çağrılacakları anı bekleyen insanları 

size getirecektir. 

38 Ruhen, zihnen ve bedenen hasta olanlar, dullar, yetimler, çaresiz erkekler ve kadınlar, sevgi ve 

huzura aç olanlar, yüklerini bırakmaya ve inançlarını yeniden kazanmaya gelenler olacaktır. Gelemeyenler 

için dua edin, Benden isteyin, sizi işiteyim. 
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39 Yenilenmede sebat edin, beden doğasının gelişiminde (daha iyiye doğru) geride kalmasına izin 

vermeyin. Bu ilerlemeyi başardığınızda, ruhsallaşmanızın temellerini atmış olduğunuzu anlayın. 

40 Ey insanlar, İlahi Ruh'un sizinle konuştuğunda ve işitildiğini hissettiğinde duyduğu coşkuyu 

hissedin. Sözümün, kavrayamadığınız birçok gizeme ne kadar ışık tuttuğunu görün. 

41 Bu zamanın insanları, yaşamın akşamında olduğunuzu düşünen sizler - Benim öğretilerim sizi bir 

şafak gibi şaşırttı ve ruhunuzu canlandırdı. 

42 Bu zamanda görevlerini tanıyıp çarmıhlarını kucaklayanlar kutsanmışlardır, çünkü bastıkları 

tarlalar Sözüm için verimli olacak ve onlara öğretilerimin tohumunu ekebileceklerdir. 

43 Sakin olun, küçük çocuklar ve öğrenciler, zihinlerinizde ve kalplerinizde kopan fırtınaları dindirin 

ve ruhani gökkubbede barış gökkuşağının belirmesine izin verin. 

44 Varlığınızda saklı olan sayısız armağanları ve güçleri keşfettiğinizde Benim ilahi öğretime 

şaşıracaksınız; bu güçlerle gelecekte hayatın zorluklarına karşı galip gelebilir ve zafer kazanabilirsiniz. 

45 Bu zamanda rehberiniz Benim Ruhum olacak. Musa'nın günlerinde olduğu gibi, yeni Kızıldeniz'de 

sizin için bir yol açacağım. Seni kurtaracağım ve çölde tutacağım. Sizden tek istediğim, Benim sevgi 

örneğimi yorulmadan yaşamanız ve sonuna kadar sadık olmanızdır. Çünkü ruhunuz Vaat Edilmiş 

Topraklar'ın kapılarına vardığında nihai hedefi bulacaksınız; orada insani mücadelelerden dinlenecek ve 

bu dünyanın tutkularından ve sefaletinden kurtuluş bulacaksınız. Orada ruhun gerçek ışığını tanıyacaksınız 

ve bu ışık size bu dünyada güneşin ışığını görebileceğiniz kadar dolgun bir şekilde gerçeği gösterecektir. 

46 Baba'dan çıktınız ve yalnızca orijinal saflığınıza değil, aynı zamanda İlahi Yasalarımı yerine 

getirdiğinizde sahip olduğunuz armağanların ortaya çıkmasının size vereceği yüceliğe de sahip olarak O'na 

dönmeniz gerekecek. Ama hiç kimse Huzuruma yalnız gelmeyecek, her biri kurtardığı, iyileştirdiği, teselli 

ettiği ve kurtuluş yolunda önderlik ettiği herkesi beraberinde getirecek. Ruhunuza evrim yolunda yardımcı 

olmak için, bu zamanda ona sevgi öğretilerimi verdim. 

47 Şimdi öğrenme zamanı. Ruhumun tüm bedenlere ve her ruha nasıl döküldüğünü görün. Bazıları 

kendinden geçerken, diğerleri kendinden geçmeden Benim Sözümü ilan eder. Yaşlılar, gençler ve çocuklar 

Benim Ruhsal Krallığımdan söz ederler. Bunlar daha önce hem peygamberlerimin hem de benim yeni 

tezahürümle ilgili olarak size bildirdiğimiz kanıtlar değil mi? 

48 Kalbinizi ve zihninizi arındırın ki ruhunuz yükselebilsin ve kendini arındırabilsin. O zaman ışığımı 

sizin varlığınız aracılığıyla ortaya çıkaracağım ve sevgi eserlerinizle insanlığı hayrete düşüreceğim. Çocuk 

aracılığıyla yaşlıyla, eğitimsiz ve cahil aracılığıyla bilgiliyle, alçakgönüllü aracılığıyla kibirliyle 

konuşacağım. Bugün sizi neyin beklediğini henüz anlamıyorsunuz, ama yarın bileceksiniz ve bugün (hala) 

uykuda olan ve yarın İlahi Mesajımı aldıklarında Beni takip etmeye hazır olacak olan vilayetlere gitmek 

için isteyerek yola çıkacaksınız. 

49 Bugün Üstadınızın size öğretmek ve geçmiş zamanların öğretilerini hatırlatmak için aşağı inmesini 

özlemle bekliyorsunuz. İstekli bir kulak ve Benim için sevgiyle çarpan bir kalple uyanık yaşarsınız. 

Zihniniz dikkatlidir, Sözümü düşünmeye hazırdır; ve sonra, sessizlik içinde, öğütlerimi ve emirlerimi 

hatırlar ve uygulamaya koymak için onları anlamaya çalışırsınız. O zaman öğretilerimin ne kadar saf ve 

görevinizin ne kadar zor olduğunu anlarsınız ve daha gayretli olmak için önce ruhani varlıklar haline 

gelmenizin gerekli olup olmadığını sorarsınız, çünkü bugün giydiğiniz beden kabuğunu atarak, bunun 

ruhani yükselişiniz ve görevinizi yerine getirmeniz için bir engel olduğunu hissedersiniz. Ama ben size bu 

örtüyü sevgiyle kabul etmeniz ve ustalıkla kullanmanız gerektiğini söylüyorum. Ben onu boşuna 

yaratmadım ve size verdim. Eğer ona nasıl rehberlik edeceğinizi bilirseniz, o sizin iş arkadaşınız olacak ve 

kardeşlerinizle birlikte sevgi ekiminizden elde ettiğiniz hasat sayesinde yeryüzündeki varlığınızın değerini 

bilecek ve keyfini çıkarabileceksiniz. 

50 Beni kendinize örnek alın ve mucizeler yaratın, çünkü sizler Benim seçilmişlerimsiniz. 

Kardeşlerinizin doktorları ve danışmanları, insanların savunucuları ve şefaatçileri olun ve onları güvenli 

bir limana ulaştırmak ve onarım yolunda güvenli bir zeminde yürüdüklerini hissetmelerini sağlamak için 

tüm ruhunuzu işinize verin. 

51 Hazırladığım tarlalara gidin ve oralara tohum ekin. İyi bir çiftçi gibi toprağı sevginizle gevşetin, 

çünkü insan kalbi katılaşmıştır ve onu sabırla işlemeniz gerekir. - Asi ruhlarla karşılaştığınızda, "O, 

Tanrı'nın aradığı kişilerden değildir: O alçakgönüllü yürekler ister" diyerek onlardan uzak durmak 

istediniz. - Aramaya ve dönüştürmeye geldiğim şeyin tam da bu kalpler olduğunu bilmiyor musunuz? 
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Sana soruyorum: Bana geldiğinizde, kalbiniz zaten Benim için bir ev ya da bir tapınak gibi miydi? 

Bakışlarınızı geriye çevirin ve ağır yükünüzü çoktan bıraktığınızı ve gerçek yaşama yeniden doğduğunuzu 

fark edin. 

52 Neden bazen insan aklı aracılığıyla Benim tezahürümden şüphe ediyor ve Benden kanıt talep 

ediyorsunuz ve neden istediğiniz lütfun gerçekleştiğini görmediğiniz sürece imandan yoksun 

kalıyorsunuz? Yüksek öğütlerime inanmak ve müdahale etmek için Beni daha seçilmiş bir dilde 

konuşurken duymak istiyorsunuz. Size soruyorum: Benim ilhamlarımı yorumlayabilmek için zaten 

ruhaniliğin zirvesinde misiniz? Benim Ruhumdaki İrademi okuyabilecek kadar yüksek düzeyde 

evrimleşmiş misiniz? - Beni anlamak için hâlâ çok küçüksünüz, ama sırrımı öğrenebilmeniz için sizi 

Benimle ruhsal temasa götürecek yolda size rehberlik ediyorum. 

53 Sizi huzura ve sonsuz yaşamın mükemmelliğine götürecek olan kendi kaderinizi vermiş olmama 

rağmen, ruhunuza emanet edilen görevi değersizleştirdiniz. 

54 Alçakgönüllü olursanız, harika olursunuz. Büyüklük, pek çok kişinin inandığı gibi kibir ve 

gösterişte değildir. "Nazik ve alçakgönüllü olun", size her zaman söyledim. Beni Baba olarak bilin ve Beni 

sevin, beden kabuğunuz için bir taht ya da sizi diğerlerinden ayıran bir isim aramayın. Sadece diğer 

insanlar arasında bir insan olun ve içinizde iyi niyet barındırın. 

55 Beni tüm görkemimle görebilmeniz ve Bana tanıklık edebilmeniz için kendinizi donatın; ruhsal 

olarak yükseldiğiniz oranda, bilgimi içinize akıtacağım. 

56 Ey ruhun yasalarını yerine getirmek için kendinizi dünyanın boş şeylerinden ayıramayan insanlar! 

Gözyaşlarınıza neden olan bu dünyayı seviyorsunuz ve hangi amaçla gönderildiğinizi anlamadan tekrar 

tekrar ona geliyorsunuz. Size diyorum ki: görevinizi yerine getirin ve size vaat ettiğim topraklara yolculuk 

için kendinizi hazırlayın ki, Babamın sizi karşılayan sesini duyabilesiniz ve kardeşleriniz için sevgi ve 

merhamet çalışmalarınızla elde ettiğiniz huzuru size verebilsin. 

57 Bu zamanın sınavlarından korkmayın. Kendinize güç verin ve komşularınıza yardım edin. 

Aralarında acının cesaretini kırdığı pek çok kişi bulacaksınız. Kardeşlerinizi ıstırap içinde göreceksiniz ve 

herkes için iyileştirici bir merhem, güçlendirici ve cesaretlendirici bir söz ve Babanızdan bir ışık huzmesi 

olacak. Acı çekenlerin acısını kendi acınız haline getirin; böylece onlarla acıyı paylaşmış, onlara sevgi ve 

merhamet vermiş olursunuz. 

58 Sessizce ağlayan sizlere diyorum ki: Teselli aramaya gelenlere ne mutlu! Dua etmek için semboller 

ya da imgeler istemediniz, çünkü Benim sizinle olduğumu biliyorsunuz ve Beni içinizde buldunuz. 

Bedeninize ve ruhunuza güç aşıladım. 

59 Kalabalıklara nasıl önderlik edeceklerini bilen ve çarmıhın yükünü hissettiklerinde Beni yardımcı 

olarak arayanlara ne mutlu! Ruhani ve maddi bölgelerde yaşayan tüm varlıkların yolunu aydınlatırım. 

Birbirinize yabancı gözüyle bakmayın, birbirinize sıcaklık gösterin ve birbirinizi gerçekten sevin; çünkü 

kardeşlerinizi severseniz, Beni sevmiş olursunuz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 48 
1 Dinlenebileceğiniz yayılan ağacın gölgesini arayan siz kalabalıklar - burada size teselli ve güç 

veren Sözümü duyarsınız, böylece gitmeniz gereken yolu teslimiyet içinde düşünebilirsiniz. 

2 Ruhunuzun zayıfladığını hissettiğinizde, İlyas'tan asasını isteyin ki, ona yaslanarak Baba'nın berrak 

pınarına ulaşabilesiniz; burada O'nun sevgisinin ve bilgeliğinin suları bir teşvik olarak ve yolculara 

mutluluk vermek için taşar. 

3 Size gerçek tapınağı inşa etmeyi öğretiyorum; çünkü iman temellerini atmadan tapınaklar inşa 

eden çok kişi var. Tapınağım, dalları evrene sevgiyle yayılan, kuşların çeşitli şekillerde sevindiği ve 

seslerini birleştirerek Yaratıcı'ya sundukları uyumlu, tatlı ve mükemmel bir konser oluşturdukları bir ağaç 

gibi olmalıdır. Bununla ruhunuz Rabbini aramak için yükselecektir - Baba olarak, Efendi olarak, Hekim 

olarak; ama asla O'nu Yargıç olarak aramayacaksınız. 

4 Gerçek Tanrı gerçek bir şekilde sevilecek, sahte ilahlar yok edilecek ve saf olmayan ve kusurlu 

kültler yerini Baba'ya bir sevgi şarkısı olacak olan Ruh'a tapınmaya bırakacaktır. 

5 Size doğrusunu söyleyeyim, bu süre içinde sizinle çok konuştum, ama bazen Beni anlamıyorsunuz, 

bazen de sadece boşluğa konuşmama izin veriyorsunuz. Bununla birlikte, bu ilahi Sözün yankısı 

duyulmadan gitmeyecek ve evrenin her yerindeki insanlar tarafından duyulacaktır. 

6 Eğer ruhani olan maddi şeylere dönüşseydi, şu anda kendinizi muazzam boyutlarda bir masada 

otururken görürdünüz ve her birinizin önünde seçkin yiyeceklerle temsil edilen Benim Sözümün ekmeğini 

görürdünüz. 

7 Yavaş yavaş ruhsallaşanlar Bana, Benim Sözümü en lezzetli ve cazip yiyeceklerle 

değişmeyeceklerini söylerler. Maddeciliklerini henüz yenememiş olanlar, Babalarının onlara ruhsal 

armağanlar ve mallar getirmek yerine, dünyanın zenginliklerini bol bol getirmesini tercih ederler. 

8 Kendilerine büyük bir sevgiyle sunduğum soframdaki yiyeceklere dokunmadan bırakıp giden kaç 

kişi var? Sözümü işitmek için dünyaya gelmelerinin kaderlerinde yazılı olduğu şimdiki gibi bir lütuf 

dönemini bir daha ne zaman yaşayacaklar? - Bunlar sert kayalardır ve aşınmaları için fırtınalara ve zamana 

ihtiyaç duyarlar. Mirasları, onu nasıl koruyacaklarını ve besleyeceklerini bilmedikleri sürece onlardan 

esirgenecektir. Ama ona yine sahip olacaklar, çünkü size Baba'nın çocuklarına verdiği şeyin onlardan asla 

alınmayacağını, sadece onlar için saklanacağını söylemiştim. 

9 Bu, gezginlerin meyveleriyle beslenerek yorgun gezintilerinden güç toplamak için gölgesinde 

dinlendikleri ulu ağaçtır. 

10 Bu ağacın altında herkesi bekliyorum; bazıları yerine getirdikleri görevden memnun, diğerleri ise 

başları eğik ve elleri boş dönecekler. 

11 Huzur kalplerinizi terk ettiğinde ve gözyaşlarınız durmaksızın yanaklarınızdan aşağı 

süzüldüğünde, üzüntünüzün nedenini anlamak için düşünmeye başladınız. Sonra vicdanınız size 

üzüntünüzün ve huzur eksikliğinizin nedeninin sahip olduğunuz az ruhsallaşmadan, misyonunuzu yerine 

getirmemenizden, yaşam işlerinizde kardeşleriniz için sevgi ve merhamet eksikliğinden kaynaklandığını 

gösterdi. 

12 Şimdiki yaşamınız bunun kefareti oldu; çünkü geçmiş yaşamlarınızda ruhunuzu lekelediğiniz ne 

kadar çok günahtan bugün kendinizi arındırdığınızı bilmiyorsunuz. Kalplerinizde huzur bulamamanızın 

nedeni budur. 

13 Huzurun son kırıntısını bile kaybetmiş olanlar, onu yeniden kazanmak için çetin bir mücadele 

verirler ve bu lütfun yalnızca adalet ve iyilik yolunda var olduğunun farkına varırlar ki ben de her an 

vicdan aracılığıyla insanları buna yönlendiririm. Bu nedenle, Sözümü işitenler Benim yolumu izlemeye 

gayret ederler, çünkü Benim yolumda huzur olduğunu ve bir zorluk ya da ziyaret geldiğinde, 

merhametimin onları kaldırmak için yakın olduğunu bilirler. 

14 Benim yasam insanüstü kurbanlar talep etmez, kölelik anlamına gelmez ya da kimseyi zincirlerle 

bağlamaz. Kuşkusuz bu bir çarmıhtır, ama sevgi çarmıhıdır; ağırlığı insanı tüketmek yerine güçlendiren 

bir çarmıhtır. 

15 Yaşamınızda çeşitli vesilelerle gerçek huzuru hissettiğinizi hatırlayın ve bunun iyi olanı 

yaptığınızda, affettiğinizde, biriyle uzlaştığınızda, rahat yatağınızı bırakıp hasta bir insanın yatağına 
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giderek onu rahatlattığınızda gerçekleştiğini fark edeceksiniz. Ruhunuzda bir an için Krallığımın huzuru 

vardı. 

Yaşamınız boyunca barışı korumayı öğrettiğim sizlere, zamanın başlangıcından bu yana görevinizin 

kardeşlerinize barış getirmek olduğunu doğrulukla söylüyorum. Bu nedenle, Kendimi size her 

tanıttığımda, sizden insanlar için dua etmenizi istiyorum; çünkü tek bir düşüncede ve aynı niyette birleşen 

ruhlarınız, kalplere mutluluk ve huzur nefesi olarak ulaşacaktır. Ayrıca ruhani vadide görünmez bir şekilde 

(size) ikamet eden varlıklara iç huzuru, ışık ve dinginlik verme talimatı ve yetkisi de aldınız. 

16 Dünyanın yolları tehlikeler ve ayartmalarla doludur. Bu nedenle ruhlar, Benden bilgi ve önsezi 

ışığıyla dolu olarak, kendilerini savunmak ve fethetmek için silah ve araçlarla çıkmalarına rağmen, 

genellikle dünyanın ve maddenin egemenliği altına girerler. 

17 Sizi yenilmiş buldum, yine de sizi şefkatle arayan sesimi dinlediniz ve böylece iman ve umutla 

ayağa kalktınız. Size doğrusunu söyleyeyim, zamanı geldiğinde bu sesi duymayan hiçbir kayıp ya da 

mağlup olmayacaktır. 

18 O zaman, en uzağa sapmış olanlar, yollarını en çok kaybedenler, Beni en hararetle sevenler ve 

Beni takip edenler olacak. 

19 Sevgimin keskisi en sert kayaları bile yontar. 

20 Bu hedefe ulaşmak için ruhunuzu arıyorum çünkü o Benim Öğretimi anlayabilir; ama önce 

kalbinizle konuşmalıydım, Kendimi ses taşıyıcısı aracılığıyla sınırlandırmalı ve Sözümü 

insanileştirmeliydim. Bu, sizi ruhtan ruha söyleme götürecek olan aşamadır. O zaman size ilham olarak 

gelen Benim ruhani sesim olacak ve size arınmanızın yolunu gösterecektir; çünkü bedeniniz bazen ağır bir 

zincir ya da maddenin ötesini görmenize izin vermeyen yoğun bir perdedir. 

Bu savaşı kazanmanıza yardımcı olmak için, burada size olan sevgimden dolayı, akıl ve kalp için bir 

okşama gibi size gelen insan sözüne dönüşen ilahi ilhamım var. 

21 Bu günler anma günleridir ve bu nedenle kendinizi adanmışlığa ve hazırlığa verdiniz. Ah, keşke bu 

maneviyatı fanatizme düşmeden tüm yaşamınız boyunca koruyabilseydiniz; gelişiminiz ne kadar büyük 

olurdu. 

22 Bu kalabalıkların yüreklerinde sevinç vardır, çünkü akıllarının önünde Efendinin kendilerine 

gerçek yaşamın ekmeğini ve şarabını yedirmek ve içirmek için onları beklediği göksel ziyafetin olduğunu 

bilirler. 

23 İsa'nın o sırada havarileriyle birlikte etrafında toplandığı masa, Cennetin Krallığı'nın bir 

simgesiydi. Orada Baba çocuklarıyla çevriliydi, yaşamı ve sevgiyi temsil eden yiyecekler vardı; ilahi ses 

yankılanıyordu ve özü dünyayı kapsayan bir uyumdu ve o zaman hüküm süren huzur Tanrı'nın Krallığında 

var olan huzurdu. 

24 Üstadın size kendi sözleriyle yeni bir vasiyetname getireceğini düşünerek, bu adanmışlıklarla 

kendinizi arındırmaya çalıştınız ve öyle de oldu: Bugün Bedenimi ve Kanımı temsil ettiğim ekmeği ve 

şarabı hatırlamanıza izin veriyorum. Ama aynı şekilde, bu yeni zamanda bu besini yalnızca Sözümün ilahi 

anlamında bulacağınızı söylüyorum. Bedenimi ve Kanımı arıyorsanız, onları yaratılışın İlahisinde 

aramalısınız, çünkü Ben yalnızca Ruh'um. O ekmekten yiyin ve o şaraptan için ama kâsemi de doldurun, 

sizinle birlikte içmek istiyorum: Aşkına susadım. 

25 Bu mesajı kardeşlerinize iletin ve hayat olduğu için kanın yalnızca ebedi yaşamın, yani gerçek 

sevginin bir sembolü olduğunu öğrenin. - Sizin aracılığınızla insanlığı yeni vahiylerimle aydınlatmaya 

başlıyorum. 

26 Erkekler ve kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar bu Üçüncü Çağ'da Mesih'in havariliğini 

oluşturacaklardır. Ama gerçekten, size söylüyorum, kalplerden çok - aradığım ruh olacak. 

Tüm insanlık Sözümü işitmese de, bu kutlu Saatte Varlığımı hissetmelerini istiyorum. Evlerindeki aile 

babaları, kamplarındaki hastalar, adalete aç olanlar, insanlar tarafından cezalandırılanlar, kalplerinde huzur 

olmayanlar, kırgınlar, yoksullar - hepiniz, sessizce mabedime girin ki Rabbinizin size şöyle diyen sesini 

duyabilesiniz: "Esenlik sizinle olsun!" 

27 İnsanlar, şu anda, şimdi Ruh'ta olan havarilerim, o günlerde olduğu gibi görünmez olarak Beni 

çevreliyorlar: 

Petrus, Yuhanna, Yaşlı ve Genç Yakup, Thaddaeus, Thomas, Matta, Bartholomew, Simon, Filipus, 

Andreas ve hatta acı dolu Yahuda. Bu yeni akşam yemeğinde hepsi Bana eşlik ediyor. Dünya üzerinde 
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başka hangi yerde size gösterdiğim görüntü gösterilebilir? - Ben o ruhların kendilerini yaşam ve ışık 

doluluğunda göstermelerini sağlayabilirken, size yaşamdan yoksun görüntüler gösterilecek. 

28 O zaman olduğu gibi, ruhumda sevinç ve aynı zamanda acı var, çünkü tüm çocuklarım henüz 

kurtarılmadı. 

29 Soframda olduğunuzu söyleyen Sözümü duyduğunuzda, düşünceleriniz bir anlık şaşkınlıkla 

Efendisine ve kardeşlerine ihanet eden o öğrenciden uzaklaşamaz; o zaman kendinize o zaman da bir hain 

olup olmayacağını sorarsınız ve ruhunuz Bana sorar: "Belki de bu Ben olacağım?" - Gözleriniz yaşarır ve 

benden asla günaha düşmemek için güç istersiniz. Size doğrusunu söyleyeyim, bu zamanda da Bana ihanet 

edenler olacak; ancak bu İkinci Zamanda olduğu gibi Bedenimde olmayacak, ama Öğretimin gerçeğini 

işleriyle gizlemeye çalışacaklar ve insanların İlahi Bilgelik öğretisi olan şeyin aldatma olduğunu 

düşünmelerine neden olacaklar. 

30 Hepiniz Beni seveceğinize ve ölene dek Beni izleyeceğinize ant içtiniz; ama size dikkat etmenizi 

ve dua etmenizi söylüyorum, çünkü Yahuda da Benim için canını feda edeceğine ant içmişti. 

31 O zaman fiziksel işkencem bir gece ve bir gün sürdüyse ve ölüm bedenin işkencesini sona 

erdirdiyse, şimdi ruhta acı çeken herkesin acısını hissediyorum; her suçlamada yeryüzünün yargıçları 

tarafından mahkum ediliyorum ve her hapishane hücresinde bu kefareti çekenlerin kalbine 

hapsediliyorum. Sadece İsa'nın dünyada yaşadığı o acı dolu saatlerin anısına ağlamayın, çünkü Benim 

Çilem henüz bitmedi. 

32 Sözümün, Beni sonuna kadar takip edenlere vaat ettiği mutluluk ve huzura erişmek için sevgi ve 

merhamet çalışmalarıyla hala liyakat kazanması gerektiğini anlayan ruhunuz şimdiden Benim üzüntümü 

paylaşmaya başladı. 

33 Ruhunuzu basit dualarla yükseltin, çünkü dua Rab'le bağlantı kurmak ve O'na yaklaşmaktır. 

34 Bu akşam yemeği sevgiyle hazırlandı, bunu unutmayın. Masadaki ekmeği alın ve kardeşlerinizle 

paylaşın; ve hepiniz sonsuzluğa ulaştığınızda, şu anda size verdiğim bu vahyin sonsuz yaşamın bir 

sembolü olduğunu anlayacaksınız. Gelin ey kalabalıklar, çünkü İkinci Çağ'da soframa oturan yalnızca on 

iki kişiyken, bugün yüz kırk dört bin kişi olacak: ama Benim sevgi çağrım tüm insanlar içindir. Bu 

zamanda hepinizin Bana eşlik etmenizi istiyorum. 

Bazıları sözlerim karşısında titrer, bazıları ağlar, bazıları da bu sözleri duymaya layık olmadıklarını 

düşünür. Her birinizin kim olduğunu bilen Ben, şimdi öğretilerimi dinlemek için akın eden bu insanlar 

arasında, Bana inanmaları için zamanında mucizeler verilenlerin de olduğunu; İsa'dan şüphe edenlerin ve 

Pilatus'un önünde haykıranların da olduğunu size söylüyorum: Onu çarmıha gerin, onu çarmıha gerin! 

35 Birçokları, kime eşlik ettiklerini bilmeden, omuzlarımda çarmıhla Çarmıh'a gittiğimi gördü ve 

ağlayanın kim olduğunun farkında olmadan Meryem'in gözyaşlarını gördü. O zamanlar Beni 

tanıyamayanlara şimdi nasıl yeniden öğrettiğimi ve onları öğrencilerime dönüştürdüğümü görün. 

36 Çarmıhta sizin için af diledim çünkü ne yaptığınızı bilmiyordunuz. Bu bağışlama, Baba'nın size 

gözlerinizi gerçeğe açmanız, kendinizi kurtarmanız ve Bana yaklaşmanız için sunduğu yeni bir fırsatta 

ifadesini buldu. Yine de, size olan merhametime rağmen, Bana inanmamak ve Beni izlememek için bir 

nedene sahip olmak amacıyla Sözümde kusur arayanlar var. Ama gerçekten, size söylüyorum, Sözümün 

ruhsal özünde hiçbir leke yoktur; oysa bu göze çarpmayan ve basit sözle yüreklerinizden birçok lekeyi 

sildim. 

37 Hepiniz Benim yargıma tabisiniz. Size olan sevgimin merhametinden daha fazla sizi harekete 

geçirecek bir şey olmayacaktır; çünkü Benim yargım sevgidir. 

38 O sırada Aramatyalı Yusuf evinin kapılarını açtı, böylece Efendimiz Fısıh Bayramı'nı 

öğrencileriyle birlikte kutlayabilecekti, ancak o bayramda kurban edilecek Kuzunun İsa olduğunu henüz 

bilmiyorlardı. 

39 Şimdi sizden, daha sonra Kanımla mühürlediğim işleri ve talimatları Sözümle size hatırlatmak için 

girdiğim hanı yüreklerinizde hazırlamanızı istiyorum. Ancak, kendinizi sadece bu anma günlerinde Benim 

Tutkumu hatırlamakla sınırlamayın. En derin varlığınızda, Mesih'in sizi dünyaya getirdiği sevgi dersini 

ebediyen hatırlayacağınız bir mabet inşa etmelisiniz. Bu sığınak, insanlığın inancını yok etmeyi amaçlayan 

fırtınalarda yıkılmaz olacaktır. 
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40 Bugün birçok il, ilçe ve köyde Sesimin duyulmasını sağlıyorum ki, birçokları çağrılsın. Kendi 

yolumla yüreklere merhem, teselli ve esenlik ekiyor, kendilerini lütuf yaşamına kaptırdıklarını 

düşünenlerde umut uyandırıyor, ahlaksızlık ve günah içinde ölü olanlara yaşam veriyorum. 

41 Yine o dönemde bir vilayetten diğerine gittim ve varlığım muhtaçlar, hastalar ve ruhen yoksul 

olanlar arasında sevinç yarattı. Hepsi Benim adımlarımı izlemedi, ama bunlar üzerlerinde 

gerçekleştirdiğim mucizelerin canlı tanıkları olarak kaldılar. Erkekler, kadınlar ve çocuklar İsa'ya geldiler, 

kederli yüzleri ve ağıtları Bana sefaletlerini ve acılarını anlattı. Mucizelerimle ilgili söylentiler ve haberler 

duymuşlardı ve ellerini O'na uzatıp gücünün kanıtını istemek için Celile'den gelen Haham'ın geçişini 

sabırsızlıkla bekliyorlardı. 

Onlar sade yürekliydi, ama başkaları da vardı, din bilginleri, yasa öğretmenleri ve Ferisiler, İsa'dan 

hoşlanmadıkları için sonunda O'nun hastaları sadece dokunarak iyileştirdiği gücü gösterip göstermediğini 

görmek için ellerini onlara göstermesini istediler. 

42 Benim merhametim ayrım gözetmeksizin herkes içindi. Ben, tüm çocuklarının acılarını dindirmek 

için gelen Baba'ydım. Hekim olan İsa'nın her şeyi merhemdi ve hastayı sağlığına kavuşturmak için onun 

bedenine dokunması gerekmiyordu. Bazen -inancın neler yapabileceğine dair insanlara kanıt vermek için- 

hasta birinin Bana yaklaşmasına ve iyileşmesi için giysime dokunmasına izin verdim. 

43 Günümüzde ve çağımızda, günahkârları ve muhtaçları aramak için dünyanıza gelen kişi artık İsa 

değildir. Şimdi, bu zamanın insanları arasında sonuna kadar O'na sadık kalacak yeni öğrencileri keşfetmek 

için Kendisini insanlığa tanıtan İsa'nın Ruhu'dur. Ruhsal bir sofrada onlara insan gözüyle görülemeyen 

ama Ruh için gerçek olan ekmek ve şarap sunmuştur. Bugün Sözümü hararetle dinleyenlerin çoğu bir 

zamanlar Bana inanmamıştı; ama sizden rica ediyorum: Şimdi Beni duydukları halde Benim tezahürüme 

inanmayanlar hangi mucizeleri ve hangi zamanları bekliyorlar? Şüphe ediyorlar çünkü Ben Kendimi 

bilginler ya da ilahiyatçılar aracılığıyla değil, eğitimsiz ve basit insanlar aracılığıyla gösteriyorum; ama 

size söylüyorum ki, Beni her zaman "bunların en azı" arasında bulacaksınız. 

44 Bu kelimenin değerini kavramış ve ilahi anlamını bulana kadar onu araştırmış olanlar, yarın 

insanlar arasında yaymak zorunda kalacakları ruhanileşmenin tohumu olarak onu koruyacak olanlardır. 

45 İlk kez Rab'bin Sesi En Kutsal Yer'de duyuldu, İkinci kez size İsa'nın Sözü'nde Sevgi Öğretilerimi 

verdim; şimdi Sözümü bir insan ses taşıyıcısı aracılığıyla duyuyorsunuz ve yarın Baba ile çocukları 

arasındaki en samimi birliktelikte her ruhu aydınlatan Benim İlhamım olacak. 

46 İkinci Kez size şöyle demiştim: "İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'dan gelen her sözle yaşar." Bu 

nedenle, Bedenimi sergilediğim ekmek sadece bir semboldü. Bugün size söylüyorum: Sözümün ekmeğini 

alın, ruhani anlamının şarabını için ve sonsuza dek beslenin. 

47 Barış krallığından gözyaşı vadisine geldiğimi, günahkârlarla konuşmak için erdemlilerin 

yurdundan indiğimi anlayın. Bir kralın tacını ya da asasını takmıyorum, alçakgönüllülükle, Işığımla 

dönüştürdüğüm hantal bir beden aracılığıyla Kendimi size tanıtmak için geliyorum ve öğretilerimin 

sınırsız gerçeğiyle sizi şaşırtıyorum. 

48 Sizden utanmıyorum ve günahlarınıza ve kusurlarınıza rağmen, sizi sevdiğim için Benim 

çocuklarım olduğunuzu asla inkâr etmeyeceğim. Aksine, birçok kez Beni inkâr ettiklerinde Benden utanan 

insanlar olmuştur. 

49 Bugün aranızdan Ruhumu döküyorum ki, Bana materyalizmden, geleneklerden ve fanatizmden 

uzak, ruhani ve sade bir ibadet sunmayı öğrenebilesiniz. 

50 Geçmişte taptığınız sahte tanrıları devirmiş olan sizler, şu anda ruhunuzda Sözümle oluşturmakta 

olduğum mabede nasıl gireceğinizi bileceksiniz. 

51 Kalplerinizde, sizinle birlikte kalmam ve size her zaman bu biçimde öğretmem arzusunu 

görüyorum; ancak, bu olmamalıdır, çünkü isteğinizi kabul etseydim, sevgi işlerinizle Beni aramak için 

hiçbir çaba göstermezdiniz ve öğretilerimi dinlemekle yetinirdiniz. 

52 Eskiden beri size Krallığımın bu dünyaya ait olmadığını söyledim; ve size gerçekten söylüyorum, 

ruhsal olarak dünya da sizin eviniz değil. Baba'nın Krallığı O'nun ışığında, O'nun mükemmelliğinde ve 

kutsallığındadır. Burası sizin gerçek eviniz, burası sizin mirasınız. Size Cennetin Krallığı'nın mirasçıları 

olduğunuzu söylediğimi hatırlayın. 

Bu gezegen sizi geçici olarak barındıran, ruhunuzun arınma sınavlarına tabi tutulduğu bir konut gibidir; 

böylece ruhani yuvaya döndüğünde daha fazla gelişme ve ilerleme kaydetmiş olacaktır. Bu nedenle, 
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kendinize "Neden bu dünyada mükemmel huzur ve mutluluğu bulamadım?" diye sormayın. Size 

doğrusunu söyleyeyim, temiz olanlar bile bu dünya vadisinde gerçek huzuru bulamadılar. 

53 Eğer bu dünya size arzu ettiğiniz her şeyi verseydi, üzerinde büyük ruhsal denemeler olmasaydı - 

hanginiz Benim krallığıma gelme arzusuna sahip olurdu? 

Acıya da küfretmeyin ya da lanetlemeyin, çünkü onu günahlarınızla siz yarattınız. Buna sabırla 

katlanırsanız, sizi arındıracak ve Bana yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. 

54 Bu dünyanın yüceliklerine ve tatminlerine ne kadar bağlı olduğunuzun farkında mısınız? Sizi 

ondan uzaklaştırma arzusunun çok güçlü olacağı zamanlar gelecektir. 

55 Denemelerini ruhani yükseliş yoluyla aşabilen kişi, bu aşmada huzuru deneyimler. Gözlerini 

cennete dikerek yeryüzünde yürüyen kişi tökezlemeyecek, kefaret yolundaki dikenler ayaklarını 

yaralamayacaktır. Beni dinleyen sizler, örnek olabilmek için denemelerinize sevgiyle katlanın. 

Mükemmelliğinizde giderek daha fazla ilerlemeye çalışın. Eğer öyle olmasaydı, bugüne kadar neden 

geldiniz? Bu sert banklarda oturmak için neden işinizi bıraktınız? Çünkü huzuru, ışığı ve balsamın 

iyileştirici gücünü arıyorsunuz. 

Bu kalabalıklar arasında, bu mesajı yarın illere taşımak için Benim bilgeliğimi ve vahiylerimi arayanlar 

da var. Çok günah işlemiş olanlar da vardır ki, gözlerinden yaşlar akarak Bana şöyle derler: "Baba, biz 

Senin Sözünü işitmeye layık değiliz." Ama size söylüyorum ki, ben tam da sizin iyiliğiniz için, gelişim 

yolundan sapmış olanların iyiliği için geldim. Ben hiçbir zaman yeryüzündeki doğru kişileri aramaya 

gelmedim - onlar zaten kurtuldular. Kendilerini kurtaracak gücü artık kendilerinde bulamayanları 

arıyorum; onlara kutsamalarımı ve şefkatli sevgimi bahşediyorum. 

56 Eğer içinizden birine günahları yüzünden ruhunu kaybettiği söylenmişse ve o hâlâ yanlışlarını 

düzeltmek ve kendini kurtarmak istiyorsa, Bana gelsin ve Ben de onu bağışlayayım ve yeni bir yaşama 

yükselteyim. İsa'nın kendisine, "Kalk ve yürü" diyen sesini duyduğunda ayağa kalkan Lazar gibi olacaktır. 

57 Aynı şekilde, cahilin gözlerinin önünde Hakikat Kitabı'nı, "Gerçek Yaşam Kitabı "nı açmasını 

istiyorum. Eskiden Beni inkâr eden ve Bana küfredenlerin bugün insanlar arasında yükselmelerini ve 

ruhanileşme, alçakgönüllülük ve hayırseverlik örneği olan, kardeşleri için sevgi çalışmalarıyla 

talimatlarıma tanıklık eden bir halk oluşturmalarını istiyorum. 

58 Öğrettiklerimden yararlandığınızı görüyorum, ama hâlâ mükemmellikten uzaksınız. Hâlâ 

zayıfsınız, çünkü üç adım atmıyorsunuz ve daha şimdiden ayartı sizi aşağı çekiyor. 

59 Güçlü olun ve eğer anne babanız ya da çocuklarınız öğrettiklerimden dolayı sizi yanlış 

değerlendirirlerse, kararlılığınızı ve inancınızı gösterin ve korkmayın, çünkü Benim gücüm ve sizin 

örneğiniz onları bu gerçeğe ikna edecektir. Sizi yanlış değerlendirenlerden bazıları siz onları 

dönüştürmeden bu dünyadan ayrıldıysa, cesaretinizi kaybetmeyin, çünkü içlerine ektiğiniz tohumu 

ruhlarında yanlarında götürdüler ve o tohum başka dünyalarda çiçek açacak. 

60 İkinci Çağ'da size verdiğim öğretileri Tutkumla kavrayın. Sizi Benimle birlikte bu öğretileri 

hatırlamaya ve üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Unutmayın ki size onlardan sadece birkaç kez daha 

bahsedeceğim. Bundan sonra ne olacağını bilemezsiniz ama size vereceğim yeni vahiyleri almak için 

kendinizi hazırlamalısınız. 

Sizin için o anma günleri geldiğinde ve ruhunuzda huzura kavuşmak ve Rabbinizi hoşnut etmek 

istediğinizde, muhtaçlara merhamet gösterin, düşmanlarınızı bağışlayın ve kimseyle "kapanmamış 

hesaplarınız" olmasın; çünkü (çarmıhta) yedi sözümü söylediğim anlarda ruhunuzda pişmanlık 

duysaydınız, o sözler yüreğinize ne kadar acı ve ıstırap verici bir şekilde düşerdi! Çünkü o zaman 

vicdanınız size, susuzluğumu gidermek için sizden su istediğimde, içmem için bana safra ve sirke 

verdiğinizi söyleyecektir. 

61 Dua edin, çünkü ayartmaların ve baştan çıkarmaların olduğu bir zamanda yaşıyorsunuz ve şu anda 

huzur içinde olanların birkaç dakika içinde Tanrı'yla ters düşüp düşmeyeceklerini ya da Tanrı'ya küfredip 

etmeyeceklerini bilmiyorsunuz. Bugün size söylediklerimi her zaman hatırlayın ki, (ruhsal) uyanıklık ve 

dua içinde her zaman hazır olabilesiniz. 

62 İlahi Özümün bir günahkârın dudakları aracılığıyla size nasıl ulaşabildiğini görün. Bu bir güç ve 

sevgi mucizesi değil mi? Oluyor çünkü kayadan suyu, karanlıktan ışığı çıkaran Benim. 

63 Mütevazı aracılar vasıtasıyla "bunların en azıyla" konuştum; çünkü eğer dünyanın efendileri bu 

mesajı insanlığa iletmiş olsalardı - doğrusu size söylüyorum, armağanlarınızın bilgisinden ve yerine 
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getirecek görevlerinizden yoksun kalırdınız. Bu ziyafetten yiyemezdiniz ve ziyafeti uzaktan izlemekle 

yetinmek zorunda kalırdınız. Öte yandan, teoriler, bilimler ve dini önyargılar tarafından dokunulmamış 

olan bu akıl organları (ses taşıyıcıları) aracılığıyla, sosyal sınıfı, milliyeti, dini veya dili nedeniyle kimseyi 

kayırmadan tüm insanlığa bir çağrıda bulundum. 

64 Sesim, Kral olduğum Ruh'un krallığından, Dimas gibi çarmıhınızdan alçakgönüllülükle ve imanla 

Bana şöyle dediğinizde hepinizin Rabbinizle birlikte olacağınız o Cennetten gelir: "Tanrım, krallığında 

beni hatırla". Haçınız, size bu görevi verdiğimde emanet ettiğim haçtır: öğretmek, hastaları iyileştirmek, 

teselli etmek, ilahi mesajlarımı insanlığa duyurmak. Bu görev zordur çünkü sorumluluk gerektirir, çünkü 

hassastır, çünkü gürültülüdür ve bunu yerine getirirken, öğretilerimde gerçeği bulmak istemeyen 

inançsızların, iftiracıların ve alaycıların alayları üzerinize iner. 

65 Aynı şekilde, İsa da acı çekme yolunda ilerledi ve o kalabalıkların nankörlüğüyle 

kıyaslanamayacak kadar az olan çarmıh yüküne katlandı. 

66 İşte, öğretilerimi daha iyi anlayabilmeniz için çocuklarına geçmiş zamanlardaki işleri hatırlatan ve 

onları şimdiki işlerle ilişkilendiren Üstat. Bu öğretinin tüm dünyaya yayılmasını, insanlığı aydınlatmasını 

istiyorum ki bilmediği bir yaşamla karşılaştığında uyansın ve dünyada tek bir yuva, tek bir aile oluşturmak 

için yola çıksın. Bu, soy, sosyal sınıf ve kabile farklılıklarının ortadan kalkacağı gerçek İsrail halkı, 

Tanrı'nın halkı olacaktır, çünkü hepsi tek bir kabileden gelen dallar olacak ve hepsi size "Birbirinizi sevin" 

diyen Yasamı yerine getirecektir. 

67 Bu haçı omuzlarına almış olan sizler, insanlığa Benim tezahürümün ve mucizelerimin hakikatini 

gösterme sorumluluğunuzun farkına varın. Bu nedenle, sizden zihin asaleti ve Tanrı ve insanlıkla 

ilişkinizde kim olduğunuza dair mükemmel bilgi talep ediyorum ve bunun için size ruhsallaşma öğretimi 

veriyorum. 

68 Kendinizi bu şekilde hazırlayın ve bu savaşın iyi askerleri, Ruh'a göre gerçek İsrailliler, sadık 

öğrenciler olun. Bu Söz'ün doğruluğunu kanıtlamak için hiçbir çabadan kaçınmayın. Unutmayın ki Mesih, 

vaaz ettiği gerçeğe tanıklık etmek için bedeninin yok edilmesine izin verdi. Daha önce Krallığının bu 

dünyaya ait olmadığını söylediğine göre, neden bu bedenin yaşamını savunmuş olsun? - Aynı şekilde siz 

de - ruhunuzu bekleyen ebedi hayata ulaşmak için birçok hırslı hedefi feda edebileceğinizi düşünün. 

69 Kardeşinizin ruhunda taşıdığı kara lekeleri çıkarmak istiyorsanız, önce kendiniz lekesiz 

olmalısınız; bağışlanmak istiyorsanız, önce siz bağışlamalısınız. 

70 Dünyadaki son anı geldiğinde ve huzurla dolan ruh Baba'ya şöyle diyebildiğinde ruhunuz için ne 

kadar güzel olacak: "Tanrım, her şey tamamlandı!" 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 49 
1 Dualarınız Bana çiçek kokuları gibi yükselir ve Ben onları kabul ederim. 

2 Ruhunuzun sonsuz yaşam ekmeğinin tadını çıkarmasına izin verin. Bu, İlahi Ruhumun size verdiği 

ilk talimat değildir; bir insan olarak, alçakgönüllülüğü geliştirmeyi, başkalarına iyilik yapmak için 

yaşamayı ve sevgi çarmıhında ölmeyi öğretmek için başka bir zamanda Kendimi zaten açıklamıştım. 

Sözümü işittiğinizde, bu size sanki ruhunuzun aldığı ilk talimatmış gibi gelir, çünkü önceki öğretiyi 

anlamamışsınızdır. Bugün, hepsi Benim çocuklarım olan hastaları aramak için yeniden geliyorum, çünkü 

hepiniz bu kefaret vadisinde inliyorsunuz ve ağıtlarınız Bana ulaşıyor. 

3 Acı çok şiddetlendiğinde, insan Tanrı'yı hatırlar - öğretime karşı ne kadar kayıtsız ve soğuk olursa 

olsun - merhametimi arzulayarak gözlerini Bana çevirir ve çaresizlik içinde şu duayı eder: "Tanrım, 

Senden bu kadar çok istediğim şeyi neden bana vermiyorsun? Eğer yakarışımı duymuyorsan, dünyadaki 

günlerimi kısalt, çünkü dünyada sadece acı çekmek için bulunmanın bir anlamı yok." Çocuklarına karşı 

sevgi dolu olan Babanızla böyle konuşarak ne kadar cahil olduğunuzu gösteriyorsunuz! 

4 Bu nedenle şu anda talimatlarımla sizi anlayışsızlığın karanlıklarından çıkarıyorum ki en büyük 

acılarda bile ışık yolundan sapmayasınız. Yakında sizi acı çekmeniz için yaratmadığımı anlayacaksınız, 

çünkü acı Benden değil, sizden geldi. Şimdi yolun dikenleri üzerinde lime lime bıraktığınız ışığı ve saflığı 

yeniden kazanmak için sonuna kadar gitmelisiniz. 

5 Hayatınızın, içinde geçici olarak batmaktan korktuğunuz fırtınalı bir deniz gibi olduğu doğrudur. 

Ama kusurlarınız yüzünden bu kadar alçaldığınıza göre, en azından denemelerinizin çok zor olduğu 

anlarda Benim varlığıma ve gücüme inanın. Benimle birlikte bir teknede yolculuk eden ve denizin 

köpürdüğünü ve İsa'nın uyuduğunu görüp korku ve kaygıyla O'na, "Efendim, kurtar bizi, yok oluyoruz" 

diyen İkinci Çağ'daki öğrencilerime yaptığım gibi sizinle konuşmama fırsat vermeyin. Azarlayıcı yanıtım 

şuydu: "Ey imanı zayıf olan!" 

6 Sevgili insanlar, öğretimi kavrayın, yaşamınızı bu öğrencilerin örneklerine göre yönlendirin, çünkü 

siz de öğrenci olacaksınız. Unutmayın çocuklarım, 1950 yılından itibaren artık bu kelimeyi 

duymayacaksınız. Sizi arındırması ve artık günah yolunda olmamanız için onu şimdi kullanın. 

7 İkinci Çağ'daki sevgi kurbanım, bedeninizde ve ruhunuzda taşıdığınız lekeleri, hatta Sodom ve 

Gomora'nın size miras olarak bıraktıklarını bile nasıl temizleyebileceğinizi gösterdi*. İnsanları eğitmek, 

onlara kurtuluşlarına ulaşabilecekleri itaat ve sevgi yolunu göstermek uğruna Kendimi feda ettim. 
* Bu, Sodomluların en büyük günahına, cinsel sapkınlığa ve bunun günümüze kadar devam eden etkisine bir 

göndermedir. 

8 Şimdi, size sayısız öğreti verdikten sonra, kendinizi kurtaracak ve arındıracak donanıma sahipsiniz. 

O zaman size insanların arasına döneceğimi bildirmiştim ve işte sözümü yerine getiriyorum. 

9 Bu sözü duyan herkes Benim varlığımı hissetmiyorsa, bunun nedeni materyalizmlerinin, 

günahlarının ve zihinlerinde kök salmış fikirlerin onları Üstattan ayırmasıdır. Ama Beni ruhlarında 

hissetmeleri için bir anlık tövbe yeterli olacaktır. Sevgimin ışığı onları aydınlatacak, tıpkı Petrus'un 

Efendisinin sorusuna yanıt olarak İsa'nın tanrısallığını itiraf ettiği zamanki gibi. Kötülüklerine bir son 

verecekler, geçmişlerine dehşetle bakacaklar ve yeni bir yaşama başlayacaklar - saf, yararlı ve değerli. Bu 

nedenle size kardeşleriniz günah ve kötülük yükleriyle aranıza geldiklerinde onları yargılamamanızı 

söylüyorum. Onları reddetmeyin, çünkü bu niyet, zina eden bir kadını yakalayıp adaletimi sınamak için 

İsa'nın önüne getiren gruba benzer. Zina yapan kadınla kıyaslandığında kendilerini günahsız sananlara ne 

ağır bir ders verdim: "Kendini günahsız sanan, ilk taşı bu kadına atsın" dediğimde utanıp geri çekildiler. 

10 Dışarıdan güzelce hazırlanmış ama içi kirli olan beyaz badanalı mezarlar dediğim Ferisiler gibi sizi 

ikiyüzlü olarak adlandırmamı istemiyorsanız, ne kadar anlayışlı, samimi ve alçakgönüllü olmalısınız. 

11 Bakışlarım araştırıyor ve varlığınızın derinliklerine ve kalbinizin en derin girintilerine nüfuz 

ediyor. Merhametim, yaptıklarınızı hayatınızın kitabına kaydetmeye hazırdır, ki bu sizin yargılamanız 

olacaktır. Yalnızca iyi işleri kaydettiğine dikkat edin; o zaman ruhunuzun bu sayede elde edeceği huzur, 

ruhani yaşamda büyük ödüllerin habercisi olacaktır. 

12 Bugün, İsa'nın insanlar tarafından suçlandığı ve çocukların bile yetişkinleri örnek alarak 

masumiyetleri içinde "O'nu çarmıha gerin!" diye haykırdığı o günü hatırlıyorsunuz. 
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13 Yargıçlarla yüzleştim ve çarmıha gerilmeye mahkûm edildiğimde ölümümü arzulayanlar arasında 

büyük bir sevinç vardı. Kurbana giden bir kuzu gibi, uysalca boynumu eğdim ve yazıldığı gibi şehitliği 

kabul ettim. 

14 Bugün bir kez daha yargıçlarımın huzuruna çıkıyorum. Size Gerçeğimi gösteriyorum ki onu 

araştırıp yargılayabilesiniz ve biliyorum ki daha sonra onu mahkûm etmek için onda olmayan kusurlar 

bulacaksınız. İşimi yargılayın, ama size Sözümü verdiğim herkesi huzur içinde bırakın. 

15 Aranızda, ruhsal alanda yaşarken saf olabilmek için, eski zamanlardan beri ve yeryüzündeki 

günlerinize kadar İsrail'in bağrında kendilerini büyük hatalarından arındırmış olan ruhlar vardır. Bunlar bu 

dünyada Benim Varlığıma inananlardır. 

ve İşime zulmedenlere soranlar onlar olacak: "Bu öğretiye hangi kusurlardan dolayı itiraz ediyorsunuz?" 

Tıpkı onun zamanında Pilatus'un kalabalığa "Bu adamı neyle suçluyorsunuz?" diye sorması gibi. - Tıpkı o 

olayda İsa'nın dudaklarının sustuğu gibi, benim sesim de susacak ve bazıları Sözümü yargılarken, 

diğerlerinin onu savunmasına izin vereceğim, çünkü bu mücadeleden Işık fışkıracak. Sevgi dolu 

bakışlarım herkesi kucaklayacak ve bağışlayıcılığım herkes için aynı olacaktır. 

16 Suçlanmak üzere Annas ve Kayafa'nın, sonra da yargılanmak üzere Pilatus ve Hirodes'in huzuruna 

çıkarıldım. Size doğrusunu söyleyeyim, bu süre içinde Eserim, Sözüm, yargılanmak üzere Yüksek 

Konsey'in ve ardından yeni Pilatus'un huzuruna çıkacak. Yeni bildirime ve bu mesaja inanan devlet 

görevlileri olacak; ancak dünyadan korktukları için sessiz kalacaklar ve ellerini yıkarken Öğretime ve 

takipçilerime zulmedilmesine izin verecekler, ancak ruhlarına sürdükleri lekeleri yıkamayacaklar. 

17 Üçüncü Çağ'da Bana yeni bir haç verilecektir. Bu ölümlü gözler tarafından görülemeyecek, ama 

onun yüksekliğinden insanlığa sevgi mesajımı göndereceğim ve Sözümün ruhani özü olan kanım ruh için 

ışığa dönüşecek. 

18 O zamanlar Beni yargılayanlar, bugün hatalarını telafi etmek için tövbe eden ruhlarıyla insanların 

kalplerine ışık getiriyorlar. 

19 Öğretilerimin insanların kötülüklerine karşı zafer kazanması için, önce Aziz Meryem'in Sütunu'nda 

Mesih gibi kırbaçlanmalı ve alaya alınmalıdır. Sevgisiz bu dünyanın karanlığını aydınlatmak için her 

yaradan ışığım akmalıdır. Görünmez Kanımın insanlığın üzerine düşerek ona kurtuluş yolunu bir kez daha 

göstermesi gerekmektedir. 

20 Şimdi Bana yüklediğiniz çarmıh İkinci Çağ'ınkinden daha ağırdır. O zaman Mesih'i 

tanımıyordunuz, şimdi hepiniz O'nu tanıyorsunuz ve yine de O'nu mahkum edeceksiniz. Bu kez İsa'nın 

Çarmıh'ın ağırlığı altında soluk soluğa evinizin önünden geçtiğini görmeyeceksiniz. Ruhumun 

günahlarınızın ağırlığıyla tartıldığını görmeyeceksiniz. Yine de sesimin size şöyle dediğini duyacaksınız: 

"Susadım, insanlık"; ama Benim susuzluğum sevgiden olacak. 

21 İsa'nın sevgi dolu Annesi Meryem, gözyaşlarını sevgili Oğlunun kan lekesiyle birleştirmeyecektir; 

ama nankörlüğünüz için size Cennetin Krallığından, Herkesin Annesi olarak şefkatli sevgisini 

gönderecektir. 

22 Yeni Golgota'ma giden yolda düşmeyeceğim; bu nedenle bir yardımcının yardımıma gelmesi 

gerekmeyecek, çünkü ben güçlüler arasında güçlüyüm. Ancak bakışlarım öğrencilerimi arayacak ve 

onlardan elçim Yuhanna gibi sadık olmalarını bekleyecektir. 

23 Ne mutlu Üstadın bu anma saatinde size söylediklerini doğru yorumlamayı bilene! Bu zamanda 

İlahi Üstadı anma öğretilerinde dinlemiş olan sizler kutsanmışsınızdır. İnsanlığın günahının oluşturduğu 

yoğun karanlık, Üstadın şehitlik çarmıhını kucaklaması ve bir kez daha acı çekme yolunda ilerlemesi için 

bir vesiledir. 

Şimdi Üçüncü Çağ'da yaşıyorsunuz ve hala Rabbinize acı kadehi sunuyorsunuz; ama ben size başka bir 

sevgi dersi vermek için bunu alçakgönüllülükle kabul ediyorum. Yüzümden size olan sevgimden dolayı 

akıttığım kan ve gözyaşları akıyor ve Sözlerimi duyduğunuzda, gözyaşları size de geliyor, sizden hatırlama 

ve tövbeyi zorluyor. Bu ağlama sizi arındırır ve Bana yaklaştırır. 

24 Ey günahlarının kefaretini ödemiş olan kadınlar, neşelenin, çünkü kötülükleriniz sizden 

uzaklaştırılacak, böylece yaşam yolunda güçlü olabileceksiniz. Magdalene'i izlediniz, ama düşüşünüzden 

sonra tövbe ettiniz. Güçlü olun, ruhunuzu ve bedeninizi besleyin ve şifa bulun. 
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25 Ben doğru kişilere değil, günahkârlara geldim; bu nedenle öfkelenmeyin. Sağlıklı ve hasta, saf ve 

lekeli tüm çocuklarımı seviyorum ve hepsiyle ilgileniyorum. Bir kalp Benden çocukları için ışık ister, bir 

diğeri hasta annesi için yalvarır ve Ben hepsine merhametimi bahşederim. 

26 Eğer çok ağladıysanız, kendinizi teselli edin; eğer başkaları günahlarınız için ağlamak için Benden 

duyarlılık isterse, onları kabul edin ve kendinizi sakinleştirin, çünkü ağlamak aynı zamanda pişmanlık ve 

suçluluk duygusuyla yüklü kalp için bir rahatlama ve huzurdur. 

27 Unutmayın: Kurban tamamlandığında ve Bana zulmedenler, öğrencilerimin yolunu aydınlatan 

ışığın sonsuza dek söndüğüne ve sesimin susturulmasıyla her şeyin sona ereceğine inandıklarında, Beni 

izleyenlerin kalbinde sonsuzluğun asla sönmeyen ışığının sönmez bir ışınını gördüler. Bazıları Beni yanlış 

değerlendirdiyse de, diğerleri Beni sevdi ve Beni nasıl izleyeceklerini bildikleri için, onlara tekrar 

geleceğime söz verdiğimde, dönüşümü beklediler, izlediler ve dua ettiler ve tüm tezahürlerimde varlığımı 

hissettiler. 

28 Şimdiki zamanda da aynı şey olacaktır. Öğretilerimin özüne nüfuz etmiş olanlar izlemeye devam 

edecek ve saygıyla sözlerimin gerçekleşmesini bekleyecek, diğerleri ise onlara gösterdiğim sevgiyi ve 

onları kurtarma gayretimi unutacak. 

29 Her kalpteki acıyı görüyorum ve dudaklar hissettiklerini kelimelerle ifade edemedikleri için 

susarken, ruh yükseliyor ve Benimle bir araya geliyor. - Kalbinize çok yakın olan Baba'nın Ruhu titreşir, 

sizi korur ve kutsar. Ayrıca cesaretinizi güçlendiriyor, gözyaşlarınızı kurutuyor ve 1950 yılından sonra 

artık O'nun Sözünü insan aklı aracılığıyla duyamayacağınızı söyleyen Baba'nın sesini duymak için bugün 

bir araya gelen hepinizi kutsuyorum. 

Sizler İkinci Çağ'daki elçilerim gibisiniz, çünkü onlar da Beni çok dinlediler. Sözümü yüreklerinizde 

taşıyın ki, bir ses taşıyıcısı aracılığıyla Beni duymamış olanlara iletebilesiniz. 

30 Sizler yeryüzünde Efendinizin dünya yolundaki büyük eylemlerini hatırlatan belirli zaman ve 

günleri anıyorsunuz ve Ben de eserlerimi hatırladığınız anlarda Varlığım ve Mevcudiyetimle sizinle 

birlikteyim. Ama sadece insanların Benim Çilemin anılmasını ciddiyetle kutlamak için belirlenmiş günleri 

vardır. Ruhaniyette kişi bu olayları kutlamaz, çünkü sonsuzlukta (belirli) zamanlar veya günler yoktur; 

devam eden ve asla bitmeyen tek bir "gün" vardır. Ancak ilahi işlerim, Yaratıcılarına yakın yaşayan 

doğruların ruhunda mevcuttur ve Babalarına sundukları tapınma sadece belirli anlarda değil, sürekli olarak 

devam eder. 

31 Ey öğrenciler, ziyafetimden pay alan ve ruhunuzun özlemini çektiği sonsuz yaşam ekmeğini yiyen 

sizler! Her yıl öldüğüme ve dirildiğime inanıyorsunuz, ama bu sadece sizin hayal gücünüzde, çünkü ben 

sonsuzlukta yaşıyorum. Ruhumun, yoldan çıkmış olanlara ışık getirmek için ahlaksızlık inlerine ve kefaret 

yerlerine indiğine inanıyorsunuz ve ben de size diyorum ki Eğer arzu ederseniz, Benden isterseniz, bunu 

yaparım, çünkü her zaman lütuflarımı bağışlarım ki, kaybolanlar kurtuluşlarına giden yolu bulabilsinler. 

Bakışlarım her zaman kefaret zincirini takan kişinin üzerinde durur ve Ruhum tüm dünyalarda ve tüm 

seviyelerde ebediyen mevcuttur, hiç kimse için az ya da çok bilgisi ya da ruhsal olgunluğu nedeniyle 

herhangi bir fark yaratmaz. 

32 Bilin ki, ey yeni öğrencilerim, Babanızın size olan sevgisi nasıl sürekli ise, sizin de Rab'be olan 

saygı ve hürmetiniz, bunları sunmak için belirli zamanları ya da günleri beklemeden sürekli olmalıdır. 

Ama fanatizme düşmeden Benim sevgi işlerimi her gün nasıl hatırlayacağınızı bilmek istiyorsanız, size 

söyleyeceğim: yaşamınız, birbirinizi severek her şeyi yaratan O'na sürekli bir saygı duruşu olmalıdır. 

33 Böyle davranın ki, Benden alçakgönüllülükle dilediğinizi size vereyim: suçlarınız bağışlansın. Sizi 

teselli ediyor ve rahatlatıyorum; ama size söylüyorum: Hatalarınızı keşfettiğinizde ve vicdanınız sizi 

yargıladığında, dua edin, hatanızı düzeltin, aynı günahı tekrar işlememek ve sizi bağışlamam için tekrar 

tekrar Bana yalvarmak zorunda kalmamak için kendinizi güçle donatın. Yükselebilmeniz ve ışığa ve 

ruhsallaşmaya erişebilmeniz için Sözüm size öğretir. 

34 Bu öğreti sizi Bana götüren yoldur. Vaat edilen krallığın tadını çıkarmak istiyor musunuz? - 

Benimle her zaman için yaptığınız antlaşmayı size hatırlatıyor ve bu antlaşmanın bozulmaması için onu 

yeniden canlandırıyorum. İsrailoğulları, size soruyorum: Sonsuz yaşama girmek ve Benimle birlikte olmak 

istiyor musunuz? - Peygamberlikleri doğrulayıp yerine getirirken ve size sabırla öğretirken, şimdi Beni 

hissedin ki, gelecekte ağzınızdan çıkan her söz ruhunuzdan doğsun, önceden Benim sevgimle hazırlansın 

ve kardeşleriniz için merhamet işlerine dönüşsün. 
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35 Komşunuzu sevmeye başlayın, acılarınıza boyun eğerek katlanın, ekmeğinizi alnınızın teriyle 

kazanın. Kendinizi benim sizi sevdiğim gibi sevin ve herkes arasından seçtiğim ve lütuf armağanlarımı 

içine yerleştirdiğim "inci" olarak adlandırdığım bu ulusa göz kulak olun. 

36 Sizi sınadığımda Thomas gibi davranmayın, inanmak için parmaklarınızı Benim tarafımdaki 

yaraya sokmanıza izin vermemi istemeyin. Eğer size ruhunuzu titreten bir öğreti vermek zorunda kalırsam, 

Beni yanlış değerlendirmeyin, şüpheye düşmeyin ki sonradan pişmanlık duyup ağlamayasınız. Çünkü 

yaşamınız, ruhun mükemmelliğe giden merdivende şekillendiği, denemeler ve mucizeler, acılar ve 

ardından sevinçlerle dolu bir yoldur. 

37 Petrus gibi olmayın, size büyük bir sevgiyle öğretilerini veren O'nu inkâr etmeyin, bu halka ait 

olmaktan ve size emanet ettiğim ruhsal armağanlara sahip olmaktan utanmayın, çünkü o zaman o öğrenci 

gibi üç kez değil, bin kez bin kez Beni inkâr edeceksiniz, çünkü sayınız çoğaldı ve iman eksikliğiniz diğer 

uluslarda da etkisini gösterecek. 

38 Dikkat edin, Davama ihanet edilmesin, Yahuda'nın tohumu yüreklerde filizlenmesin ve - bu 

yürekler için uyanış saati geldiğinde - şaşkınlıkları içinde, o öğrenci gibi, bedensel ölümün onları 

işledikleri günahın neden olduğu pişmanlıktan kurtaracağına inansınlar. Aksi takdirde asla ölmeyen ruhları 

için huzur bulamadan ruhani vadiye gireceklerdir. 

39 Size yaklaştığımda ve varlığımı hissettirdiğimde size gerçek yaşamı nasıl gösterdiğimi görün. Ama 

bunu bilmekle ilgilenen çok az kişi var; geri kalanınız inançsızlıktan yavaş yavaş "ölüyorsunuz", çünkü 

İkinci Çağ'da insan olduğumda Bana inanmadınız. Bugün yine Benim Sözümden ve apaçık işlerimden 

şüphe ediyorsunuz ve Ben sadece sizi ruhsal yaşama yükseltmek ve gerçekle tanıştırmak için gelmiş 

olmama rağmen Beni sınıyorsunuz. 

40 Ruhum bitmeyen bir Tutkudan geçiyor. Her an O çarmıhta yüceltiliyor ve dikenli taç şakaklarımı 

sıkıyor. Yaralarım açılıyor ve yeniden kurban ediliyorum ki, Benim örneğimde kardeşlerinize karşı sevgi 

dersini bulabilesiniz ve sonsuza dek yaşayabilesiniz. 

41 Bugün size ruhumla geliyorum ve size Benim sonsuza dek yaşadığımı söylüyorum, oysa siz sık sık 

öldünüz, çünkü etrafınızda Ben olmama ve Sözümü duymanıza rağmen, toprağın ekici tarafından 

çevrildiğinde yaptığı ve tohumun çimlenmesini desteklediği gibi, onu kalbinize nasıl alacağınızı 

bilmiyorsunuz. Bu yüzden Benim sevgi tohumum, Benim isteğim gibi yüz kat meyve vermedi ve 

çoğalmadı. 

42 Bu zamanda yaşayanları ve ölüleri yargılarım. Sevgimin ışığı her ruhun içine ve tüm bedenin 

üzerine dökülür. "Ne mutlu yas tutanlara, çünkü onlar teselli bulacaklardır." Ne mutlu alçakgönüllülere, 

çünkü onlar yücelik ve övgü biçeceklerdir. 

43 Zamanı geldiğinde, sevgili halkım, ayağa kalkacak ve kutsal Sözümü kardeşleriniz için hissedilir 

kılacaksınız. İyi öğrenciler olarak dünyanın dört bir yanına dağılacaksınız ve size bıraktığım bu yeni 

Müjde yayılacak. Altıncı Mühür'den yayılan bu ışık bu zamanın insanlığını aydınlatacak ve onunla birlikte 

gizemler de aydınlanacaktır. Öğretilerim çeşitli uluslarda kök salacak ve insanların keşfetmedikleri her 

şeyi Yedi Mühür'ün verdiği ışık sayesinde öğrenecekler. Ama aldığınız bu öğretilerden söz edecek ve 

buyruklarımın yerine getirilmesi için insanları eğiteceksiniz. 

44 Çocuklarım öğretilerimin özüne nüfuz ettiklerinde, Kendimi insanlarla ruhtan ruha birleştirmenin 

Benim İradem olduğunu, onlara geri döndüğümü, çünkü Ahdim'in çözülmez olduğunu anlayacaklardır. 

45 Bu talimata sahip olduğu halde Benim gerçeğimi bilmeyen ya da suç işleyen hiç kimse kendine 

yaşıyor diyemez. Yolunu kaybetmiş ruhları geri getirmeye ve onları cehaletten ve günahtan kurtarmaya 

geldim. 

46 Kendinizi Mecdelli gibi arındırın ve Benim hizmetim için yaşayın. Sevgi ve tövbeyle din 

değiştirdi. Dünya Benim sevgime uyanmadığına göre, "Birbirinizi sevin" diyen buyruğu yerine getirerek 

(en azından) Beni duyan sizler Beni onurlandırın. 

47 Bugün savaşta olan uluslar, uyanık kalmayan "Aptal Bakirelerdir" ve Eş görünüp kapılarını 

çaldığında uyudular. Bu halk (burada) Beni hissetti ve bu nedenle barışı korumayı başardı. 

48 Size alçakgönüllülüğü öğretmek için hizmetkârınız oldum. Benden ne zaman adil bir şekilde 

istediyseniz, size verdim, isteğiniz Benim isteğimdir; rızıksız kalmamanız için Benden isteyin, evinizden 

açlığı uzak tutayım ve size gerekli olanı vereyim. Siz istemeden size her şeyi bağışlıyorum, çünkü Ben 

sizin Babanızım ve sizi seviyorum. Babanın hissetmediği hangi acı çocuğa eziyet edebilir? Aranızda 
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ağzına götürecek ekmeği olmayan, giysisi olmayan ya da bir çatısı olmayan kim var? - Tüm çocuklarımı 

izliyorum. Temiz hava sizi besler, tarlalar sizi beslemek için tohumlarını ve meyvelerini sunar. 

Susuzluğunuzu gidermek için size suyunu verecek bir kaynak eksik olmadı. İnsana akıl verdim ki, yaşam 

araçlarını araştırabilsin ve doğada kendi refahı için gerekli olanı keşfederek yeterli bir yaşam sürebilsin. 

Anlayın ki varlıkları yaratan ve yaşamlarını sürdüren siz değilsiniz, sizi seven ve her varlığa kaderini tayin 

eden Benim. 

49 Size talimatlarımı vermek için Ruh'ta Kendimi tanıttığım bu zamanda size şunu söylüyorum: Size 

bıraktığım Üçüncü Antlaşma'yı yerine getirin. Ruhunuz aceleyle Bana gelsin, lütfumu kabul etsin ki ışığım 

içinizde parlasın ve "Söz" dudaklarınızda olsun. 

50 Kendinizi kefaret ve tövbe gözyaşlarınızla yıkayın. Çıkardığınız sonuçların doğru olabilmesi için 

dua ederek anlayışınızı artırın. O zaman ilhamımın ışığını üzerinizde hissedeceksiniz ve sevinciniz 

ölçülemez olacak. Bu ilahi ilhamı aldıktan sonra, kardeşlerinizle Benim İşim hakkında konuşmaya 

başlayacaksınız ve size gerçekten söylüyorum, sözünüz gerçeğin bir tanıklığı olacak. 

51 Öğretimi, birçok ses taşıyıcısının dudaklarından, birçok toplantı yerinde, tek ve aynı manevi 

anlamla ve tek ve aynı biçimde ilan edilen ve (hepsinde) aynı yolu işaret eden ve aynı hedefe işaret eden 

Söz aracılığıyla size bildirdim. 

52 Bu zamanda Beni duyanlardan hiçbiri - yalan söylemeden - Beni anlamadığını iddia edemez, 

çünkü çağrılan herkes önceden hazırlanmıştır. Sözüm, sadece kendiniz için saklamanızı istemediğim ilahi 

bir hazinedir. Zengin bir cimri olmayın, aksi takdirde çok bilgeliğiniz olduğunu düşünürken hiçbir şeye 

sahip olamazsınız. Size doğrusunu söyleyeyim, bencillik karanlıktır ve ruhun karanlığı cehalettir. 

53 Üçüncü Çağ'daki öğretilerim ayrıntılı ve nettir; İlyas'ın Sözü'yle size açıkladığı ve dahası ruhani 

kardeşlerinizin* tavsiyeleriyle anlamanızı kolaylaştırdığı bir talimattır, böylece hata içinde yaşamazsınız. 

Bu talimatı alan öğrencilerimden hangisi bu mesajı insanlara ulaştırma emrimi yerine getiremeyecek kadar 

zayıf hissedebilir? 
* Bu, koruyucu ruhlara atıfta bulunur ve onların da kendilerini himayelerindeki kişiler aracılığıyla tanıtmalarına 

izin verilirdi. 

54 Etkin hayırseverlik uygulamanın tüm yollarını ve araçlarını öğrenmenizi istiyorum ki Bana şöyle 

demeyesiniz: "Baba, bu kadar kıtken ekmeğimi ya da paramı komşumla paylaşmamı nasıl istersin?" - Eğer 

hayırseverliği nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsanız, kardeşlerinize bu öğretileri öğretemezsiniz. 

55 Size doğrusunu söyleyeyim, birçok durumda elleriniz muhtaçlar karşısında boş kalsa da, ruhunuz 

her zaman kendi içinde verecek bir şeyler bulacaktır. Kardeşlerinizle paylaşacak maddi bir şeyiniz yoksa, 

ruhunuzun sahip olduğu çok şeyi sunmasına izin verin. Ancak, hayırseverliğinizin maddi şeylerden 

oluşması gerekiyorsa, (iyi) niyetle bunun yeterli olduğunu söyleyerek görevinizi yerine getirmekten 

kaçınmamanız gerektiğinin farkına varın. Hem ruhunuz hem de bedeniniz için size her şeyi veren 

Babanızdan öğrenin. Kardeşlerinize olan sevginizden dolayı her şeyinizi vermeyi öğreten İsa'dan öğrenin. 

56 Haçınızı sabırla ve sevgiyle taşıyın ki size şöyle diyebileyim: Kutsanmış ol! 

Bazı çocuklarımın kalbinde fırtınalar koptuğunu görüyorum ve onlara diyorum ki: izleyin ve dua edin, 

çünkü fırtına geçecek ve yeniden parlayan barış gökkuşağını göreceksiniz. 

57 Yarın, sıkıntılar insanlığı sardığında, bugün yaşadığınız denemeler sayesinde ruhunuzu 

güçlendirmeyi başardığınız için şükredeceksiniz. Savaş halindeki uluslarda milyonlarca insanın yaşadığı 

acı, açlık ve sefalet görüntülerini görebilseydiniz, şikayet etmeye cesaret edemezdiniz; ve gerçekten size 

söylüyorum, kardeşlerinizden birçoğu Beni kutsamasa bile, en azından küfretmiyorlar! 

58 İzleyin ve dua edin, kendinizi Benim faydalarıma layık kılın ve insanın ahlaksızlığına neden olan 

her şeyi duayla yok edin. 

59 Yaklaşmakta olan kaostan sonra, insanlar Benim Babalık sevgimi arayacaklar ve Beni tüm 

çocuklarımın beklentisi içinde bulacaklar. Çünkü Üçüncü Çağ'da tüm insanlık Beni tanıyacak ve herkes 

ruhsal olarak Tanrı'ya aynı tapınmada birleşecektir. 

60 İnsanlar "Savurgan Oğul" gibi davranmışlardır; ama miraslarının son kalıntısını bile çarçur 

ettiklerinde, Babalarını hatırlayacak ve O'na döneceklerdir. 

61 Hepinizi peygamberlik sözlerimle uyarıyorum. Onu dinleyin ve yayın ki, yarın gerçekleştiğini 

gördüğünüzde, size öğretenin Babanız olduğunu anlayabilesiniz. 
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62 İnsanlık üzerine gelmekte olan ruhani savaştan ne kadar uzak! Dudakları Benim adımı hiç 

söylememiş olan çocuklarımdan kaçı her yerde övüldüğünü duyunca şaşıracak! 

63 Kardeşlerinize Baba'ya saygı duymayı öğretebilmeniz için, yalnızca gerekli gördüğünüzde Benim 

adımı anmanızı söylüyorum. 

64 Tüm ahlakın, erdemin ve adaletin dünyadan ayrıldığını gördüğünüzde, onun yenilenmesi size 

imkansız görünür; ama tam da bu noktada Benim Öğretimin büyüklüğü ortaya çıkacaktır. 

65 Öğrettiklerimin yüreklerinizde çiçek açmasına izin verin. Birbirinize sevgiyle bakın, ruhani 

görevlerinizde birbirinize yardımcı olun, denemelerde birbirinizin yanında olun. 

66 Yasamı yerine getirerek kendinizi hazırladığınızda, insanlığa birliğinizi duyuracak işaretler 

vereceğim. 

67 Kardeşlerinizin bu halkın bağrında yaşama arzusunu yüreklerinde hissedebilmeleri için ne zaman 

donatılacaksınız? Tezahürümün bu zamanında Beni insan zihni aracılığıyla işitenlerin görev ve 

sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu anlayın. 

68 Birbirinizi sevin ve büyük kalabalıkların sizi takip ettiğini göreceksiniz, çünkü insanlar Benim 

gerçeğimi takip etmek için sadece gerçek bir merhamet ve sevgi örneği bekliyorlar. Kardeşlerinizin 

yüreklerine iman ekerseniz, varlığınızda Benim sevgimi hissedeceksiniz ve o zaman ruhunuz için 

huzurdan daha büyük bir ödül olmayacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 50 
1 Yavrularını örtmek için kanatlarını açan tarla kuşu gibi, sevgim de üzerinize yayılır. 

2 Sizi çağıran bu ses İlahi Efendi'ninkidir; bu söz her şeyi yaratmış olan O'ndandır. Her şeyi 

yapmaya gücü yeten O, yüreğinizdeki taşı bir sevgi ve yücelik mabedine dönüştürecek ve sadece 

karanlığın olduğu yerde ışığı yakacaktır. 

3 Bazılarınız çölde kaybolmuş olanları aramaya gitmek için Öğretilerim tarafından dönüştürülecek 

ve donatılacaksınız, çünkü Ben insan yaşamını böyle görüyorum - bir çöl olarak. Bazıları milyonlarca 

ruhun ortasında yalnız hissediyor, susuzluktan kıvranıyor, onlara biraz su verecek kimse yok; işte yeni 

havarilerimi oraya göndereceğim. 

Adımın bazıları tarafından sevgiyle yeniden söylenmesini ve diğerleri tarafından duygularla 

duyulmasını istiyorum. Bunu bilmeyenler tarafından bilinmesini istiyorum. İnsanlar var - yaşlı erkekler, 

kadınlar ve çocuklar - Benim varlığım hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Herkesin Beni tanımasını ve Bende 

en sevgi dolu Babaya sahip olduklarını bilmelerini, herkesin Beni duymasını ve Beni sevmesini istiyorum. 

4 Kendinizi hazırlamalısınız, çünkü Kendimi ruhunuzda hissettireceğim an çok yakındır. Size 

geleceğim ve her yüreğin kapısını çalacağım: Ne mutlu Bana nasıl sığınacağını bilene. Öğrencim 

Yuhanna'nın size bildirdiği gibi, kiminden ekmek, kiminden su isteyeceğim: "İşte, kapıda durup kapıyı 

çalıyorum. Sesimi duyup kapıyı açan olursa, içeri girip onunla birlikte yemek yiyeceğim, o da benimle 

birlikte. 

5 Şunu anlayın ki, sizden istediğim maddi şeyler değil; ruhunuzun sevgi işleri olacak. Çünkü Benim 

açlığım ve susuzluğum birbirinizi sevmeniz ve barış içinde yaşamanız içindir. 

6 Sevgimin kalplerinizde filizlenmesine izin verin ve onunla bu insanlığı tüketen susuzluğu giderin. 

7 Ben seni beklemekten usanmadım; ama sen çok dolaşmaktan usandın, çünkü (gelişimsel) yolunu 

uzattın. Kimse Beni izlemekten korkmasın, çünkü Ben onun asası olacağım. 

8 İnsanlığın ruhanileşmesi için savaşın. Bunun gerçekleştiğini gördüğünüzde sevinecek ve Babanıza 

şükredeceksiniz. Ancak bunu deneyimlemek size nasip olmadıysa, korkmayın, bırakın tohum ekilsin. 

Çünkü meyvelerini burada toplamazsanız, sizi bekleyen yaşamda toplayacaksınız. O hayat nasıl bir şey 

olacak? - Endişelenmeyin, ona inanın, çünkü o bugün içinde yaşadığınızdan sonsuz derecede daha güzel 

ve mükemmeldir. Sizin dilinizde İlahi olanı tanımlayabilecek ya da ifade edebilecek hiçbir sözcük yoktur 

ve eğer bu yaşamı size herhangi bir biçimde tarif etseydim, onu ne ruhsal olarak kavrayabilir ne de 

anlayabilirdiniz. Ulaştığınız her dünyada ve her seviyede, orada bilmeniz gerekenleri size anlatacağım. 

Yine de bu dünyada size açıklayacağım çok şey var ki, yolun engellerine takılmadan sizi bekleyenlere 

yükselebilesiniz. 

9 İnsanın alçakgönüllü ve aynı zamanda hayırsever olma bilgeliğini kazanmasını istiyorum. Bakın, 

kaç kişi az bir bilgiyle kibirleniyor, kendini büyük görüyor, bir asa ele geçiriyor ve kardeşlerinin önünde 

taç giyiyor. Alçakgönüllü olun, basit ve nazik olun, o zaman sizi taçlandıracağım, ama insani gösterişlerle 

değil. İnsanlığın bu ödülü görmesine gerek yoktur. - Size verecek çok az şeyi olan insanlar arasında 

ödüller aramayın. Her şeyin doğruluğunu ve her şeye sahip olanın sizi dengelemesini isteyin. 

10 Yaşam yolculuğunuzda durmayın, gelişiminizde geriye doğru bir adım atmayın. Sizi bu noktaya 

getiren ne kadar çok acı ve mağduriyet olduğunu düşünün. Kalplerin balıkçısı sizi özgür kıldı ve güvenliğe 

kavuşturdu; kendinizi yeniden kirletmeyin. 

Sizi dünyaya günahlarınızın kefaretini ödemeniz için gönderdim, günahlarınızı çoğaltmanız için değil. 

Her günahınızı bağışladığımı gördüğünüz için, adaletimin asla size gelmeyeceğini ve sizi yücelik 

rüyanızdan uyanmaya zorlamayacağını düşünmeyin. Bırakın sevgimin huzuru, İrademin bilmenizi istediği 

her şeyi size açıklasın, öyle ki sizinle konuşan Benim adaletimin acısı olmasın. 

11 Öğrenin, ilahi talimatı kullanın ve eyleme dönüşmesine izin verin. Bu, Benden öğrendiğinizi 

kanıtlamanın (en iyi) yolu olacaktır. Ama size Benim sevgi dolu öğretimi ile ne yaptığınızı sorarsam, 

umarım duyduklarınızı anlamadığınızı ve her şeyin sizin için bilinmez olduğunu söylemeyeceksiniz. 

Sözlerimi işitmiş olan sizler, işlerinizle sevgimi ve adaletimi yalanlayacak olsaydınız, yeryüzünde hangi 

tohumu bırakırdınız? 

12 Şu anda dünya ulusları için, insanlıktaki kardeşleriniz için dua etmeniz Benim İsteğimdir ve size 

söz veriyorum, hepinize bir "tarla kuşu "* olarak ineceğim, tıpkı size zaten inmiş olduğum gibi. 
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* "Tarlakuşu", tıpkı tarlakuşunun ötüşüyle bizi sevindirmesi ve kanatlarıyla yavrularını koruması gibi, bizi 

sevindirmek ve korumak için Won'unda bize inen Rab için şiirsel bir sembol olarak durmaktadır. 

13 Sevgi ve sevinçle görüyorum ki, hepiniz kendinizi Beni kabul etmeye hazırladınız - kiminiz iyi 

işleriyle, kiminiz acılarıyla, kiminiz de ruhsal kefaretleriyle. Şarkısı kalbe huzur veren bülbülün öttüğü 

ağaca ulaşmak için dikenli yollardan geçmek zorundaydınız. 

14 Yaşam, deneyim ve gelişim yollarına çıktığınızda, mirasınızla birlikte gittiniz; ama şimdi sizi yarı 

yolda şaşırtan sesimi duyduğunuzda, sizi mirastan yoksun buluyorum. 

15 Efendi hangi mirası kastediyor? - Ruhun. Çünkü bazıları onu kaybederken, diğerleri onu dünyanın 

boş şeyleriyle değiştirdi. Ancak ruhsal armağanlara ihtiyaç duyduğunuz an geldi ve onları kendi içinizde 

bulamayınca, şu ya da bu şekilde korkuyla aramaya başladınız. Bu nedenle size sık sık "müsrif oğullar" 

diyorum, çünkü siz de benzetmemde sözünü ettiğim kişi gibisiniz. 

16 Kalplerinizde üzerlerinden geçen fırtınaların izleri kazılı, ayaklarınızda yolun dikenlerinin bıraktığı 

yaralar hala taze ve tüm varlığınızda artık ebedi olamayacağını anladığınız bir yaşamın sancılarını 

görüyorum. 

17 Ruhunuz uykusuzluk ve gözyaşlarıyla dolu uzun bir gece geçirdi; ama Beni aramak için yola 

çıktığınızda beslediğiniz umut hayal kırıklığına uğramadı. Çünkü güzel bir şafak sizi şaşırttı ve ruhunuzu 

bir anlığına kör etti. 

18 Sonunda savurgan oğul - bu halkı oluşturan herkesin kalbinde mevcut - babasının evine döndü, 

O'nun sesini yeniden duydu ve sonsuz sevgiyle kucaklandığını hissetti. Giysilerinin yırtık ve ayaklarının 

çarıksız olmasından duyduğu utanç, oğlunun dönüşünü uzun zamandır bekleyen babanın her şeyi 

affettiğinin kanıtı olarak alnına kondurduğu babacan öpücüğü hissettiğinde yok oldu. 

19 İşte bu nedenle bugün size hepinizin Beni kabul etmek için kendinizi hazırladığınızı ve kendinizi 

Benim okşamama layık hale getirdiğinizi söyledim. Dinlendiğinizde ve göğsünüzdeki hıçkırıklar 

dindiğinde, Babanız Kendisini Üstada dönüştürerek, yaratıldığınız ve dünyaya gönderildiğiniz görevi 

yerine getirmeye başlayabilmeniz için size talimatlarını verdi. 

20 Her kim Baba'ya olan sevgisini artırır ve O'nun öğrencisi olursa, artık bundan sonra yolu 

kaçıramaz. Hepsinin mabedime girmesine izin verdim ki, orada hüküm süren saflığı ve mükemmelliği 

görerek, onu kirletmeye asla cesaret edemesinler. 

21 Neofit, İlahi Üstadın öğreti söyleminde neşeli bir heyecana kapılır ve O'nun öğretisinin özüne 

nüfuz ederek, yaşam yolculuğunda kaybettiğini düşündüğü mirasın her zaman kendisiyle birlikte olduğunu 

fark eder. Ancak gözleri bunu görmedi ve kalbi bunu hissetmedi çünkü ruhsal armağanlarına karşı sağır, 

kör ve duyarsızdı. Yeniden güçlenmiş, güvenli ve güven dolu olarak - Yaratıcısını sevdiği ve O'nun 

tarafından sevildiğini hissettiği için - geride bıraktığı yolları bir kez daha kat etme arzusuna sahiptir. Ama 

kaybolmak için değil, onları aydınlatmak, dikenleri temizlemek ve kaybolmuş gezginleri arayıp bularak 

onlara kendisinin de yaşamı ve inancı yeniden kazandığı ağaca giden yolu göstermek için. 

22 Ne mutlu yorulmadan gerçeği arayanlara ve daha da ötesi, bulduktan sonra onu kendilerine 

saklamayıp, ışığıyla kardeşlerinin yolunu aydınlatmak için insanlara getirenlere. 

23 Ben size "emekçiler" dedim ve siz de gerçekte öyle olabilirsiniz. Size zamanı, tohumu, suyu, 

tarlaları ve aletleri verdim. 

24 Bu öğretilerde size anlatmak istediğim her şeyi anlayabilmeniz için sizinle konuştuğum sembol 

basittir. 

25 Ruhunuza, sizi verimli kılan ve okşayan sevgi çiyimi bırakıyorum. Ne dağlarda, ne vadilerde, ne 

de çiçeklerde sizin üzerinizde olduğu kadar büyük bir lütuf akmasına izin vermedim. Sevgim her zaman 

sizinle olacaktır; ama şu anda insan aklının aracılığı ile size verdiğim bu Söz, sonsuza dek sizinle 

olmayacaktır. 

26 Sözlerime kulak verin ve onları yüreklerinizde saklayın. Birçoklarının arzusu ve inancı olduğu 

gibi, insanlığa yeni bir insan olarak dünyaya dönmemi bahşetmediysem, belirtilen zamandan sonra, yani 

1950 yılının sonunda, Beni bu şekilde duymaya devam etmenizi de bahşetmeyeceğim. Bugün, o zamandan 

sonra sizin için ne sakladığımı henüz bilmiyorsunuz. 
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27 Sizi hastaları iyileştirmek, dulları ve yetimleri teselli etmek, günahkârları otorite sözleriyle 

dönüştürmek, "cüzamlıları" iyileştirmek ve kardeşlerinizin ruhani yolunu ışıkla doldurmak için 

donatacağım. 

28 Yine size yaşamın, sevginin ve ruhsallaşmanın tohumunu miras bırakıyorum. Hayatınızdaki mirası 

daha fazla kaybetmeyin. 

29 Size esenliğimi bırakıyorum, çünkü yuvadaki yavrularını örten tarla kuşunun kanatları gibi 

dünyanın üzerine yayılan esenlik benim. Ruhsal olarak ne zaman barış kuşları gibi olacaksınız? 

30 Beslenmeden asla yoksun kalmadığınız ve talimatlarımın kalbinizi zevkle doldurduğu bu sevgi 

yuvasında doğmanıza izin verdim. Hâlâ zayıfsınız, kanatlarınız henüz büyümemiş, tüyleriniz seyrek. Ama 

gün gelecek, kendinizi uçuşa geçecek, mesafeleri aşacak ve fırtınaların şiddetine göğüs gerecek kadar 

güçlü hissedeceksiniz. Zamanından önce yuvadan ayrılmak isteyen ve henüz kanatlarını nasıl 

çırpacaklarını bilmedikleri için yere düşenler gibi davranmayın. Ben size yolu gösterene dek bekleyin, o 

zaman yoldan çıkmazsınız. Büyük bir tarla kuşu sürüsü gibi dağılacaksınız, yanınıza barışın sembolü 

olarak zeytin dalı alacaksınız ve ağaçların yapraklarında yeni yuvalar kuracaksınız. 

31 Bana neden bu zamanda size geldiğimi soruyorsunuz ve ben de size diyorum ki: Çevrenizde olup 

biten her şeyin farkında değil misiniz? Son zamanlarda dünyada yaşananların ve şu anda yaşanmakta 

olanların Benim gelişimi ve insanlar arasındaki varlığımı ilan etmek olduğunu bilmiyor musunuz? 

32 Savaşın en ileri ulusları nasıl ele geçirdiğini, kötülüğün en yüksek gelişme derecesine nasıl 

ulaştığını görün. Yalanlar gerçekmiş gibi kabul edilir; bilim, insanlığa büyük sırları açıklarken, bunların 

yıkım için kullanılmasına izin vermiştir. Ve dünya kaç tane dürüst olmayan faaliyeti iyi olarak 

onaylamıştır! İşte tam o sırada zihinlerinizi aydınlatmak ve uçuruma doğru çılgınca koşarken sizi 

durdurmak için size görünüyorum. 

33 Sizinle ebedi gerçeğimle konuşuyorum ve size söylüyorum: Eğer hazzı arar ve bilimi arzularsanız, 

Ben'de gerçek bilimi ve gerçek hazzı bulacaksınız. 

34 Gezegeniniz ne kadar küçük ama birbirinizden ne kadar uzakta yaşıyorsunuz! Dünyanızda ne 

kadar çok anlaşmazlık var! 

35 İnsan artık cahil değildir, ruhsal ve entelektüel gelişimi büyüktür; dolayısıyla bu imtihan saatindeki 

sorumluluğu da çok büyüktür. Bu zamanın insanı belki de Benim yasalarımı ve adaletimi bilmediğini 

söyleyecektir. Ama gerçek bu değildir, çünkü onun içinde ışıktan bir ruh vardır. (Yasayı ihlal etmesinin) 

nedeni ruhun, ruhsal armağanlarını ayaklarının altına serdiği ve önünde boynunu eğdiği dünyanın 

ayartılarına ve zevklerine teslim olmasıdır. 

36 İnsanlık, size olan sevgimden dolayı aşağı indim ve bu formda cisimleştim. Ruhum uçurumlara 

iner ve yardım elim kayıp koyunları kurtarmak için uzanır. Size dua etmeyi ve dudaklarla değil, ruhla 

istemeyi öğretiyorum; çünkü istemesi gereken beden değil, her ikisinin de neye ihtiyacı olduğunu bilen 

ruhtur. Kardeşlerinizle iletişim kurabilmeniz için size dil verdim. 

37 Ruhun dili sizin dilinizin ve düşüncenizin ötesindedir. Ruhun hissettiklerini beden nasıl ifade 

edebilir? Her zaman bu ifadeler fakir ve duada bu ifadeler kusurlu olacaktır. Her zaman gözünüzden akan 

ve çoğu zaman kimsenin görmediği bir gözyaşı Baba'ya daha iyi hitap edecektir - göğsünüzde boğulan bir 

hıçkırık, sessizce önüme getirdiğiniz ve sabırla katlandığınız bir acı ya da manevi içeriği Bana çiçeklerin 

koku yayması gibi yükselen iyi işleriniz. 

38 Aranızdaki varlığımı öğrettiklerimle kanıtlıyorum. Birisi şöyle diyebilir: "Üstat, öğretinizi 

uygulamaya koymak zor ve belki de materyalist zamanlarımız için uygun değil." Ama size söylüyorum, 

aynı şey İkinci Çağ'da Benim Sözüm için de söylendi ve yine de ona en çabuk dönenler putperestler ve 

puta tapanlar oldu. 

39 Size bu büyük acı zamanlarını duyurduğum gibi, karışıklık sona erdiğinde insanlar arasında 

uyumun geleceğini de söylüyorum. 

40 Kibirliler, kendini büyük görenler, hayır ve adaletten yoksun olanlar, yeryüzünde iyilik, barış ve 

adalet ilerlesin ve onların ortasında maneviyat ve iyi bilim gelişsin diye ahirette bir süre geri 

tutulacaklardır. Çünkü Beni hoşnut etmek için mistik* bir yaşam sürmeniz gerekmeyecek ve hiç kimse 

Beni izlemeye zorlanmayacaktır. Çünkü Bana zorla sunduğunuz işler Benim tarafımdan kabul 

edilmeyecektir. Bana yalnızca iyi niyetin, içten dürtülerin ve kendiliğinden gelen sevginin teklifleri ulaşır. 
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Bana ceza korkusuyla hizmet etmenizi de istemiyorum. Tanrı'nın çocuklarını cezalandırmadığını 

bilmenizin zamanı geldi. Bu nedenle, (Benim hakkımdaki) kötü yargılarınızla Beni daha fazla incitmeyin. 
* Tamamen ruhani olana dalmış ve dünyadan elini eteğini çekmiş. 

41 Asla kişisel çıkarlarınızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin ya da ödülünü önceden 

düşündüğünüz için bir şey vermeyin; çünkü bu ne sevgi ne de merhamettir. Ruhunuz iyi işlerinin ödülü 

olarak dünyada sevgi biçmeyi beklemiyor; çünkü siz dünyaya sevgi biçmek için değil, sevgi ekmek için 

geldiniz. Hasat bu dünyaya ait değildir. 

42 Bu hayattaki görevlerini yerine getirenler, kalplerinde huzurla, dudaklarında bir gülümsemeyle, 

memnuniyet ve tevazu dolu bir şekilde ayrıldılar ve ektikleri sevgi için biçtikleri tüm acıları düşünmeden 

herkesi kutsadılar. Ben çalışmalarınızın mükemmel ve adil ödülüyüm. Size şöyle dediğimi unutmayın: 

"Kardeşlerinize yapacağınız her şeyi Bana da yapacaksınız". 

43 Eğer kısa bir tövbe ve ruhsal yükseliş eylemi uğruna, Benim ilahi ışınım bu bedenlerin (ses 

taşıyıcılarının) üzerine iner ve dudaklarına Benim ilahi talimatımı ifade eden, sizi harekete geçiren ve 

sevgisiyle titreten kelimeyi yerleştirirse - ruhunuzda liyakatle dolu olarak kendinizi o diğer dünyada 

bulduğunuzda, Baba size yalnızca ne verecektir? 

44 Hatta size söylüyorum: Benden asamı isteyin, onu size vereyim! Evet, çocuklarım, nasıl 

isteyeceğinizi bilin ve her şey size verilecektir; çünkü bir gün kendinizi Benim asama layık görürseniz, 

onu sizden esirgemem. Ancak kafanızın karışmaması için bu kelimeyi doğru anlamanızı istiyorum. 

45 Dünyadaki birçok tanınmış eğitimli insan Beni bu formda tanıyamayacak ve Beni inkâr edecektir. 

Ama buna şaşırmayın, çünkü bunu size uzun zaman önce şöyle dediğimde duyurmuştum: "Ne mutlu sana 

Baba, gerçeğini reşit olmayanlara açıkladın ve onu bilgili ve ihtiyatlı olanlardan gizledin." Ancak, bunun 

nedeni Benim Gerçeğimi kimseden saklamam değil, daha ziyade zihinleri (manevi) yoksullukları veya 

önemsizlikleri içinde engelsiz olanların Beni daha iyi hissedebilmeleri, zihinleri teoriler, felsefeler ve 

inanç doktrinleriyle dolu olan üstün yeteneklilerin ise Beni ne anlayabilmeleri ne de hissedebilmeleridir. 

Ancak herkes için olan Gerçek, belirlenen zamanda herkese gelecektir. 

46 Birçokları gelip sizinle konuşanın Ben olmadığımı, bu Söz'de dökülenin Benim İlahi Varlığım 

olmadığını söyleyecek. Bunun üzerine bazılarınız kuşkuya düşecek ve keder içinde Bana şöyle diyecek: 

"Efendim, nasıl olur da inancımı kaybederim ve (şimdi) Yasasız ve Tanrısız yaşamaya devam etmek 

zorunda kalırım?" Ama size doğrusunu söyleyeyim, Beni hisseden ve Beni tecrübe eden artık Beni inkâr 

edemez. 

47 Bir fikir fırtınası ve karanlık güçler uzun zamandır insanları bölüyor. Bu sırada bir ışık fırtınası 

onları birleştirecek. İnsanların inşa ettiği Babil Kulesi yıkıldı, ancak halkların ve ırkların kalplerinde bu 

gurur kulesi büyümeye devam etti. Onu ancak ruhani bir fırtına yıkabilir ve bu fırtına şimdi onun 

temellerini ve duvarlarını sarsmaya başlıyor. Ancak bu kule yıkıldığında yerine bir başkası yükselecek ve 

bu kule yıkılamayacaktır çünkü sağlam temelleri ayrılık değil kardeşlik ve uyum olacaktır. 

48 Öğretimi anlamanıza yardımcı olmak için size şunu söylüyorum: Beni yüreğinize kabul edin ki, bu 

zamanda size açıkladığım öğretiyi anlayabilesiniz. Size verdiğim bu Söz, sizi sonsuz yaşama götürecek 

olan Yeni Antlaşma'dır. Ne mutlu bu Söz'ün yüksek değerlerini tanıyana, çünkü o zaman öteki dünyada 

var olan yüksek değerleri de tanıyacaktır. 

İnanmak için kanıt istemeyin, çünkü antik çağın pagan halklarını taklit etmiş olursunuz ve artık farklı 

zamanlardayız. İlk Çağ'da yaptığınız gibi, maddileşmenizi ve şüphelerinizi peygamberlerinizi inkâr edecek 

ve hatta onları öldürecek kadar ileri götürmeyin. 

Evrim yolunda ileriye doğru bir adım atmak için bedene yeniden doğdunuz, aynı derste durmak için 

değil. Eğer yeni öğretilerim daha derinse, anlayabilmeniz için Ben'im size nasıl açıkladığıma bakın. 

49 Hepiniz aynı öğretiyi alırsınız ama hepiniz aynı sayıda reenkarnasyona sahip değilsinizdir. Üçüncü 

Çağ'da yaşıyorsunuz ve hala bazıları hangi çağda yaşadıklarını, gerçeğin ne olduğunu ve doğru yolun 

hangisi olduğunu bilmiyorlar. 

50 Bu ışık ve ruhun zamanıdır ve birçokları hala Tanrı'ya gerçek tapınmayı bilmemektedir. Bazıları 

Benim adaletimden en ufak bir korku duymazken, diğerleri Tanrı'dan yanlış ve haksız bir şekilde 

korkarlar. 
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Öğrencilerime insanın kendinden korkması gerektiğini söylüyorum, çünkü çalışan, inşa eden ya da 

yıkan kendisidir. Kendinize verdiğiniz derin acı içinde Bana: "Tanrım, beni neden azarlıyorsun?" 

dediğinizde, kendinizi Babanıza karşı ne kadar adaletsiz gösteriyorsunuz. - Çocuklarımın başına dikenli bir 

taç ya da omuzlarına ağır bir haç koymam. Kendilerini kınarlar, kendilerini taçlandırırlar ve kendilerine 

zahmet çektirirler. 

51 İsa, doğru olan, O'na bahşettiğiniz tacı ve O'na yüklediğiniz çarmıhı kabul etti; çünkü O'nun 

kurbanı ve kanı, günahlarınızdan arınmak için çıkmanız gereken yolu kendi örneğiyle işaretlemeye layık 

olan tek şeydi. 

52 Ben sizin yargıcınızım, ama geri alınamaz ve amansız olan yargım sevgiden kaynaklanır. Bugün 

yaşayanları ve ölüleri yargılıyorum; ama kimlerin yaşayan, kimlerin ölü olduğunu anlamayı öğrenin. Ben 

Diriliş ve Yaşam'ım, Gerçeğe karşı ölü olanları yeni yaşama diriltirim. Kral olarak geliyorum, ama kibir 

tacı giymiyorum, çünkü Benim Krallığım alçakgönüllülüktür. Birçokları için ben dirilen ölüyüm, çünkü 

Ruh'ta insanlığa "Krallığımın bu dünyadan olmadığını" ve - Kralınızın ve Rabbinizin sesini duymak için - 

O'na ulaşmak için ruhu yükseltmek gerektiğini yeniden söylemek için geldim. 

53 Yeryüzünde kaldığı süre boyunca ayartmalara yenik düşmüş, dünyanın ve tutkularının kölesi 

olmuş her kim olursa olsun, ölüm onu güçsüz ve ruhunu geliştiremeden, sanki ölümü kendi içinde 

taşıyormuş gibi şaşırtacaktır. 

54 Kötülük dünyada taht kurmuş ve mümkün olan her biçimde tapınılmaktadır. İyilikle alay edilir ve 

sanki zararlı ya da yararsızmış gibi ona karşı savaşılır. Ama sesim sizi sonsuzluktan, Bana giden tek yol 

olan iyilik yolundan Bana gelmeye çağırdığında, bu sizin Yaratıcınız olduğum ve Bana ait olduğunuz 

içindir. Eğer sizi arıyorsam, bu sizi sevdiğim ve herkes için sakladığım mutluluğu kimsenin kaybetmesini 

istemediğim içindir. Seni şaşırtmak için bir hırsız gibi geldim, ama aradığım şey senin ruhun. Ağır bir 

çarmıh taşıdığınızı gördüğüm için, yargımla onun ağırlığını artırmam gerekmedi; aksine, onu taşımanıza 

yardım ettim. 

55 Size doğrusunu söyleyeyim, günah içinde doğduğunuz ve günah içinde yaşadığınız için sizden 

henüz kusursuz işler isteyemem. Ama sizi temin ederim ki, Sözümün gücüyle yüreklerinizden erdemlerin 

fışkırmasını sağlayacağım. Ruhunuzda mevcut olan ve insanlığın sadece başka bir zamanın doğrularına ve 

peygamberlerine özgü olduğuna inandığı armağanlar, şimdi büyük günahkârlarda bile ortaya çıkıyor ve bu 

armağanlar sayesinde insanlık kurtulacak. 

56 Sevgine susadım, huzuruna açım. Ama eğer siz de aç ve susuzsanız, Bana ne verebilirsiniz? 

Ruhani görevinizin yerine getirilmesi barışın sağlanmasıdır. Size emanet ettiğim bu armağanı gerçeğe 

dönüştürebilmeniz için izleyin ve dua edin. Her gün kısa bir süre dua edin ve zamanınızın geri kalanını 

ruhani ve maddi görevlerinizi yerine getirmek için kullanın. 

57 İnsanlara günahkârların yolunu aydınlattığımı söyle ki, mahvolmaktan kurtulsunlar. Kaybolanları 

aramaya geldim, çünkü doğru olanlar zaten Benimledir. 

58 Size dünyada yumuşak başlılıkla ve aynı zamanda sertlikle ilerlemeyi öğreteceğim. O zamanlar 

Benim tezahürüm başladığında, keyif alacağınız tüm ruhani lütufları size kim söyleyebilirdi? 

59 Geçmiş zamanların kehanetlerini incelediniz ve Benim yeni vahyimin duyurulduğunu gördünüz. 

Ama Cennetteki Anneniz Meryem'in tezahürünü aldığınızda, bazıları merak etti: Meryem'in varlığı da 

önceden bildirilmeli miydi? - Size doğrusunu söyleyeyim, eğer elçi Yuhanna'nın kehanetlerini doğru 

yorumlasaydınız, onun "Varlığının" da bu zamanda olması gerektiğini keşfederdiniz. 

60 Bu halka mensup olanların kaçı kutsal yazıları araştırmamıştır bile; çünkü ruhlarının ilhamı ve 

kalplerinin inancı onlara en derin varlıklarında şunu söylemiştir: Bu İlahi Efendi'dir. O bizim Ruhsal 

Annemizdir. 

61 Size doğrusunu söyleyeyim, Ruhumun kendini duyurduğu her yerde Meryem'in anne şefkati ve 

iyiliği mevcut olacaktır. 

62 Neden birçok kişi onu yanlış değerlendirdi? Düşünün: Eğer o sadece bir kadın olarak yaşasaydı ve 

görevi "Söz "ün tezahür ettiği bedeni doğurmakla sınırlı olsaydı, ne onu çarmıhın dibinde size bir anne 

olarak bırakırdım, ne de öğrencilerim Üstat ayrıldıktan sonra ona kendi anneleri gibi bakarlardı. 

İnsanlığın bir kısmının onun saflığını ve kutsallığını inkar ettiği, diğer bir kısmının ise onu Evrensel 

Anne olarak tanıdığı, fanatik, cahil ve putperest kültlerle ona taptığı günümüzde, size ışığımı gönderiyor 

ve onun varlığını bahşediyorum, Öyle ki, annelik özünü, sonsuz şefkati ve ilahi teselliyi yayan Sözü 
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aracılığıyla insanlara gidebilesiniz ve kalplerinizde en şefkatli sununuzun Cennetteki Annenize adadığınız 

şey olacağı bir tapınak taşıyabilesiniz. O zaman haklı olarak Üçlübirlikçi-Meryan Ruhçular adını 

taşıyacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 51 
1 Öğrencilerim, kalpleriniz bugün Beni ne büyük bir sevinç ve şefkatle kabul ediyor! Bunun nedeni 

daha önce Ruhsal Annenizin aranızda olması ve sizi İlahi Varlığıyla sarmalamış olmasıdır. 

2 Ruhunuz bir kez kendisini hapseden maddenin dışında, huzur bölgelerinde yaşadığında ve 

Cennetteki Anne'nin sesini her zaman ilahi bir şarkı gibi duyabildiğinde ne büyük bir sevinç duyacaktır. 

3 Ruhsal Annenize olan inanç ve sevgi, kardeşlerinizin kalplerinde yeşertmeniz için size emanet 

ettiğim bir tohumdur. Merhametim sayesinde alınlarına işaret almış olan herkes ilerleyecek ve yolu 

aydınlatacak. Uzun zaman önce aynı ruhlara evlerinin kapılarını bir antlaşma ve arınma sembolü olarak bir 

kuzunun kanıyla işaretlemelerini emretmiştim. Sizi neden her zaman işaretlediğimi yalnızca Ben bilirim, 

kaderinizi ve kefaret yolunuzu yalnızca Ben bilirim ve bu nedenle kötülükten uzak durabilmeniz için 

doğruluğum her zaman sizi arar. 

4 O zaman sesim çalan bir çan sesi gibi çınladığında, kimin çağırdığını hemen anladınız ve Beni 

duymak ve daha sonra Beni izlemek için yola koyuldunuz. - Benden aldığınız armağanlar ya da size 

giydirilen saygınlık nedeniyle hiçbiriniz kendinizi kral ya da lord gibi hissetmiyorsunuz. Hem çok 

alçakgönüllü, hem de Yasama uymakta çok gayretli ol. 

5 Bu, gelişim yolunda edindiğiniz deneyimin size yardımcı olacağı ruhsal faaliyetinizin zamanıdır. 

Ne zaman yeryüzünde olsanız rahatlık ve zevk peşinde koştunuz ve ne zaman öte dünyada yaşasanız 

kendinizi düşüncelere dalmış bir yaşamla sınırladınız. Varoluşunuzun amacını ve ruhani görevinizin 

gerçek doğasını ancak şimdi anlamaya başlıyorsunuz. 

6 İnsanlar her gün ahlaki yozlaşma için yeni oluklar açmaktadır ve İsa'nın işçileri, bu tohumu oraya 

ekmelisiniz ki, iyi işlerinizin örneği Öğretimin doğruluğuna tanıklık etsin ve kardeşlerinizi 

"materyalizmlerinden" kurtarsın. 

Hayatınız her zaman doğru yolda ilerlesin. O zaman, ölüm ruhunuza sonsuzluğun kapılarını açtığında, 

kardeşleriniz "İşte, bu doğru biriydi!" diyebilirler. Ve Benim huzuruma geldiğinizde, Baba size şöyle 

diyebilir: "Gel, sonsuza dek Benimle yaşayacaksın!" 

7 Üçüncü Çağ'ın Ruhsal Çobanı olan İlyas, ruhların Rab'bin ağılının koyunları olarak emanet 

edildiği kişidir. Tanrısallığımın işaretiyle işaretlediğim yüz kırk dört bin kişiyi toplayacak olan odur ve 

onlar işaretlendiğinde, adaletim yeryüzüne düşecektir. Bugün İlyas her ruhta bir ışık yakar, öyle ki deneme 

saatinde kimse kaybolmasın. 

8 İnsanlar, Benim ışık huzmem, Öğretimi size açıklamak için ses taşıyıcılarım aracılığıyla Söz haline 

gelir. Bu Söz kalplerinize dokundu, size mutluluğa giden yolu gösterdi ve çarmıhınızın yükünü hafifletti. 

Kendinizi Sözümle güçlendirin ki, denemelerinize cesaretle dayanabilesiniz ve Sözümü sevgi ve nezaketle 

uygulamaya koyabilesiniz. İnsanların gevşek dillerinden korkmayın - büyük ölçüde sınanmanız gerektiğini 

unutmayın. 

9 İnsanlığın Bana karşı yeniden ayağa kalkması gereklidir, insanların Benim çalışmalarımı 

araştırması gereklidir. Ancak bu şekilde gerçeği ve adil yasayı keşfedebilecekler, ancak bu şekilde Benim 

varlığımı bulabilecekler ve Benim bilgeliğimi ve sevgimi açıkça tanıyabileceklerdir. 

10 Bu savaşta çok önemli bir görevi yerine getirmelisiniz. Ama kendinizi Benim yasamın sahipleri 

olarak görmeyin; çünkü yasa Benim ve siz yalnızca onun yorumcularısınız. 

11 Birilerinin yıkabileceği görkemli tapınaklara sahip olmadığınız düşüncesiyle mutlu olun; çünkü 

toplantılarınızı basit bir odada yapabileceğiniz gibi bir vadide ya da dağda da yapabilirsiniz. Çocuklarım 

nerede toplanır ve Beni çağırırlarsa, Ben de onlarla birlikte olacağım. Ayrıca size söylüyorum ki, Benim 

İrademle belirlenen güne kadar kesintisiz olarak gelecek olan bu Sözü durduracak hiçbir insan gücü 

olmayacaktır. Ve eğer insanlar o zamandan önce öğrencilerimin dudaklarını susturacak ya da onları 

öldürecek olsalar, ölü bedenleri haykırır! 

12 Sözümde size verdiğim kehanetler sadakatle yerine getirilecektir. Çünkü sizi aldatmadım, size 

ekmek yerine taş ya da balık yerine yılan vermedim. Ben yolum, gerçeğim ve yaşamım. 

13 İkinci Çağ'da size yalnızca içinden geldiğim ve girmeniz gereken Krallığın haberini verdim. Şimdi 

size bu ilahi Baba'nın evinin birçok güzelliğini göstermeye geldim. Bu yeni yaşam, size vaat ettiğim Barış 

Krallığı'nın başlangıcıdır. 
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14 İzim ilk seferden beri açıkça görülebiliyor. Onun üzerinde yürüyün, haçınızı terk etmeden 

ilerleyin, çünkü onsuz tanınamazsınız. 

15 İnsanların yıktığını ben yeniden inşa edeceğim. 

16 Kaderinizin yazılı olduğu kitap olan Altıncı Mühür'ün ışığına ve ruhani anlamına girin. 

17 Yolculuk çantanızda hiçbir şey eksik olmasın diye size teselli sözleri, öğretici sözler, uyanık 

olmanızı sağlayacak sözler ve hazırlık yapmanızı sağlayacak sözler veriyorum. 

18 Peygamberlerimin kehanetlerinden ne kadarı şimdiden gerçekleşiyor! Yoel şöyle dedi: "Ruhumu 

bütün bedenlerin üzerine dökeceğim." Elçi Yuhanna peygamberlik görümlerinde bu zamanı gördü ve 

Benim Sözüm sonsuza kadar yerine gelmeye devam edecek. 

19 İlahi Söz bu halkın kalbinde yankılanmaktadır. Siz konutu hazırladınız ve ben de burada sizinle 

birlikteyim. Gerçek Yaşam Kitabı önünüzde açık durur ve onu her çalıştığınızda yeni bir öğreti alırsınız. 

Ancak kayıtsızlıkları içinde derin uykuda olanlar 1950 yılına kadar beklememeli, Benim yüksek sesle 

çalan çanımın ayrılışımı duyurmasını beklememeli ve ancak o saatte Beni duymak için yola çıkmak 

istemelidirler. Benim ve ruhani dünyamın sözlerinin, size belirttiğim o yıldan sonra artık duyulmayacağını 

biliyorsunuz. 

20 Sizi özgür kıldım ve Kanım size duyduğum sevginin simgesiydi. Günaha, karanlığa geri 

dönmenizi istemiyorum. 

21 Dünya çapında bir ziyaret yaklaşıyor ve Ben halkımın hazırlıklı olmasını istiyorum, öyle ki 

fırtınanın ortasında umut ışığı olsunlar, kazazedelerin yolunu aydınlatsınlar. Şüphesiz, yeryüzünün dörtte 

üçü acı çekecek ve onlar acı ile arınacaklardır. Beni dinleyin ey insanlar, çünkü bu sözleri tüm 

kardeşlerinize iletmelisiniz. 

22 Yüreklerinizde barındırabileceği bencilliği öldürmeli ve yerini hayırseverliğe bırakmalısınız. 

Sevgiyi hissetmeden vaaz vermeniz mümkün mü? Yüzünüze bu ikiyüzlülük maskesini takmadan önce, 

yüreklerinizde samimiyet doğana kadar size öğretecek ve sizi sınayacağım. 

23 Benim ayrılış günüm gelecek ve kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilenler kendilerini ruhsal 

olarak Rab'bin sağında bulacaklar. Ama size doğrusunu söyleyeyim, fasıkların, yasak çemberi aşanların 

sayısı çok olacaktır. Bunlar, Beni birçok kez dinlemiş olmalarına rağmen, öğretiyi nasıl kullanacaklarını 

ya da anlayacaklarını bilmeyenler olacak ve cehaletleri içinde Baba'dan bir süre daha onlarla birlikte 

olmasını isteyecekler, oysa onlara birçok kez şunu söylemiştim: "Benim sözüm bir Kralın sözüdür ve asla 

geri alınmayacaktır"; ve: "Göklerin ve yerin yok olması ya da Kral'ın yıldızının parlamayı bırakması, 

sözlerimden tek birinin bile yerine getirilmemesinden daha çabuk olacaktır." Bu nedenle, hepinizin bilmesi 

ve hazırlıklı olması için, tezahürümün ilk günlerinden itibaren bu tezahürün sonunu size duyurmanın 

Benim İradem olduğunu söylüyorum. 

24 Elias, Benim yakında geleceğimi insanlara duyurdu ve aynı şekilde, Roque Rojas'ın ağzından, 

1950 yılını Benim ayrılışım, yani insan zihni aracılığıyla tezahür etme döneminin sonu olarak belirledi. 

25 Şu anda size derslerimin çok ileride olduğunu ve sizin geride kalmak üzere olduğunuzu 

söylüyorum. Ziyaret gününde kendinizi güçsüz hissetmek istemiyorsanız, acele etmeli ve derslerime ayak 

uydurmak için kendinizi zorlamalısınız. Ancak bu şekilde bir sonraki döneme, yani ruhtan ruha diyalog 

dönemine girecek kadar güçlü hissedeceksiniz. 

26 Kardeşlerinizin yakınlığını hissedebilmeniz ve onların bilge öğütlerini kabul edebilmeniz için size 

ruhani dünyanın varlığını gösterdim. Onlar size ruhanileşmeyi getirmeye geldiler. Neden onları her an 

maddeye sürüklemek istediniz? Başaramayacaksınız ama onlara acı çektireceksiniz. 
* Bu, onlara maddi, parasal veya işle ilgili konularda yük olmamak anlamına gelir. 

27 Bu ruhlar Benim Tanrısallığımla uyum içinde yaşarlar, siz onların diriltmek istedikleri ölülersiniz. 

Sesim size sürekli olarak şunu söyleyecek: Kendinizi hazırlayın! Eğer böyle olmasaydı, tehlikelerle ve 

tuzaklarla dolu bir zamanda yaşadığınızın farkına varmazsanız, gözlerinizin önünde sahte Mesihlerin, 

sahte İlyasların ve sahte "ışık ruhlarının" ortaya çıktığını göreceksiniz. 

28 Sizi hatalarınızdan arındıracak olanın dünya mı, insanlar mı yoksa acı mı olmasını istersiniz? Size 

söylediğim şu sözü hatırlayın: "Ağaç meyvesinden tanınır", bu da işlerinizle yargılanacağınız anlamına 

gelir. Ne mutlu teslimiyet ve itaatle çarmıhlarını yüklenenlere! Ama havarilerim arasında, elinden gelse 

Beni yeniden kurban olarak ölüme teslim edecek olan hain, bencil ve sahte müritler her zaman olacaktır - 
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oysa Beni çarmıha germek ya da Yüzüme tükürülmesini sağlamak için maddi bir bedende olmam gerekli 

değildir. 

29 Hepinizin itaatkâr olmasını istiyorum, bu ağır sözleri hak eden hiç kimseyi görmek istemiyorum; 

çünkü kardeşleriniz size Beni sorarsa, kendinizi saklamayacaksınız ve Beni dinlediğinizi onlara inkâr 

etmeyeceksiniz. Çünkü deneme anında kimse Bana sırtını dönmesin, kimse mirasını gizlemesin. 

30 Öğretme adreslerimin her birinde öğrettiklerim kapsamlıdır; çünkü yüreğinizde ikamet ettiğim 

ruhsal bir sığınak ve kardeşleriniz için bir barış yeri kurmak istiyorum. 

31 Sözümün Ses Taşıyıcısı aracılığıyla ruhunuzu okşadığı bu zamandan yararlanın. Kalbinizi açın ve 

bu kitabı içinde saklayın, çünkü derin uyuşukluğunuzdan uyanacağınız ve ışık aramak için ona 

döneceğiniz an gelecektir. 

32 Size sevgi çarmıhımdan sesleniyorum. Ama şimdi bedenimden akan kan değil, insanların üzerine 

düşen ışınlar halinde patlayan ışıktır. Size Söz'ün armağanını ve esin ışığını verdim. İnsanlık Benim 

gerçeğimi bilebilsin diye, Yedi Mühür'ün gizeminin açıklaması senin ağzından çıkacak. Size verdiğim bu 

Söz insanların gözlerindeki karanlık bağı kaldıracaktır. Tüm yabani otlar kökünden sökülecek ve yerlerine 

iyi tohumlar ekilecektir. 

33 Kan, ahlaksızlık ve günah izleri üzerinde yürüyor ve bu izlerin önceki yaşamınızda bıraktığınız 

izler olup olmadığını bilmeden onları bırakanları lanetliyorsunuz. Bu nedenle, şu anda kendinizi 

sorumluluktan muaf hissetmeyin. O zaman anlayacaksınız ki Benim adaletim, size ne kadar sert ve 

acımasız görünse de, yalnızca sevgi içerir. 

Bu dönemde ses taşıyıcılarım aracılığıyla bir bilgelik hazinesi akıttım; ancak 1950'de ayrılışımdan 

sonra, bülbüllerim bu ilahi şarkılar için sustuğunda, bu söze tam değerini vereceksiniz. 

34 Benim Sözüm bir Kralın sözüdür, Benim İradem tektir ve o zaman geldiğinde, hiçbir şey ve hiç 

kimse Benim emirlerimin ve öğütlerimin düzenini değiştiremeyecektir. 

Bazıları 1950'nin hala çok uzakta olduğunu ve özgür iradenin tadını çıkarmak için hala zaman 

olduğunu, daha sonra din değiştirmek ve yasamı yerine getirmek için hala zaman olacağını söylüyor. Bu 

şekilde düşünen ve hisseden kişi ne kadar zavallı ve cahildir! Kim bilir dünyada daha ne kadar yaşayacağı 

günler var? Varlığını kendi isteğine göre uzatma konusunda kim ustadır? 

35 Hiç kimse, dünyevi giysisi sona erdiğinde ruhunun sefil bir kalıntı olmasını istemez; Ruhum 

üzerine nehirler akıttığı halde, ruhunuzu kapı kapı ve kalpten kalbe bir sadaka ışık için yalvaran acı çeken 

bir gölge haline getirmeyin. 

36 Dinleyin, yeni gelenler: Üstat istiyor ki - bu söz artık duyulmadığında - çocuklarınızın, size emanet 

ettiğim yeni nesillerin ruhani üstatları olabilesiniz. Ruhaniliği ve ahlakı öğreteceksiniz, o zaman 

tohumunuz Benim ambarıma kabul edilecektir. 

37 İkinci Çağ'ın ikiyüzlü Ferisileri, İşimde bir kusur, Sözlerimde bir yalan bulmayı umarak her fırsatta 

yolumu kesti ve asla bulamadı. 

38 Şimdiki zamanda İsa gibi aranacaksınız ama Üstat'ın gücüne ve bilgeliğine sahip olmadığınız için, 

en azından doğru yolda olmanızı istiyorum. Sizinle konuştuğum onca şeyden ve size tanıdığım zamandan 

sonra, dualarınız neredeyse ruhanileşmiş olmalı. Ama henüz ne dünyayı yenebildiniz, ne de ruh maddeye 

üstün geldi. 

39 İkinci Çağ'da Celile Denizi kıyısında öğrencilerimi aradım ve Beni izleyecek olanları bulduğumda 

onlara "Gelin!" dedim ve onlar da Beni izlediler. Beni izlemek için her şeyi geride bıraktılar. - Sözüme 

inanan kalabalıklara şöyle dedim: "Beni duymak isteyen, malını muhtaçlar arasında dağıtsın ve beni 

izlesin. Krallığıma götüren yolu öğretiyorum." Daha sonra Mesih'in vaaz ettiği sevgi ve gerçeğin havarileri 

olan bu öğrenciler, o zamanın halklarının ruhsal ve ahlaki temellerini nasıl sarsacaklarını biliyorlardı. 

Baba'ya teslimiyetlerini sevgiyle ve kanla mühürlediler. Beni dinleyen o kalabalıklardan ve daha sonra 

öğrencilerimi dinleyen o halklardan, öğretime sadık olanlar, şehitler çıktı. 

40 Bugün ne canınızı ne de kanınızı talep ediyorum, çünkü bugün içinde yaşadığınız zaman farklı bir 

zaman. Yine de, bunların sevgiyle, özveriyle ve imanla yaptıklarına benzer bir şey yapamaz mıydınız? 

41 Bazıları Bana şöyle der: "Baba, Senin için canımı feda etmeye hazırım"; ama ben size şöyle yanıt 

veririm: "Hayır, oğlum, ne için olduğunu bilmeden canını feda etme. Aksine, kardeşlerinize yararlı 

olabilmek için onu saklayın ve görevinizi tamamladığınızda, onu alçakgönüllülükle Bana teslim edin." 

42 Bugün, "Tanrım, sadece ekmekle yaşamayız. Bize gelin ve bize söz verin." 
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43 Yaşamlarınızdaki değişimlerin ortasında Beni hatırlayın. Sizler "güçlü insanlarsınız", ama en 

büyük acıyı çektiğiniz anlarda Çarmıha Gerilmiş Olan'a dönüp O'ndan güç istiyorsunuz. 

44 İnsanlar (gerçek) Yol'un ışığını, tekrar geleceğime dair vaadimi, İkinci Çağ'a dair kehanetlerimi ve 

elçim Yuhanna'nın vahyini gizlemek için her şeyi yapmalarına rağmen, Beni arayacak ve Beni takip 

edecek kadar güçlü oldunuz ve sezgileriniz sizi Bana götürdü. 

45 Her şeye rağmen, kendinizi putperestlikten ve fanatizmden ayırmayı ve ruhunuzun inancını 

savunmayı bildiniz. Ve Mesih'in geri döndüğünü ve şu anda insanlara öğretmekte olduğunu 

duyduğunuzda, çağrıya yanıt verdiniz ve Kendisini tanıttığı biçimin sadeliğinden, yerin 

alçakgönüllülüğünden ve O'nu izleyenlerin sadeliğinden, bunun Efendi olduğunu anladınız. Eğer size 

O'nun Kendisini insanların saraylarında tanıttığı söylenseydi, buna inanmazdınız, çünkü Celileli Haham'ın 

alçakgönüllülüğünün anısı henüz zihinlerinizden silinmemiştir. Eğer O tekrar bir insan bedenine bürünmüş 

olsaydı, bunu anlamanız mümkün olmazdı. Ama O'nun ruhsal formda dünyaya geldiğini gördüğünüzde, 

bu ışığın Kutsal Ruh'tan geldiğini hissettiniz ve bunun nedeni de Benim aynı formda iki kez gelmediğimi 

bilmenizdir. 

Öğrenciler, insanların sizinle ilgili konuşmalarına ve görüşlerine kulaklarınızı tıkayın; unutmayın ki 

onlar basit görüşlüdürler. Ancak imanınızın ışığını söndürmemeleri için her zaman tetikte olun. 

46 Bu sırrı size açıklıyorum ki gerçek yaşam yolundan asla sapmayasınız; çünkü şu anda dünyada 

size hakikat yolunda rehberlik edebilecek kimse yok. İşin sırrı, vicdanınızın size rehberlik etmesine izin 

vermektir, çünkü ben onun içindeyim. 

47 Tüm insanların ve tüm ulusların liderleri vardır; ama onlara, "Nereye götürüldünüz?" diye sorsam, 

hepsi Bana, "Acıya, uçuruma ve yıkıma" diyecektir. 

48 Size Bana giden yolun nasıl olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklıyor, ruhsal tapınmanızın hoş ve 

gürültülü olabilmesi için yeryüzünde saflık içinde yaşamayı öğretiyorum. Size (gerçek) insan olmanızı 

söylüyorum ki "İmparator "a karşı görevlerini yerine getiren ve aynı zamanda Tanrılarına karşı görevlerini 

nasıl yerine getireceklerini bilen spiritüalistler olabilesiniz. 

49 İnsan yaşamının, onunla uyum içinde olmak için yerine getirmeniz gereken yasaları vardır; doğa 

sizden haraç talep eder. Her yasayı hak ettiği şekilde yerine getirin, ama dünyanın hakkı olan haracı Bana 

sunarken asla hata yapmayın ve Benim için olması gereken sunuyu ona vermeyin. Anladım: Her iki yasayı 

da - ruhani ve maddi - yerine getiren kişi Beni yüceltir ve Bana ulaşır. 

50 Bu nedenle, Benim öğretilerim ruhla sınırlı değildir, aynı zamanda insan yaşamıyla, insanın içinde 

sahip olması gereken ahlakla da ilgilidir. Çünkü kendinizi bu öğretilere kaptırırsanız, yaşamın tek 

olduğunu ve Yol'un da tek olduğunu göreceksiniz. 

Size ailelere saygınlık kazandırmanızı, anne babalarınızı sevmenizi, kocaların birbirlerini sevmelerini, 

erkeğin kadında bir hizmetçi değil, değerli bir arkadaş görmesini, kadının erkekte koruyucu savunmasını, 

kalkanını görmesini, anne babaların dünyaya iyilik yolunda ilerleyecek sağlıklı çocuklar vermelerini 

söylememe şaşırmayın. 

51 Size şunu söylediğimde şaşırmayın: İmparator (yani Devlet) sizden emeğinizin karşılığını talep 

ederse, buna uyun, çünkü bu da insan üzerinde ağır basan bir yasadır. Emeğin araçlarını ele geçirin ve 

yeryüzünden hazinelerini ve sevgi meyvelerini koparın. 

52 İlerlemenizi insan yaşamı içinde arayın, ama asla aşırı hırsın sizi yönetmesine izin vermeyin; 

çünkü o zaman özgürlüğünüzü kaybedersiniz ve materyalizm sizi köleleştirir. 

53 Her eyleminize vicdanınızın size işaret ettiği şeyleri katın ki adalet içersinler. Sizi yönetenlere 

saygı gösterin, onların çağrılarına uyun ve herkesin iyiliği için onlarla birlikte çalışın. 

Kardeşlerinizin dini inançlarına saygı gösterin ve kiliselerine girdiğinizde, tüm ibadetlerde hazır olduğumu 

bilerek, içten bir bağlılıkla başınızı açın. Beni izlemek için dünyayı inkâr etmeyin ya da dünyada 

görevleriniz olduğu bahanesiyle kendinizi Benden ayırmayın. Her iki yasayı bir araya getirmeyi öğrenin. 

54 Ben sadece ruhunuzu yararsız olandan, yanlış olandan kurtarıyorum ki, dünyevi yaşamın zorlu 

sınavlarında her türlü sefaletin, esaretin ya da aşağılanmanın üzerine çıkabilsin. Size şunu söyleyen sesime 

kulak verin: Yeryüzünde sizin ruhunuz üzerinde gücü olan hiç kimse yoktur. 

55 Öğretime getirilen kötü yorumları yok etmek için sizinle bu şekilde konuşmalıyım. Bugün bunu, 

Kendimi tanıttığım, doğru olmayan ama yine de Benim isteğim olduğu için seçtiğim bu insanlar 

aracılığıyla yapıyorum. 
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56 Biliyorlar: Hazırlıkları ve saflıkları ne kadar büyük olursa, zihinlerine giren ilham da o kadar 

büyük olur. Eskiden günah işleyen ve bugün kendilerini Benim Sözümü duyurmaya layık hale getirmek 

için mücadele eden çocuklarımın yenilenmesinin ve gelişmesinin nedeni budur. 

57 Eğer mükemmeli aramak istiyorsanız, bunu ses taşıyıcılarında bulamazsınız. Onu Benim Sözümün 

ruhsal anlamında arayın, orada Benim Varlığımı bulacaksınız. 

58 İnsanlar, merhameti çeşitli şekillerde uygulamayı öğrenin. Ama hayranlık ya da övgü beklediğiniz 

için çalışmalarınızı duyurmayın; çünkü bu ödül küçüktür ve böylece sizin için sakladığım büyük ödülü 

kaybedersiniz. 

59 Size sadece ruhunuzu arındırmanızı değil, aynı zamanda bedeninizi de güçlendirmenizi 

söylüyorum ki içinizden çıkan yeni nesiller sağlıklı olsun ve ruhları zor görevlerini yerine getirebilsin. 

60 Dua edin ama duanız kısa sürsün ki geri kalan zamanı yasayı uygulamak için kullanabilesiniz. 

Sizden yalnızca beş dakika dua etmenizi istiyorum; ama bu süre içinde kendinizi Bana vermelisiniz ki, 

sesimi vicdanınızda duyabilesiniz. Size doğrusunu söyleyeyim, hepiniz uyanık ve dua ediyor değilsiniz; 

çünkü Benim keskin gözüm, çoğu zaman sizin bile nüfuz edemediğiniz yüreğinize nüfuz etti ve içinde 

sakladığınız her şeyi keşfetti. 

61 Bu, insanlığın yargılanma zamanıdır. İnsan insan, halk halk ve ulus ulus Benim İlahiyatım 

tarafından yargılanıyor. Ancak insanlar bunu fark etmedikleri gibi, hangi zamanda yaşadıklarını da 

bilmiyorlar. Bu nedenle, Ruh'ta geldim ve ışınımı insan zihnine gönderdim ve onun aracılığı ile size kimin 

konuştuğunu, hangi zamanda yaşadığınızı ve görevinizin ne olduğunu açıkladım. 

62 Üç Ahdim'in içeriğini bu halkın kalbine yerleştirdim ve siz Gerçeğe ve Yasa'ya sahip olduğunuzu 

bilmenize rağmen, yine de birbirinizi yanlış değerlendiriyorsunuz. Bunun nedeni, ulusların üzerinde 

dolaşan savaşın etkisinin sizi de etkilemiş olmasıdır. 

63 Var olan tek Tanrı, size gücünü gösterdiğinde ve Sina Dağı'nda size Yasa'yı açıkladığında Yehova 

dediğiniz, İsa dediğiniz, çünkü O'nda Benim Sözüm vardı ve bugün Kutsal Ruh dediğiniz, çünkü Ben 

Gerçeğin Ruhuyum, sizinle konuşuyor. 

64 Nasıl oluyor da sadece Tek bir ilah varken üç ilah görüyorsunuz? Hepiniz bu Tanrı'nın 

çocuklarısınız. Neden bu dünyada birbirinizi kardeşleriniz gibi sevmeyi bilmiyorsunuz? İnsanların insanlar 

tarafından öldürüldüğünü, kanın nehirlerde aktığını biliyorsunuz, ama yeryüzünü sular altında bırakan acı 

kalplerinizi sarsmıyor. 

Size dedim ki: Dua edin ve emirlerimi yerine getirirseniz, savaşlardan, kıtlıktan, salgın hastalıklardan 

ya da bilinmeyen hastalıklardan korkmanıza gerek kalmaz. Ama bu belalardan kurtulursanız, komşunuz 

için dua etmeniz ve onunla ilgilenmeniz içindir. Duanın gücünden şüphe etmeyin, çünkü o ruhun en büyük 

silahıdır. 

65 İnsanın aptal eli, insanlığın üzerine gelen arınma güçlerini ve unsurlarını geri tutan kapıları açtı. 

66 Yeryüzünün ulusları, çok acı bir kadeh içiyorsunuz ve acıyı kalplerinizin en derinlerinde 

hissediyorsunuz çünkü siz öyle istediniz. Sabırla için ki, bu deneyimden ruhunuz için ışık ve fayda 

çıkarabilesiniz, sizi kendi içinizde yıktığınız ve yeniden inşa etmeniz gereken tapınağın kalıntılarına 

götürecek gerçek yolu aramaya koyulabilesiniz ki, onda sesim sizinle konuşabilsin ve bir kez daha 

Yasama sahip olabilesiniz. 

67 Dua edin ve sevap kazanın, çünkü savaş ulusunuzu bekliyor. Ruhani göreviniz sizi bekliyor. 

Açlığın, hastalığın ve ölümün sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Eğer imanınız güçten yoksunsa, 

kardeşlerinizin kendilerini öldürdüğünü, çocuklarınızın açlık çektiğini gördüğünüzde umutsuzluk içinde 

saçlarınızı yolmanız gerekecektir. İçtiğiniz su acılaşacak, dağlarınız ve vadileriniz kuruyacak, ağaçlar 

meyve vermeyecek ve birçokları tarafından zenginliği ve bolluğu nedeniyle vaat edilen ülke olarak kabul 

edilen bu toprakların, özgürlük ya da ekmek arayışıyla ona yaklaşan yabancıya sunacak hiçbir şeyi 

olmayacak. 

68 Size doğrusunu söyleyeyim, vahiy ve merhametle dolu gizli bilgelik hazinem, insanlığın 

bakışlarını Baba'ya çevireceği ve onun için sakladığım her şeyi ona yağdırmak için yüksek sesle ve 

alçakgönüllülükle kendini göstereceği saati beklerken, siz her zaman Benim adaletime meydan okudunuz 

ve bu sefer meydan okumanızı kabul ettim. 

Savaş amacıyla geldim, gücüm büyüktür, ordularım sayısızdır ve silahlarım yenilmezdir. Sonunda 

galip geleceğim; yine de ölülerin değil, yaşayanların önünde yükseleceğim (galip geleceğim). Kimseyi 
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alçaltmayacağım; herkes Adımı övmek için yüzünü kaldıracak. Bu nedenle, siz halkımın arasında birlik, 

merhamet, saygı ve bir "işçinin" diğerine ve bir topluluğun diğerine olan sevgisini görmek istiyorum. 

69 Yüreklerinizdeki putperestliği, fanatizmi, alışkanlıklarınızda ve Tanrı'ya tapınmanızda mevcut olan 

yararsız ve kötü her şeyi yok edebilmeniz için size bu zamanı veriyorum. İnsanlığın üzerine inen ilahi 

Sözü hissedin, ama Benim adaletimin ortasında Benim huzurumu hissedin. 

70 Ey insanların kendilerine tapınmak için tahtlarını kurdukları ve sonra elleriyle kendi mezarlarını 

kazdıkları gözyaşı ve kan vadisi! Onları günahtan ve ölümden kurtarmaya geldim; çünkü onlar kendilerini 

bağlamış ve köleleştirmişlerdir. Size doğrusunu söyleyeyim, bu dünya artık bu insanlara ait değil, bu 

yüzden onları her an uzaklaştırıyor. 

71 Fedakâr ve cefakâr bir anne gibi insanları barındıran yeryüzü, bundan böyle onlara her fırsatta 

rahmine değil, başka bir Anne'nin, Cennetteki Anne'nin çocuklarının gelişini beklediği ve onları ebedi bir 

mutluluk vaadi olan kaftanı ile sarmaladığı En Yüce'ye giden yolu gösterecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 52 
1 Kendinizi Benim İlahi Varlığımla besleyin, Yasamın yerine getirilmesinde güçlü olun ve ödül 

olarak işlerinizde huzur ve rahatlık bulacaksınız. Kardeşleriniz için gerçek şefaatçiler olun ve onlara 

dualarınız ve erdemleriniz aracılığıyla Ruhumun esenliğini getirin. Bu ayartma zamanlarında kendinizi 

Benim lütfumdan mahrum bırakmayın. Denemelerden zaferle çıkabilmeniz için ruhunuzu güçlendirin. 

2 Sizi sevmeyenler için aracılık edin ve hatta sevap kazanın. Hem umudunu ona bağlayan hem de 

kalbini ona kapatan ya da onun saflığını ve ilahi doğasını inkar eden kişi için aracılık eden İlahi Avukat, 

Cennetteki Anneniz Meryem gibi davranın. 

3 Göreviniz zor ve kaderiniz asildir, millet. Sizin için çizdiğim yoldan daha fazla sapmayın. 

Yüreklerinizde bir mabet inşa ettim; ama içindeki iman ateşinin sönmesine ya da sizi ruhsallaştıracak 

idealin ölmesine izin vermeyin. Tapınağını karanlıkla örtme, çünkü kapısını çalan aradığı ışığı bulamaz, 

sesimin yankısını duyamaz. Varlığımı ve Sözümü yüreklerinizde taşıyın ve size doğrusunu söyleyeyim, 

mabedinizi yıkacak ya da yolunuzdan çekilmenize neden olacak kimse olmayacak. Beni sevmenize kim 

engel olabilir? 

4 Işığım her zihinde parlıyor ve sesim her vicdanda yankılanıyor; ancak insanlar yaşadıkları zamanın 

farkına varmak istemiyorlar. Bir 'halkın' insanlığa iyi haberi vermek için kendini donatması gereklidir ve 

ben o halkın, ilahi Sözümü duymaları için seçtiğim bu kişi olmasını istiyorum. 

Size sürekli olarak kendinizi donatmanızı söylediğimde, bunun nedeni insan aklı aracılığıyla Benim 

tezahürüme tanıklık etmeniz gerektiğidir ve bu tanıklık Benden öğrendiğiniz öğretileri tekrarlamakla sınırlı 

kalmamalı, inatçı günahkârları dönüştürerek, terk edilmiş hastaları iyileştirerek ya da size öğrettiğim 

işlerden herhangi birini yaparak ruhsal gücün kanıtını vermelisiniz. Unutmayın, eğer yaşamınızı 

yenilemeden ve ruhsallaşmaya başlamadan işe koyulursanız, sevgi ve merhamet vaaz ederken sahte 

erdemleriyle gösteriş yapan ve ahlaksızlıklarını gizleyen ikiyüzlü Ferisiler gibi olursunuz. Yeni 

öğrencilerim arasında samimiyetsiz ya da ikiyüzlü kişiler istemiyorum. 

5 Öğretilerimin yeryüzünde çiçek açmasını içtenlikle arzuluyorsanız, onu size teslim ettiğim gibi saf 

bir şekilde ekin ve bu ilahi tohumu iyi işlerinizin suyuyla sulayın. Benim korumama güvenerek yolunuza 

devam edin. 

6 Benim İlahi Işığımdan ilham alarak çalışmaya başladığınızda sizi kim durdurabilir ya da 

susturabilir? - Hiç kimse, halkım, tıpkı O'nun zamanında hiç kimsenin İsa'yı susturamadığı gibi. Eğer O 

bazı günahkârlara karşı sessiz kaldıysa, bu size alçakgönüllülük dersi vermek içindi, çünkü O, Sözü'nün 

doğruluğuna işleriyle tanıklık ediyordu. 

7 Sözümün bu ses taşıyıcıları aracılığıyla yankılandığı ve hiç kimsenin onların dudaklarından çıkan 

ilahi sesi susturamadığı yılların farkında olun. Size doğrusunu söyleyeyim, 1950 yılı kesintisiz olarak 

gelecektir. Ama o yılın sonu geldiğinde, bülbüllerim öğretilerimin aktarımı için sessizliğe bürünecekler; 

çünkü tezahürümün bu aşamasında onların aracılığı ile size söylemek zorunda olduğum her şey o zaman 

tamamlanmış olacak. 

8 Öğretime eserlerinizle, sözlerinizle ve düşüncelerinizle tanıklık edeceksiniz ve ruhunuzdan 

fışkırmasına izin vereceğim ışık akışını hiçbir şey durduramayacak. Ama sizin de sessizlik saatiniz 

gelecektir: Dudaklarınızı mühürleyeceğim ve sizi (Bana) getireceğim; çünkü sizin aracılığınızla söylemek 

zorunda olduğum şey o zaman son söze kadar söylenmiş olacak. 

9 Farklı toplantı yerlerine katıldığınız için ayrım yapmadan hepinizin birleşmesini istiyorum. Çünkü 

herkese ulaşan talimat bir ve aynıdır, zihinlerinizi aydınlatan ışık bazılarında olduğu gibi diğerlerinde de 

aynıdır. 

10 İnancınızı savunmanız ve size emanet ettiğim işleri gözetmeniz için size araçlar verdim; ama asla 

birbirinize zarar vermeniz için silah vermedim. Bu halkı oluşturanların Benim ruhani davamın askerleri 

olmalarını, ama asla düşmanları olmamalarını istiyorum. 

11 Kalbimin gizli odası, ruhen yoksul olanları, adalete aç ve susamış olanları manevi bir hazinenin 

sahibi yapmak için bu zamanda açıldı. Bundan memnun değil misin? Ey insanlar, yüreğiniz şükranla 

titremiyor mu? - "Evet," diyorsunuz Bana. Ama bu evet'in sözlerle, düşüncelerle değil, kardeşlerinize 

duyduğunuz sevginin eserleriyle ifade edilmesini istiyorum. 
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12 Şimdi size diyorum ki: Dünyevi uğraşlarınızdan biraz uzaklaşın. Omuzlarınızdaki acı yüküyle çok 

yürüdünüz. Kurtaran bu sudan içmek için lütfun kaynağına gelin. Şu anda hala zayıfsınız, ama yakında 

Benim Davam için savaşmak ve sınavlarla yüzleşmek üzere güçlü olanlara dönüşeceksiniz. 

13 Sandaletlerinizi bağlayın, çünkü merhamet ve sevgi ekmek için sonsuz fırsatlar bulacağınız yeni 

bir yol sizi bekliyor. Hâlâ korku içindesiniz ve bu yüzden yeni zamanı insanlığa duyurmak istemediniz. - 

Baba'nın içinize yerleştirdiği şeyin kardeşlerinize ait olduğunu ve bunu onlara bildirmeniz gerektiğini 

anlamalısınız. 

14 Bu zamanda size yeni ruhsal armağanlar ya da yetenekler vermiyorum, çünkü sahip olduğunuzun 

farkına vardığınız şey her zaman ruhunuzdaydı. Ama zaman tükeniyor ve sizden rica ediyorum: 

Görevinizi yerine getirmeye başlamak için neyi bekliyorsunuz? İnançsız insanların Sözümle, yeni 

tezahürümle dalga geçmesini ve her yerde tahrifatlar yayınlamasını mı bekliyorsunuz? 

15 Öğretilerimin eyleme dönüşmesine izin verin ve onları yaşayın: Size gerçekten söylüyorum, 

küfreden dudaklar susacak, isyankâr olanlar Öğretilerimin yorumunu bulmak için dikkatle size yaklaşacak 

ve işleriniz sevgi ve merhametle işaretlenmişse, Gerçeğimin çok büyük ve etkili tanıklıklarını bulacaklar. 

Hastaları iyileştirdiğinizi gören kaç kişi, acılarına çare bulma umuduyla sevdiklerini size getirecek. 

16 Öğrettiklerimi eksiksiz yerine getirin ki, hastaları iyileştirmek için kendinizi gizlemenize gerek 

kalmasın. Size doğrusunu söyleyeyim, bu zamanda öğretilerimi uygulayabilmek için yeraltı mezarları 

aramayacaksınız, ama bunu gün ışığında yapacaksınız. - Korkmayın! Eğer çevrenizde inanmıyorsanız, 

ateşli kalpler bulacağınız başka illere gideceksiniz. 

17 İlan etmek istediğiniz gerçeğe ilk ikna olan siz olmalısınız ki bu inancı kardeşlerinize iletebilesiniz. 

Eğer zihinlerinize şüphe girerse, bu bağlılığınıza ölümcül bir darbe indirecek bir hançer gibi olacaktır. 

18 Üzerinden üç çağ geçti bile. Kaderlerinizin en yücesini gerçekleştirmek için yola çıkmanız 

gerektiğini anlayın. Ruhsal ataletinizden uyanın ve tekâmülünüz yolunda sağlam adımlarla ilerleyin. 

19 Rab'bin yolunda olduğunuz halde ayartmalara neden hâlâ şaşırdığınızı Bana sormayın. En çok o 

zaman sınandığınızı anlayın. Bu nedenle size her zaman şunu söylüyorum: "Günaha düşmemek için 

izleyin ve dua edin. 

20 Kardeşlerinizin gelip size sorular soracağı gün yakındır. O zaman size bunca sevgiyle açıkladığım 

şeyi saklayacak mısınız? - Öğretilerimde size utanılacak hiçbir şey vermedim. 

21 Kendinizi toparlamak için yeryüzündeki ağıtların çoğalmasını ve savaş söylentilerinin artmasını 

beklemeyin. Dua edin ve günlük merhamet işlerini yerine getirin, çünkü böylece kötülüğün gücüne karşı 

koymuş olursunuz. 

22 Eğer herhangi biriniz görevlerinizi yerine getirmek için kendinizi hazırlamıyorsanız, bunun nedeni 

ruhunuza verdiğim yetenekleri bilmemenizdir. 

23 Sözümün ruhsal anlamını bulmayı bilenlere ne mutlu, çünkü bu miras onların olacak. İlahi hakikati 

arayanlar, her zaman Yaratıcılarını takip etmiş olanlardır. Bu mütevazı tezahürde Üstat'ın varlığını 

bulacaklardır. 

24 Dışarıdan bakıldığında, bu zamandaki tezahürüm zayıf görünebilir. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, Sözümü işiten insanın yüreğinde bir tapınak inşa ettim. Bu zamanda seçtiklerim arasında 

sıralamalar olduğunu düşünmeyin - hepsini eşit seviyorum. Sözümü iletenlerin sahip olduğu ses 

armağanının bunu kendi erdemleriyle başardığını düşünmeyin. Bu lütuf öylesine büyüktür ki, insan ancak 

Benim sevgim sayesinde bunu elde edebilmiştir. 

25 Bu görev, onu alan kişi için yerine getirilmesi zor bir görevdir. Bu çarmıhın yükü büyüktür; çünkü 

ses taşıyıcısı dünyanın gerekliliklerine sırtını dönmeden ve maddi görevlerini terk etmeden, ilhamımın 

ilahi ışınını almasını sağlayacak ruhsallaşma derecesine ulaşmalıdır. 

26 Tanrı'nın sizinle birlikte olabilmesine ve kendisini bu kadar büyük bir sevgiyle tanıtabilmesine 

hayret ettiğiniz anlar vardır. Şaşkınlığınız, lekelerinizin ve kusurlarınızın farkında olarak, Babanızın 

sevgisinin bu kadar büyük bir kanıtı karşısında kendinizi değersiz hissetmenizden kaynaklanmaktadır. 

Sevgim sizi her zaman şaşırttı çünkü kendinize yapmaya alışık olduğunuz gibi Beni yargıladınız. Neden 

kızgınlığın, intikam duygusunun veya bencilliğin Bende saklı olduğu fikrine sahipsiniz? Sana söylüyorum: 

Vicdanınızın ışığında (kendi) kendinizi yargıladığınızda, günahınızı dürüst ve alçakgönüllü bir şekilde 

itiraf ettiğinizde, kendinizi Benim aşağı inip sizinle Krallığım hakkında konuşmama layık hale getirirsiniz; 

çünkü Beni gücendirdiğiniz için duyduğunuz üzüntü kendinizi arındırmanıza yardımcı olur. 
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27 Günahlarınıza rağmen sevgimin sizi her yerde takip etmesine şaşırmayın. Hepiniz Benim 

çocuklarımsınız. Bu dünyada anne babanızın sevgisinde ilahi sevginin bir görüntüsüne sahip oldunuz. 

Onlara sırtınızı dönebilir, otoritelerini tanımayabilir, emirlerine itaat etmeyebilir, tavsiyelerini 

dinlemeyebilirsiniz; kötü davranışlarınızla kalplerinde bir yara açabilir, gözlerinin çok fazla ağlamaktan 

kurumasına, şakaklarında beyaz kılların belirmesine ve yüzlerinin acı izleriyle işaretlenmesine neden 

olabilirsiniz; ama sizi sevmekten asla vazgeçmeyecekler ve sizin için sadece kutsamaları ve bağışlamaları 

olacak. Ama yeryüzünde sahip olduğunuz ve mükemmel olmayan bu ebeveynler size saf ve yüce bir 

sevginin bu kadar büyük kanıtlarını verdiyse ─ bu kalpleri yaratan ve onlara ebeveyn olma görevini veren 

O'nun sizi mükemmel bir sevgiyle sevmesine neden şaşırıyorsunuz? Sevgi en yüce gerçektir. Hakikat 

uğruna insan oldum ve hakikat uğruna insan olarak öldüm. 

28 Bu dönemde sizden kanlı bir kurban istemiyorum. Yine de bazıları fanatizmleriyle bir anlığına 

körleşerek ve saf olmayan bir varoluş sürdükten sonra Benim adıma hayatlarını feda ettiler. Bu eylemler 

gerçek tohumları filizlendiremeyecek, ancak fanatizmi teşvik etmeye devam edecektir. 

29 Bu nedenle size konuşurken kendi sözünüzü hissetmenizi ve verdiğiniz öğretiyi kalbinizde 

yaşamanızı söylüyorum. Hiçbir şey kendi hayatınızdan daha iyi konuşamaz. 

30 Sevgim sizi şaşırtmasın, ama dünyada sık sık çok acı bir fincan boşalttığınızı deneyimlediğinizde 

de bundan şüphe duymayın. - İnsan derinlere batabilir, karanlıkla dolabilir ya da Bana dönmekte tereddüt 

edebilir. Ancak, Beni kendi varlıklarında hissedecekleri, Beni (artık) uzak hissetmeyecekleri, Beni bir 

yabancı olarak göremeyecekleri veya varlığımı, sevgimi ve adaletimi inkar edemeyecekleri zaman 

gelecektir. 

31 İnsan yeryüzünde kendisi için Benim krallığımın huzuruna benzer bir ruhani huzur dünyası 

yaratabileceği gibi, ahlaksızlığı sayesinde ahlaksızlıklar, kötülükler ve pişmanlıklarla dolu bir cehennem 

gibi bir varoluş da sürdürebilir. 

32 Ahirette de ruh, ruhun eğilimine, sapkınlıklarına ve tutkularına göre karanlık, fesat, nefret ve 

intikam dünyalarıyla karşılaşabilir. Ama gerçekten, size söylüyorum, insanların yalnızca dünyevi biçimler 

ve imgeler aracılığıyla tasavvur ettikleri cennet ve cehennem, ruhun gelişiminin farklı aşamalarından 

başka bir şey değildir: biri, erdemi ve gelişimi sayesinde mükemmelliğin zirvesinde, diğeri ise 

karanlığının, ahlaksızlıklarının ve yanılgılarının uçurumunda. 

33 Doğru ruh için kendini bulduğu yer fark etmez, çünkü her yerde Yaradan'ın huzuruna ve cennetine 

sahip olacaktır. Öte yandan, saf olmayan ve kafası karışık ruh kendini dünyaların en iyisinde bulabilir ve 

bunlar onu arındırana kadar içinde yanacak olan pişmanlığının cehennemini durmaksızın içinde 

hissedecektir. 

34 Benim, Babanız olarak, sizi cezalandırmak ve böylece hakaretlerinizin intikamını sonsuza dek 

almak için özel olarak tasarlanmış yerler yarattığıma inanıyor musunuz? 

35 Bu teorileri öğreten insanlar ne kadar sınırlı! 

36 Sonsuz karanlığın ve sonsuz acının bazı ruhları bekleyen son olduğuna inanmanız nasıl mümkün 

olabilir? Günah işlemiş olsalar bile, yine de sonsuza dek Tanrı'nın çocukları olacaklardır. Eğer sevgiye 

ihtiyaçları varsa - işte Baba. Eğer affedilmeyi arzuluyorlarsa, işte mükemmel Yargıç. 

37 Beni aramaya ve hatalarını düzeltmeye çalışmayan kimse Bana gelmeyecektir. Ama Benim 

adaletime ya da yargılamalarıma direnen hiç kimse yoktur. Yalnızca arınmış olarak Bana gelebilirsiniz. 

38 Öğrencilerim, eğer Sözümü işittiğiniz anda onu anlamazsanız, onu hafızanızda tutun ve dinlenme 

anlarınızda onu hatırlayın ve kavrayın. O zaman size öğrettiklerimin çoğunu anlayacaksınız. Eğer bilgi 

biriktirmezseniz, henüz gelmemiş olan kalabalıklara ne aktarabilirsiniz? 

39 Size öğretilerimi vermek için ayrım yapmadan hepinizin Huzuruma gelmesine izin veriyorum. Size 

bir hizmet emanet etmeden önce gözyaşlarınızı kurutuyorum, yaralarınızı sarıyorum, ruhsal açlığınızı ve 

susuzluğunuzu gideriyorum. ve size sevgimin kanıtlarını verdiğimde ve yüreklerinizde iman ve umut 

ışığını yaktığımda, size şöyle dedim: "hepiniz çağrıldınız - seçilmişler arasında olmak istiyor musunuz? 

Sonra bazıları "Bizi hangi yöne ve nereye götürüyorsun?" diye sorar. - Bunlar dünyayı ve onun zevklerini 

arzulayanlardır. Diğerleri Bana, "Tanrım, biz kendimizi Senin seçtiklerin olarak adlandırmaya layık 

değiliz, ama Senin isteğin bizim için gerçekleşecek" derler. - Bunlar zaten yukarı doğru çabalamaya hazır 

olanlardır. 
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40 Beni izleyenlere, dünyanın barışını "izlemeleri" ve bunun için dua etmeleri için kalplerine 

yerleştiriyorum. Uluslar, kendilerine her zaman sunduğum barışı istemek için yakında Bana dua edecekler. 

Daha önce, insanların çalışmalarının meyvesini tatmalarına, akan insan kanı nehirlerini görmelerine ve acı 

görüntülerini, ceset dağlarını ve harabeye dönmüş şehirleri seyretmelerine izin verdim. İnsanların 

taşlaşmış kalpleriyle evlerin ıssızlığını, masumlar arasındaki umutsuzluğu, acı içinde çocuklarının 

parçalanmış bedenlerini öpen anneleri görmelerini, insanların tüm umutsuzluğunu, korkusunu ve tüm 

ağıtlarını yakından görmelerini istedim, böylece kibirlerinde aşağılanmayı hissedecekler ve vicdanları 

onlara büyüklüklerinin, güçlerinin ve bilgeliklerinin bir yalan olduğunu, gerçekten büyük olan tek şeyin 

İlahi Ruh'tan geldiğini söyleyecekti. 

Bu insanlar gözlerini gerçeğe açtıklarında dehşete düşecekler - gözlerinin gördüğü (dehşet) 

görüntülerden değil, kendilerinden dehşete düşecekler ve vicdanlarının bakışlarından ve sesinden 

kaçamayacakları için, içlerinde pişmanlığın karanlığını ve ateşini hissedecekler; çünkü her yaşamın, her 

acının ve hatta kendi hesaplarına dökülen son damla kanın hesabını vermek zorunda kalacaklar. 

41 İnsanlardan sadece başkalarının hayatlarıyla ilgili yaptıklarının hesabını sormayacağım, aynı 

zamanda onlardan kendi hayatlarıyla, bedenleriyle ilgili yaptıklarının da hesabını soracağım. O zaman 

kim, tam da sonsuzluk saatinin onu çağıracağı anda Bana bir ruh olarak geldiğini söyleyebilir? - Hiç 

kimse! - Çünkü çoğu zaman erken yaşlanarak varlığınızı kısaltırsınız, bazen de bir damla gözyaşınıza ya 

da ağaran saçlarınıza değmeyecek nedenlerle tükenirsiniz. 

42 Ben, sizin Yaratıcınız olan en saf sevgiden kaynaklanan acımasız ve mükemmel bir adaletim ve 

sizden yalnızca dünyanın zevklerinden uzaklaşıp Sözümü dinlemenizi istiyorum. Üstat, yeni bir dersle sizi 

memnun etmek için mükemmel öğretiler kitabını memnuniyetle açar. Öğretilerimden tek bir tanesi bile 

sizi kurtarabildi mi? Bu noktada, ruhunuz uyanmış ve yaşamdaki kökeninden aldığı emirleri hissetmiştir. 

43 Kalbinizin yeryüzünde hasat ettiği boş tohumları barındırdığını keşfettim; ama şimdi sevgi 

işlerinizin iyi meyvelerini depolayacağınız bir tahıl ambarına dönüştürülmelidir. 

44 İnsanlar arasında büyük günah işleyenler, ruhlarını tutkuların pisliği içinde yuvarlayanlar, 

(başkalarının) onurunu çalanlar, yaşlıların ak saçlarını alçaltanlar, başkalarının mallarını çalanlar, çocuğun 

masumiyetini lekeleyenler ve komşusunu fiziksel veya ahlaki olarak öldürenler vardır. 

45 Beni duyanlar, evi kirletenler, ilahi ya da insani yasaları ihlal edenler, kalplerin inancını 

söndürenler var. Ama yüreklerinin hassas tellerine dokunan Sözümü duyduklarında şöyle derler: "Konuşan 

Yargıç'tır; ama hatalarımızı anlamamızı ne büyük bir nezaketle sağlıyor ve bizi ne büyük bir incelikle 

eğitip düzeltiyor." Bu kalpler bu sesi duydukları buluşma yerinden ayrıldıklarında, onlara sanki yaşamı ve 

onu çevreleyen her şeyi sadece maddi ışıkla aydınlatılmış olarak değil, yaratılışın her yerinde insanla 

konuşan ilahi bir ışıkla dolup taşmış olarak görürler. O zaman, kendini arındırmış olan kişinin gözlerinin 

önünde, yalnızca maddeyi, bedensel zevkleri ya da günahları gördüğü yerde harika bir yaşam belirir. 

Ruhunun önünde, vahiyler, vaatler ve ilhamlarla dolu, hiç şüphelenmediği bir varlık belirir. Bu sadece 

sözün değil, sevginin de mucizesidir; çünkü insanlar, aracılığıyla Kendimi tanıttığım bu alçakgönüllü ve 

okuma yazma bilmeyen ses taşıyıcılarından daha zarif ve mükemmel bir şekilde ne kadar çok 

konuşmuşlardır. Ancak bu kelimelerin her birine yüklenen manevi anlam yalnızca İlahi Sevgi'den 

kaynaklanabilir. 

46 Çok az kişi Benim Sözümü bu şekilde duymuştur, ama size doğrusunu söyleyeyim, tüm insanlar 

ruhlarında mevcut olan mabedin sessizliğinde Benim sesimi duyarlar, zihinleri bu ilhamları kavramayı 

başaramasa da, dudakları ruhsal armağanları aracılığıyla sürekli olarak aldıkları her şeyi nasıl ifade 

edeceklerini bilmese de. Donanımlı olduğunuzda bu gerçeği anlayacaksınız. 

47 Bu Üçüncü Zaman'da İlyas sizi her gün tehlikeden kurtaran Çoban'dır. Dua ettiğinizde yatak 

odanızın rahat köşesine uzanan, "çölün yalnızlığında" yanınızda duran ve "uzun günlük yolculuklarda" sizi 

takip edendir. Sizi savunacak birine ya da size cesaret verecek bir sese ihtiyaç duyduğunuz her yerde, 

Üçüncü Çağın Ruhani Çobanı İlyas vardır. 

48 Eğer İlyas'ın nerede yaşadığını bilmek istiyorsanız, size Ruhsal Krallık'ta olduğunu söyleyebilirim. 

İçinizden kim onu görmek için ayağa kalkabilir? - Henüz kimse yok. - Bu yüzden size gelir, kalbinize 

giden yolları hazırlamak için, böylece daha sonra Üstat gelir ve tüm varlığınızı aydınlatır. Ama Beni daha 

büyük bir saflık ve mükemmellikle arayanlara indiğimi sanmayın; hayır, Beni arayan herkese inerim - 

putunun önünde diz çökene, Beni gerçeklerden çok uzak biçimlerde ya da kavramlarda anlayanlara. Her 
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biri ruhunun kapasitesine göre Beni arar ve Ben onların varlıklarının en gizli yerinde Tanrı'nın varlığına 

dair sahip oldukları inanç alevini söndürmeyeceğim. 

49 Bu zamanda insanların Rableriyle ruhtan ruha bağlantı kurabilmeleri, insanın kalbinde Baba'nın 

sesini duyduğu gerçek bir mabet olması Benim isteğimdir. 

50 Bu ruhsallaşma derecesine ulaşabilmek için, insanların dinlerin büyük savaşlarında yer almaları 

gerekecektir; bu savaşlar uyuyan ruhları uyandıracak ve (o zaman) gerçeğin ışığını göreceklerdir. 

51 İnsanların Tanrılarına, Yaratıcılarına, onu kabul edene ve onu sunana layık bir ibadet sunmalarının 

ve haraç vermelerinin zamanı gelmedi mi sizce? 

Doğanın çeşitli krallıklarını inceler ve gözlemlerseniz, içlerinde kendinize model olarak almaya değer 

sonsuz sayıda örnek, öğreti ve benzetme bulacaksınız. Size aşağı varlıkların efendileriniz olması 

gerektiğini söylemiyorum. Ama ben size doğanın, tüm yaşamın, yazarı Tanrı olan bir kitap olduğunu 

söylüyorum. O kitabı insanların önünde açtım ki, onda Benim mükemmelliğimi, sevgimi ve adaletimi 

tanısınlar - sözlerle değil, işlerle. 

52 Beni yanlış bilgiler içeren kitaplarda ya da içinde yaşadığınız materyalizm nedeniyle genellikle 

hatalı olan teorilerinizde aramayın. Özgür iradenizden her şekilde tam olarak yararlanmanız zaten size 

bahşedilmiştir. Bugün size hızlı gidişatınızı dizginlemenizi ve hayatta edindiğiniz deneyimler, kat ettiğiniz 

uzun yolda gördüğünüz, hissettiğiniz ve acı çektiğiniz her şey üzerine birkaç dakika düşünmenizi 

söylüyorum. Doğrusu, doğrusu, size derim ki, kim bu (bilgi) ışığını kullanırsa, onu kendi aslına götürecek 

hakikat yolunu bulacaktır. Yol Benim; onu bilen Beni bilmiştir. Ben yolun başlangıcıyım ve sonuyum. 

Ben Alfa ve Omega'yım. 

53 Ben, sizin için gizemleri aydınlatmak ve şimdiye kadar insan bilginizden gizlenmiş olan sırları 

açığa çıkarmak için sizinle en tanıdık dilde iyi bir dost gibi konuşan Sadeliğin Üstadıyım. 

54 Ruhunuza, İlahi Olan'ı tefekkür ederek ve ona rehberlik eden yasaları uygulayarak kendini 

tazeleme fırsatı verin. Bu yaşamı tek refah aracı ya da fiziksel emeği tek araç olarak görmeyin. Kendinizi 

ailenizin sevgisiyle sınırlamayın; çünkü sizin alanınız çok daha geniştir. Bencillik Tanrı'nın tohumu 

değildir. 

55 İnsanlar bu yaşamı o kadar çok sevdiler ki - onu terk etme zamanı yaklaştığında - Benim irademe 

isyan ettiler ve onlara yaptığım çağrıyı duymak istemediler. Krallığımın esenliğini reddediyorlar ve geçici 

mallarına sahip olmaya devam etmek için Baba'dan yeryüzünde bir süre daha istiyorlar. 

56 Duyarlı olun ki ruhani yaşamı hissedebilesiniz ve gelişiminizin başlangıcıyla yetinmeyesiniz - 

çünkü o bu yaşamdır - çünkü onun üzerinde daha yüksek yaratılış eserleri mevcuttur. 

57 Benim isteğime göre size yaklaştığında ölümü reddetmeye çalışmayın ya da bilim adamından 

öğütlerime direnme ve varlığınızı uzatma mucizesini sizin için gerçekleştirmesini istemeyin, çünkü her 

ikiniz de bu hatadan acı bir şekilde pişman olacaksınız. Bu hayatta kendinizi hazırlayın ve ahirete 

girişinizden korkmanız için hiçbir neden kalmasın. 

58 İçinizden biri ruhani vadiye doğru yola çıktığında huzur duymak yerine ağlarsınız, çünkü onun 

Rabbine doğru bir adım daha attığını fark edersiniz. Öte yandan, evinize yeni bir varlık geldiğinde, o 

saatte o ruhun bu gözyaşı vadisinde bir kefareti yerine getirmek için bedene girdiğini düşünmeden bir 

bayram kutlarsınız; o zaman onun için ağlamalısınız. 

59 Akrabalarınız için hissettiklerinizi ne zaman yabancılar için de hissedeceksiniz? - Tek bir 

evlilikten, çok geçmeden ailelere, kabilelere, halklara ve uluslara bölünen, geleneklerde, dillerde ve 

dinlerde farklılıklara yol açan bu insanlığın sonsuz tohumunu doğurdum. Bu farklılıklar nefret yarattı ve 

bazıları ile diğerleri arasında bölünmeler yarattı. Savaşlar ve rekabetler ortaya çıktı. Kabil'in tohumu çok 

meyve verdi. Ama şimdi zihin evrimleştiğine ve zihinlerinizi eğittiğinize göre - neden birbirinizi yabancı 

olarak görmeye, birbirinizden nefret etmeye ve birbirinizi öldürmeye devam ediyorsunuz? Bugün tüm 

ruhların Benim İlahi Ruhumdan geldiğini ve insanlığın tek bir çiftten türediğini biliyorsunuz, bu nedenle 

ruhen ve hatta kan bağıyla kardeşsiniz. 

60 Sizin bir parçanız olmasına rağmen komşunuzun acısını hissetmiyorsanız, gerçek yoldan ne kadar 

uzaksınız demektir! Daha önce hiç görmediğiniz birinin yanınızdan geçtiğini görürsünüz ve onun bir 

yabancı olduğunu düşünerek selam vermezsiniz. Öte yandan, bir cenaze alayının geçtiğini gördüğünüzde 

başınızı açarsınız. Neden dikkatinizi, sevginizi ve merhametinizi yaşayanlara adamıyorsunuz? 
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Sevginizle dünyada var olan sınırları ve farklılıkları silmeniz Benim isteğimdi, ancak insanlar bunu böyle 

istemedi. Sınırları silen ve insanları birbirine yaklaştıran şeyin insan kanı olmasını mı istiyorsunuz? Irkları 

birleştirmek için savaş mı istiyorsun? 

En eski zamanlardan beri Beni tanımaları ve sevmeleri için bir halk hazırladım, öyle ki insanlar 

arasında bir meşale gibi olsunlar ve onlar zaman zaman güçlü, zaman zaman da zayıf oldular. Bugün 

kehanetlerin gerçekleşmesi için onları dünyaya geri gönderdim. Bu halk, üç Ahit'i ruhsal olarak alan 

halktır ve bu zamanda insan zihni aracılığıyla Kendimi tezahür ettirdiğimi bildikleri için, Beni açıkça inkâr 

etmeye cesaret edemediler. Çünkü ruhları, İkinci Çağ'da "Aldatanı çarmıha gerin" diye haykırdıklarını ve 

sonrasında acı çektiklerini hatırlar. 

Bugün onların birçoğu Benim dönüşüme inandı, ama diğerleri inanmadı. Ama bunlar Ben 1950'de 

ayrıldıktan sonra da iman edecekler, çünkü peygamberliklerimin gerçekleştiğini görecekler ve Bana şöyle 

diyecekler: "Tanrım, Benimle konuştuğunda şüpheye düşmüştüm; ama şimdi Sen gittin ve sözünün 

gerçekleştiğini görüyorum, Sana inanıyorum." 

61 Ben (dışarıdan duyulabilen) Sözümü susturmadan önce, yabancı dedikleriniz yaklaşacak ve - dil 

farklılıkları nedeniyle bu Sözü açıkça kavramadan - ruhlarının huzurla dolduğunu ve Benim İlahi Varlığım 

tarafından beslendiğini hissedecekler. Çünkü yüreklerinde hissettikleri Benim sevgim olacaktır ve 

sevginin ruhun dili olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunlar (yabancılar) da Beni izlemek için yola çıkacaklar; 

çünkü halkım dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. 

62 Bir fırtınanın ortasında, bu zamanda size geldim. Barışın gökkuşağı henüz parlamadı, zeytin dallı 

güvercin henüz gelmedi. Ama öyle bir an gelecek ki, ben, Yüce Aşk, tüm insanlara şöyle diyebileceğim: 

İşte buradayım. O zaman herkes Beni tanıyacak ve birleşecek. Bugün hâlâ yaşayanları ve ölüleri 

yargılıyorum. 

63 Üçüncü Çağ'da, insanlığın Beni içine attığı unutkanlık mezarından, onları yeni bir yaşama 

uyandırmak için yükseldim; çünkü Ben Yaşam'ım. Kimse ölemez. Varoluşunu kendi eliyle çalan kişi bile, 

vicdanının inançsızlığı nedeniyle onu kınadığını duyacaktır. 

64 Yavaş yavaş bir aile oluşturmanızı istiyorum, ruhu ve bedeniyle bir bütün olan bir halk. 

65 Habil'in ruhani yükselişi, İbrahim'in itaati, Yakup'un gücü, Eyüp'ün sabrı ve Yahya'nın 

ruhanileşmesi aranızda ne zaman görülecek? Dünyadaki sorumluluğunuzun farkına varın. 

66 Ey insanlar, kanınızın verimli bir tohum olması ve yarının meyvesinin kabul edilebilir olması için 

ahlaksızlıktan kaçının. 

67 Kadınlar, sizi dünyaya barış ve iyi niyet çocukları vermeye hazırlıyorum. Kısırlara diyorum ki: 

Dua edin, kefaretinizden utanmayın. Kendinizi adayın, çünkü sizi şaşırtacağım ve rahminizde yeni bir 

varlığın kalp atışlarını hissetmenize neden olacağım. 

68 Yalnızca mükemmel varlıklar yaratan Yaratıcınız gibi mükemmel çocuklar yetiştirin ve birbirinizi 

sevmenizi gerektiren ilahi emri yerine getirin. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 53 

142 

Talimat 53 
1 Kendimi size tanıttığım günden, size yeni bir öğreti verdiğim ertesi güne kadar, bu kadar kısa bir 

süre içinde, size verdiğim huzuru çoktan kaybettiğinizi neden keşfediyorum? Size verdiğim lütufları 

yaşam yollarınızda kaybetmeyin. 

Yolunuzda karşılaştığınız denemeler ve zaferler aracılığıyla umutsuz geliyorsunuz, pişman kalplerle 

yaklaşıyorsunuz. Yaşamınızın gelişim yolunu neşeli bir cesaret ve inançla kat edebilmeniz için size 

esenliğimi verdiğimde, sizi neredeyse her zaman böyle görüyorum. 

2 Kendinizi tehlikelerden, engellerden, tuzaklardan ve karanlıklardan kurtarabilmeniz için size dua 

etmeyi öğrettim. Size, adaletim uğruna serbest bırakıldıklarında doğa güçlerinin bile duanızı duyacağını 

söyledim. İnançla ve içtenlikle dua etmeyi bildiğiniz için size dokunmadan geçip gidecekler. 

3 Bu zamanda ruhunuzu pislikten ve uçurumdan çıkaracağım, öyle ki sadece Tanrısını değil, 

kendisini ve ruhsal armağanlarını da bilsin. Ama önce sizi arındıracak olan acı potasından geçmeniz 

gerekecektir. Çünkü içsel yenilenme olmadan yeteneklerinizin tam güçle parlaması mümkün olmayacaktır. 

4 İnsan tutkuları içsel sığınağınızı döven bir fırtına gibidir ve yalnızca dua eden kişi denemelere 

dayanacak kadar güçlüdür ve yalnızca izleyen kişi kendini korumak için yeterince uyanıktır. 

5 Size tapınaklardan ve mabetlerden söz ettiğimde, maddi olarak inşa ettiğiniz toplanma yerlerini 

değil, yüreğinizi kastediyorum; çünkü nereye giderseniz gidin, tapınak orada olacak ve Benim sevgimi 

orada her zaman hazır bulacaksınız. 

6 İnsanoğlu dinler yarattı, Bana giden yollar gibi bir şey. Ama sana söylüyorum: Artık herkesin 

Yasama verdiği insan yorumuna göre yürümeyin. Artık hepinizin Benim ilhamımı nasıl alacağınızı 

bilmenizin zamanı geldi, öyle ki size rehberlik eden o ışık olsun. 

7 Bazen kendinize sorarsınız: Buna ihtiyaç duyan onca ulus varken, neden sadece bu halkla 

konuşuyorum? - Buna cevabım şudur: O günlerde çarmıha gerilişime ve ölümüme tanıklık edenler sadece 

bir grup insandı ama Kuzu'nun Kanı tüm insanlığa yayılarak onlara kefaret yolunu gösterdi. Bugün burada 

bu topluluklarla böyle konuşacağım; ama Ruhumun ışığı tüm dünyanın üzerine döküldü.  

* Kastedilen, Meksika ulusunda yaşayan küçük sürü tarafından temsil edilen İsrail'in ruhsal halkıdır. 

8 Öğrenmeniz ve buna göre hareket etmeniz için gereken tüm araçları zaten size teslim ettim ve 

ruhen huzuruma geldiğinizde, kendinizi hasattan yoksun bırakmanızı ve bedenin uzlaşmazlığı ve 

inatçılığının görevinizi yerine getirmenize izin vermediğini iddia etmenizi istemiyorum. Çünkü dünyanın 

ayartmalarına karşı zafer kazanmayan kişi, Rabbinin huzuruna çıkmaya liyakat gösteremeyecektir. Beden 

tutkuları, eğilimleri ve zayıflıklarıyla büyük bir güce sahiptir, ancak ruh daha yüksek bir güçle 

donatılmıştır ve bu güçle kötülüğü yenebilir. 

9 Ruhunuz iradesiz ve kendi eğilimleri olmayan bir beden içinde çalışsaydı ne gibi bir değeri 

olurdu? Ruhun bedensel kabuğuyla mücadelesi, gücün güce karşı mücadelesidir. Orada, üstünlüğünü ve 

ruhunun yüceliğini kanıtlaması gereken mihenk taşını bulur. Ruhun, dünyanın onu beden aracılığıyla içine 

soktuğu ayartmalara bir an için yenik düştüğü bir sınavdır. Bunların (ayartmaların) ruh üzerinde 

uyguladığı güç o kadar büyüktür ki, sonunda doğaüstü ve kötücül bir gücün sizi yıkıma sürüklediği ve 

tutkular içinde yok ettiği izlenimine kapılırsınız. 

10 Tanrı'nın önünde ruhun sorumluluğu ne kadar büyüktür! Beden bu sorumluluğu üstlenmemiştir. 

Ölüm geldiğinde toprakta nasıl sonsuza dek dinlendiğini görün. Ruhunuzun içinde yaşadığınız bu evden 

daha mükemmel evlerde yaşamaya layık olabilmesi için ne zaman liyakat kazanacaksınız? 

11 Dünya size yalnızca kibir, gurur ve sahte büyüklüğe tanıklık eden taçlar sunar. Bu boş şeyleri nasıl 

aşacağını bilen ruh, ahirette kendisine ayrılmış başka bir taca, Benim bilgeliğime sahiptir. 

12 Bir zamanlar sizinle konuşmak için vadileri, dağları, denizi ve çölü aradım. Bugün de, huzurlarıyla 

vadilere benzeyen yürekler olduğunu, diğerlerinin ise fırtınalı bir denize benzediğini, tıpkı İsa'nın 

havarileriyle birlikte kayığa bindiğinde köpüren deniz gibi olduğunu gördüm. Bazıları Beni 

dinlediklerinde (ruhsal) yükselişleriyle dağ gibi olurlar, diğerleri ise yalnızlıkları ve (ruhsal) 

kuraklıklarıyla çölü andırırlar. 

13 Sözümü işitenler, onu sevin, üzerinde çalışın ve uygulayın. Bunu duymayı arzulayan ne kadar çok 

kişi var ki, bu zamanda bu lütuf onlara bahşedilmediği için bunu duyamıyor. Ama size doğrusunu 
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söyleyeyim, yankısı herkese ve daha büyük bir saflıkla ulaşacak, çünkü onlara gelen bir insanın sesi değil, 

Tanrı'nın Ruhu olacak. 

14 Bugün kalbinizi Sözümün keskisiyle işliyorum, ona başkalarının acısını hissetmeyi öğretiyorum, 

çünkü merhameti olmayan Benim elçim olamaz. İhtiyaç sahiplerinin, kapınızı boş yere çaldıktan sonra, 

hıçkıra hıçkıra Bana, bunlar Benim seçtiklerim mi, kardeşlerinin kederlerinin emanetçileri, ihtiyaç 

sahiplerinin emanetleri ve destekleri olarak donattıklarım mı diye sormalarını istemiyorum. Ey öğrenciler, 

gecenin bir yarısı uykuya daldığınızda bile kapınızı çalan eli fark edebilmeniz için gözünüzü dört açın. 

Bugün sizi arayan bu muhtaç kişi, yardım etme isteğinizden etkilenerek yarın Benim işçime dönüşecek ve 

görevinizi kolaylaştıracak kişi olabilir. Bugün size gelip biraz sevgi, anlayış ya da adalet isteyenlerden 

kaçı yarın sizi koruyan bir kalkan ya da sizi kurtaran bir tanık olacak? Ama tüm acısına rağmen kapınızı 

çalan ve yardım etme isteğinize umut bağlayan ama sonra duymayan birinden ne bekleyebilirsiniz ki? 

Bırakın ahlaksızlık çamuruna batmış olan size gelsin; eğer onu içten nasıl harekete geçireceğinizi 

bilirseniz, pişmanlık duyacaktır. Bırakın pejmürde adam evinize ve sofranıza layık olduğunu hissetsin; 

ama yoksulluğu karşısında tiksinti duymayın, belki de ruhen sizden daha saf ve daha süslüdür. En iyi 

ilginizi ve en nazik gülümsemelerinizi, ellerinde maddi zenginlik olanlara ya da kendilerini pahalı bir 

şekilde sunanlara saklamayın. Kalbiniz bu farklılıklara bakmasın ve armağanlarınızın faydasını herkese 

aynı şekilde dağıtın. Acı çoktur - herhangi bir günde ve herhangi bir zamanda ne kadar çok iyilik 

yapabilirsiniz! 

15 Çocukları gözlemlerseniz, sevgisiz, kanunsuz ve ekmeksiz pek çok küçük çocuk olduğunu 

göreceksiniz. Gençlerin arasına girerseniz, tutkuların mücadelesini, yanlış yolları bulursunuz ve yaşamda 

olgunluğa erişmiş erkek ve kadınlara bakarsanız, aralarında trajediler, çok acı bir kupa bulursunuz: bazen 

dulluk, umudun ve inancın yokluğu ve onları teselli edecek ve destekleyecek gerçek manevi teşvikin 

yokluğu. 

16 Yalnızca Benim Sözüm acı çekerek katılaşan yüreğe dokunabilir ve onu duyarlı hale getirebilir. 

Birçoğunuz o kadar çok acı çektiniz ki başkalarının acısını hissetmediniz ve buna kayıtsız kaldınız. 

Sizlere acıdan çok söz ediyorum ve kardeşleriniz için merhamet duymanız gerektiğinden sık sık 

bahsediyorum, çünkü dünyada insan sayısı kadar acı var ve şu anda insanlığın acıları daha yeni başlıyor. 

İşte bu nedenle, sevginizle kardeşlerinize yeni bir güç verebilmeniz için sizi hazırlıyorum. 

17 Eğer dünyanın büyük ulusları acı kadehini kaldırıp insanlığın üzerine dökerek dünyanın "iyiliğine" 

içmek istiyorlarsa, ben de size bu mütevazı sofradan tatlılık ve yaşam dolu ruhani bir kadeh sunuyorum ki 

bu mesajı kalplerinde ölüm ve dudaklarında acı olanlara götürebilesiniz. 

18 Bu sevgi yolunda adım adım ilerleyin. Bırakın fırtınalı rüzgarlar zayıflamadan üzerinizden geçsin. 

Kulaklarınız onların sizin yıkım yolunda olduğunuzu söylediklerini işitecek; ama size söylediğim şu 

sözlerimi anımsayarak kendinizi güçlendirin: Dünyada yürüyen herkesi, onun için Tutkumun kanlı iziyle 

işaretlediğim yolu kaftanım örtecek. 

19 Yüzünüzün ruhunuzun yumuşaklığını yansıtmasını istiyorum, ama ikiyüzlülüğü değil; çünkü 

kardeşlerinizin görmediği şeyi ben yargılayacağım. - Bu halkı kırbaçlaması gereken fırtınalardan sonra, 

Benim etrafımda toplananların sayısı az olacak, çünkü çoğu denemelerden umutsuzluğa kapılacak. Ama 

geriye kalanlar Benim işimin gelişmesini sağlayacak olanlar olacaktır. O zaman her şey saf olacaktır, hem 

maddi hem de manevi olarak. Çünkü insanların kötülüğü ve itaatsizliği yüzünden kapanmış olan yolu 

Sözümle sizin için açtım. Gerçeği görebilmeniz için ruhunuzun gözleri de açıldı. Size tekrar söylüyorum, 

her göz Beni görecektir. 

Sizden istediğim doğru tövbe, yaşamınızda bir yenilenme başlangıcı yapmak içindir. Bu nedenle, size 

kendinizi ikiyüzlülük "giysileriyle" örtmenizi istemediğimi söylüyorum. İyi ve içten olmanızı ve 

öğretilerimin doğruluğuna işlerinizle tanıklık etmenizi istiyorum. 

20 İnsanların kitaplarına ihtiyaç duymadan büyük bir bilgelik hazinesi kazanacaksınız, çünkü tek ders 

kitabınız bu Söz'dür; bu Söz'de ne yabancı öğretilerden, ne kötü yorumlardan, ne de insanların 

teorilerinden etkileneceksiniz, sadece Benim Yasam size gelişiminizin yolunu gösterecektir. 

21 Materyalizminizin kalın perdesi sizi İlahi olandan uzak hissetmenize neden olan ve ruhun yaşamını 

aydınlatması gereken ışığı sizden saklayan bir cehaletin içine batırmıştı. O zaman Sesim o perdeyi yırttı ve 

size Mabedimi gösterdi, kalbimin gizli odasından size yeni öğretiler ifşa etti. Ruhani tezahürümde, bazıları 

iman lambalarını yakarken, diğerleri küçük ruhani bilgilerinin kendilerine verdiği ışıkta yaşamı 
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düşünmeye devam etmeyi tercih ettiler; size bu ışığı verebilecek tek kişi ben değilim; size bu ışığı 

verebilecek tek kişi benim Ruhunuz için biriktirmeniz gereken her şeyi ne zaman kavrayacaksınız? 

22 İnsan yaşamınızın yararı ve ilerlemesi içinse, doğayı keşfetmenizi ya da bilgi biriktirmenizi 

yasaklamıyorum. Ama aynı zamanda ruhunuz için ışık elde etmeye de ilgi göstermenizi istiyorum, çünkü 

buradan öbür dünyaya giderken yanınızda götüreceğiniz ve ilerlemeniz için ruhani yolda işinize yarayacak 

tek şey o olacaktır. Ben her birinize o kadar yakınım ki, cevabımı hemen almak için Bana düşüncelerinizle 

bir şey sormanız yeterlidir. Hiç kimse Baba'yı çocuklarından uzaklaştığı için suçlayamaz. Çünkü sevgi 

dolu bir Çoban olarak her zaman tüm koyunlarımı izledim ve size gerçek olarak söyleyebilirim ki, hiçbiri 

kaybolmadı ve kaybolmayacak çünkü Ben her yerdeyim. Her yerde Benim ışığım mevcuttur ve Babanızın 

yaşamı ve sevgisi tüm yaratılış boyunca titreşir. 

23 İnsanoğlu Yasamın yerine getirilmesinden uzaklaştı; ama bugün size şunu söyleyebilirim ki, sevgi 

öğretilerimle birçok başıboş koyunu yukarı doğru yollarına getiriyorum. Ama bunlar engele geri dönerse, 

hepsini sevgimin çitinde tutana kadar başkalarını getireceğim. 

24 Bugün acının ruhu ve kalbi arındırdığını ve ruhunuzu günahlarından ilk kez arındırmak zorunda 

kalmadığınızı biliyorsunuz. Acı kadehi içindekileri dünyanın üzerine boşalttı ve bu yeni bir tufan gibiydi, 

ama daha acı verici, daha acı ve daha uzun süreliydi. Öyle zamanlar gelecek ki, insanları zapt edecek ve 

dizginleyecek olan acı değil, vicdanlarının ışığı olacaktır. Bir dizgin olarak hala acıya ihtiyaç 

duyuyorsanız, bu ruhsal olarak evrimleşmediğinizin en açık işaretidir. 

25 Çocuklarım, sırtınızda acı dolu bir haç taşıyarak (mükemmellik) dağına tırmanmanız gerektiğini 

unutmayın. Ancak sizi (ruhsal olarak) yükseltecek olan çarmıhın, günahlarınız için katlandığınız çarmıh 

değil, başkaları için yaptığınız fedakârlıklar olduğunu anlayın. 

Erkeklere şunu söylüyorum: Halkın liderleri, savunucuları ve koruyucuları olun. Kadınlara, annelere 

sesleniyorum: Ebeveynsiz, evsiz ve ekmeksiz kalan çok sayıda çocuk için dua edin. Dualarınız tarla 

kuşunun yavrularını örtmek için açtığı kanatları gibi olacaktır. Ama şu anda sadece sizin anne sevginize 

sahip olanları değil, yeryüzünde yalnızlıktan ve sevgiye açlıktan başka hiçbir şeyi olmayanları da 

düşünün. Onlar için dua edin! O hassas kalplerin soğukluğunu, boşluğunu ve susuzluğunu sizden daha iyi 

kim anlayabilir? Dua edin, ekmek, barınak ve sevgi yakında onlara gelecektir. Bu, merhamet göstermek 

için doğru bir fırsattır. 

26 Yaratıcının nimetleriyle donattığı harika bir bahçe olmasına rağmen, insanoğlunun gözyaşı 

vadisine çevirdiği bu gezegene, dünyaya sürgün edildiniz. Ama insanlar, bu sıkıntı ve acı çölünü bir ışık 

cennetine, bir kardeşlik ve barış yerine dönüştürmek için, "Birbirinizi sevin!" diyen buyruğumun yerine 

getirildiği bu zamanda dünyaya gelmelerinin suçlarını ödemek için olduğunu anlamayı öğreneceklerdir. 

27 Beni dinleyenler arasında, inanmak için Thomas'ın yaptığı gibi (elleriyle) yoklamak isteyen 

inançsızlar da vardır. Onlara bir gün Benimle ruhtan ruha bağlantı kuracaklarını söylüyorum. Önce 

kaplarının içini ve dışını yıkasınlar ki, Sözüm ruh için bir lütuf ve yaşam çiği gibi içine inebilsin. 

28 Hastalar İkinci Çağ'da olduğu gibi giysime dokunmak isterler, böylece imanları onları 

iyileştirebilir. Ama sana söylüyorum: Neden saf düşüncelerinizle, hararetli dualarınızla Benim Kutsal 

Ruhuma dokunmuyorsunuz? Ruhunuzun ve bedeninizin ihtiyacı olan her şeyi elde edersiniz. 

29 İşte size verdiğim öğreti budur; böylece önünüzde açtığım Kitabı her zaman görmenizi sağlarım. 

Bu, hazırladığım Ses Taşıyıcısını tercümanım olarak kullanarak, bugün Altıncı Mühür'de açıldığını size 

gösterdiğim Ebedi Bilgeliğimin Kitabıdır. 

30 Her zaman Benim İrademi ve Emirlerimi öğrenmek için Benim tezahürümü incelemek istediniz ve 

Ben de sorularınızı yanıtladım çünkü Beni sevgiyle, gerçeği bulma arzusuyla arayan herkes Beni bulur, 

Beni karşısında görür, Beni hisseder ve Benim sevgimle tazelenir; tıpkı çocuklarımın, kardeşlerinin 

acılarını hafiflettikleri sevgi ve merhamet çalışmalarıyla elde ettikleri meyveleri Bana gösterdiklerinde 

sevinçle dolduğum gibi. 

31 Önünüzde bir kez daha açtığım bu kitapta tüm öğretilerim yer almaktadır ve içinde yazılı olanları 

öğreneceksiniz ve bu sizin mutluluğunuz için olacaktır, çünkü sizi yukarı doğru gelişiminize götürecektir. 

32 Her zaman bol bol akmasını sağladığım ilhamlarımı almayı arzuluyorsunuz, ama onlardan 

yararlanmıyorsunuz. Bugün, insan aklı aracılığıyla sizinle iletişim kurarken, öğretilerimden ve aranızdaki 

varlığımdan şüphe etmeye devam edecek misiniz? - Ben ölülerle ya da akılsız varlıklarla değil, insan olan, 

vicdan sahibi ve Beni tanıyan sizlerle konuşuyorum. 
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Ölülerle konuşsaydım, onlar çoktan mezarlarından kalkmış olurlardı; taşlarla ya da doğanın 

unsurlarıyla konuşsaydım, onlar çoktan Bana tanıklık ederlerdi. Ancak çocuklarımın kuşkuları öğretimi 

durdurmayacak ve bu kitap gerçeklerden, lütuf yaşamından ve ahiretten söz etmeye devam edecektir. 

33 Benim öğretilerimde ne arıyorsunuz, neyi bilmek istiyorsunuz, çocuklarım? Bazıları bana "Işık" 

diyor. Başkalarının "Huzur bulmayı arzuluyoruz" dediğini duyuyorum. Sana söylüyorum: Kendinizi 

hazırlarsanız, ruhunuzun özlemini çektiği her şeyi Benim Sözümde bulacaksınız. Bu ulusu, sizi bekleyen 

toprakları, Yeni Siyon dağını görebileceğiniz verimli ve kutsanmış bir tarla gibi hazırladım. Ve yarın, 

görevinizi yerine getirerek dünyadan geçtikten sonra, kendinizi öte dünyanın yollarında ruh olarak 

bulacaksınız ve hepiniz Benimle tek bir ruh oluşturarak tek bir "vadide" birleşeceksiniz. 

34 Bu zamanın olaylarının nedenini anlayabilmeniz için çalışmalısınız: İlyas neden bu zamanda geldi 

ve neden size Sözümü veriyorum. İlyas her zaman Benim öncüm olarak tüm insanların ruhunu hazırlamak 

için gelmiştir. İlk kez İlyas yeryüzüne geldi, insanların yüreklerine yaklaştı ve onları putperestliğe ve 

putperestliğe bağımlı buldu. Dünya krallar ve rahipler tarafından yönetiliyordu ve her ikisi de ilahi 

yasaların yerine getirilmesinden uzaklaşmış ve halklarını karışıklık ve yanlış yollara sürüklüyorlardı. 

Tapındıkları çeşitli tanrılar için sunaklar dikmişlerdi. İlyas o günlerde ayağa kalktı ve onlara adalet dolu 

sözlerle seslendi: "Gözlerinizi açın ve Rab'bin Yasası'na saygısızlık ettiğinizi anlayın. O'nun elçilerinin 

örneğini unuttunuz ve diri ve kudretli Tanrı'ya yakışmayan kültlerin içine düştünüz. Uyanmanız, O'na 

bakmanız ve O'nu kabul etmeniz gerekir. Putperestliğinizi yok edin ve gözlerinizi O'nu temsil ettiğiniz her 

görüntünün üzerine kaldırın." 

35 İlyas sesimin ona şöyle dediğini duydu: "Bu kötü halktan uzaklaş. Ona, Benim adımla 

emredinceye kadar uzun bir süre yağmur yağmayacağını söyle." - İlyas, "Rabbim saatini bildirinceye ve 

sesim emredinceye dek yağmur yağmayacak" dedi ve bunu söyleyerek oradan ayrıldı. - O günden sonra 

toprak kurudu, yağmur yağması için belirlenen mevsimler yağmur yağmadan geçti. Gökyüzünde hiçbir 

yağmur belirtisi görülmedi, tarlalar kuraklığı hissetti, sığırlar giderek azaldı, insanlar susuzluklarını 

gidermek için toprağı kazdılar ama bulamadılar, nehirler kurudu, otlar kavurucu güneşin ışınlarına yenik 

düştüğü için soldu ve insanlar tanrılarına seslenerek, kendilerini besleyecek tohumları ekip biçmek için bu 

elementin kendilerine geri dönmesini istediler. 

36 İlyas ilahi emirle geri çekilmiş, dua etmiş ve Rabbinin isteğini beklemişti. Erkekler ve kadınlar, su 

sıkıntısı çekmeyecekleri yeni topraklar aramak için evlerinden uzaklaşmaya başladılar. Her yerde 

kervanlar görülüyordu ve her yerde toprak kavrulmuştu. 

37 Yıllar geçti ve bir gün İlyas ruhunu Baba'ya doğru kaldırdığında, O'nun sesini duydu: "Kral'ı ara ve 

sana bir işaret verdiğimde, sular bu topraklara yeniden inecek." 

38 İlyas alçakgönüllü ve itaatkâr bir şekilde o halkın kralına gitti ve sahte tanrıya tapanların önünde 

gücünü gösterdi. Sonra Baba'dan ve O'nun gücünden söz etti ve belirtiler ortaya çıktı: Gökyüzünde 

şimşek, gök gürültüsü ve ateş görüldü ve ardından hayat veren yağmur sağanak halinde yağdı. Yine 

tarlalar yeşile bürünmüştü, ağaçlar meyve doluydu ve bolluk vardı. 

39 Halk bu kanıtla uyandı ve İlyas aracılığıyla onları çağıran ve uyaran Babalarını hatırladı. 

40 O dönemde İlyas'ın halkı harekete geçirmek için yaptığı mucizeler çok sayıda ve çok büyüktü. 

41 İkinci Çağ'da Vaftizci Yahya ortaya çıktı, tövbe etmeyi öğütledi ve yürekleri Mesih'i kabul etmeye 

hazırladı. Bu kutsanmış öncü kalabalığa seslendi, çünkü İsa'nın vaaz etme zamanı yaklaşıyordu ve O'nu 

tanımaları gerekiyordu. - Suyla vaftiz etti ve İsa'nın üzerine dökerek, "Efendim, kusursuz olduğun halde 

neden seni vaftiz etmem gerekiyor?" dedi. İsa buna şu karşılığı verdi: "Bu nedenle, günlük işime teslimiyet 

göstererek başlayabilmem için bunun yapılması gerekir ki, burada Beni izleyenler görevlerini yerine 

getirmek üzere yola çıktıklarında kendilerini nasıl arındıracaklarını ve donatacaklarını bilsinler." 

42 İnsanlık tarafından tanınmayan büyük güce sahip bir ruh olan İlyas, her zaman Benim hazırlayıcım 

olmuştur. Bugün Bana ses taşıyıcıları olarak hizmet edecek olan işaretlileri ve tüm insanları hazırlamak 

için bir kez daha geldi. 

43 Kendinizi hazırlar ve İsteğimi bilmek için öğretimi çalışırsanız, İlyas yardımınıza gelecek, 

desteğiniz ve dostunuz olacaktır. 

44 İlyas, tüm varlıkları aydınlatan, onlara rehberlik eden ve onları Bana götüren (bir) ilahi ışındır. 

Onu sevin ve öncünüz ve şefaatçiniz olarak ona tapının. 
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45 Öğrencilerim, eğer Cennetin Krallığına girmek istiyorsanız, doğru işler yapın, Yasayı yerine 

getirin, o zaman Benim İşim herkes tarafından tanınacak ve dinler ve öğretiler arasında insanlar için 

belirlediğim tek yol olarak öne çıkacaktır. 

46 Hazırlanmanızda size yardımcı olabilmem için Bana gelin, öğrencilerimin her biri için öğretime 

katılacağınız bir yer hazırladığım soframa oturun. Kendimi tanıttığım kişinin bir erkek ya da bir kadın, 

yaşlı bir adam, bir genç ya da bir çocuk olmasından endişe etmeyin. Bu sözcüğün ilahi anlamını bulana 

kadar öğretilerimi derinlemesine inceleyin; o zaman seçtiklerimin her biri aracılığıyla varlığımı 

hissedeceksiniz. Bu anlardan yararlanın, çünkü daha sonra bunu yapmadığınız için hayıflanabilirsiniz. 

47 Bu halk, ağaçların dallarını çoğaltarak büyüdüğü, nehirlerin yeni nehirler ve dereler oluşturarak 

genişlediği gibi büyüsün. Bir topluluktan taşrada ve şehirlerde yeni toplulukların nasıl ortaya çıktığını 

görün! 

48 Onları (çağrılanları) ruhanileştirme mesajını iletmek üzere farklı vilayetlere gönderen Benim 

Ruhumdur. Neden bazıları kendilerine gösterdiğim ruhsallaştırma ilkelerinden -yani hiçbir çıkar 

gözetmeksizin sevgi vermek ve merhamet etmekten- yüz çeviriyor ve kendilerine hiçbir maliyeti olmayan 

hediyeler aracılığıyla gerçekleştirdikleri hizmetleri satıyorlar? İşittiğiniz ilk öğretilerden itibaren size 

izlemenizi ve dua etmenizi söylediğimi hatırlamıyor musunuz, çünkü ayartma adımlarınızın etrafında 

pusuda bekliyor? Düşünün ve hatırlayın ki, Ben de size Benden isteyeceğinizden daha fazlasını vereceğimi 

söylemiştim - böylece kendinizi Benden caiz olanı almakla sınırlamalısınız. 

49 Bilin ki kaderinizin kitabında, öte dünyanın kapılarının ruhunuzu kabul etmek için açılacağı gün ve 

saat kaydedilmiştir. Oradan yeryüzündeki tüm çalışmalarınızı, tüm geçmişinizi göreceksiniz. Size karşı 

sitem ya da şikâyet sesleri duymak ya da sizi kötülüklerinin müsebbibi olarak görenleri görmek 

istemeyeceksiniz! 

50 Bir ruh o ışık ve barış dünyasına geldiğinde ve kurbanlarının ağıtlarının oraya ulaştığını 

duyduğunda ne acılar çeker, ne acılar hisseder. Eğer bu kritik durumu yaşamak istemiyorsanız, şimdi bile 

size emanet ettiğim tarlaları işleyin ve onlara tüm saflığıyla Öğretilerimin tohumunu yerleştirin. Kendinizi 

Bana layık işler yapmaktan aciz hissetmeyin ve bu görevi unutmak ve bir kez daha dünyanın cazibesine 

teslim olmak için işiniz henüz yarısındayken tarım aletlerinizi bırakmayın. 

51 Sözümü dinlemek için çabuk gelin. Bunu artık bu şekilde duymayacağınız günün çok yakın 

olduğunu unutmayın. Size göre, peygamberlerin halkın önüne çıkıp onları tövbe etmeleri için uyarması ve 

bu uyarı çağrısına kulak vermezlerse onları Tanrı'nın adaletiyle tehdit etmesi gereken zaman çoktan 

geçmiştir. Bugün sizlerden insanlığı uyandıran ve ona bu ilahi mesajı ileten peygamberler olmanızı 

istiyorum. Sizin yolunuzda mucizeler yaratacağım ve size savaşmanız için gerçeğin silahlarını vereceğim. 

52 İyi öğrencilerimin doğruluğunu kullanarak birçok eğri yolu düzelteceğim. Yeryüzünde İsrail olarak 

adlandırılan Tanrı'nın halkının ruhsal varlığı insanlar arasında kendini hissettirecek ve birçok kişi maddi 

biçimde ortaya konan şeyin yüksek bir ruhsal anlamı olduğunun farkına varacaktır. 

53 Bu halkı oluşturan ruhlar bir kefaret görevini yerine getirmek için dünyanın ve Ruhsal Vadinin 

dört bir yanına dağılmış olsalar da, şimdi, Benim sevgim sayesinde, evrimlerinin yolunu aydınlatan Kutsal 

Ruh'un ışığıyla birleşerek, özgürlüğe, barışa, gerçeğe ve adalete, sevgiye ve kurtuluşa aç olan herkesi 

yollarında birleştirecekler. 

54 Size doğrusunu söyleyeyim, Allah'ın halkı sınırsızdır, hepiniz ruhen onlara aitsiniz. Bu nedenle bu 

halk tek bir ulusla ya da tek bir ırkla sınırlandırılamaz. İlk Zamanların peygamberleri ve patrikleri 

tarafından Tanrı'nın halkı olarak adlandırılan İsrail halkı, evrensel ailenin bir sembolüdür; Benim 

amaçlarım için bilgece seçilmiş ve bir araç olarak kullandığım varlıklardan oluşan bir halktır, Öğretilerimi 

insanların önünde açılan bir kitap gibi insanlığa iletmek için - ruhsal ve maddi evrimden, ilahi vahiylerden, 

kehanetlerden, insan yorumlarından, o insanların başarılarından ve hatalarından, ihtişamdan ve düşüşten, 

özgürlükten ve esaretten, ışıktan ve karanlıktan bahseden bir kitap 

Karanlık. Bu halkın ayaklarının altında artık bir "Vaat Edilmiş Topraklar" olmayacaktır. Görevi kayıpları 

arayıp bulmak, zayıflara yeni bir cesaret aşılamak ve onlara çölden çıkış yolunu göstermektir; bu yolun 

ötesinde Yeni Kudüs'ün, içinde Efendinizle birlikte ebediyen yaşayacağınız Ruhani Şehrin kapıları vardır. 

55 İşaretlenmiş yüz kırk dört bin kişi Yasa'yı gayretle savunmak, yoldaki insanları cesaretlendirmek 

ve imanı savunmakla görevlidir. Onlar barışın askerleri, bilgeliğimde ustalar, tüm hastalıklar için 

hekimler, teselli ediciler ve peygamberler olacaklar. 
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56 Bu zamanın nesilleri tarafından büyük olaylara tanıklık edilmiştir. Siz farkında olmadan, sadece 

sizin savaş alanlarınızda ya da savaşan uluslarda değil, pek çok alanda gerçekleşmekte olan büyük savaşın 

içinde yaşıyorsunuz. Asıl savaş ruhsal alanda, gözünüzün girmediği yerde, insan zihninde ve kalbinde, 

bilim ve din adamlarında ve tüm insan kurumlarındadır. Bunun nedeni, Yedinci Mühür'ün açılacağı ve 

ruhlarda doğruluk ve ışığın zafer kazanacağı yeni bir zamanın yaklaşmakta olmasıdır. Bundan önce, 

lütfumla dolu olan ve kurtuluşlarına erişebilmeleri için insanlara çocuklar gibi rehberlik edecek olan 

ruhları dünyaya göndermem gerekecek. 

57 Dua edin ve İlyas'ın uzayda bir uçtan diğerine hızla ilerlediğini, karanlık yollara ışık saçtığını, 

yoldan çıkanları kurtardığını, lekelenmişleri temizlediğini, cehalet içinde uyuyanları uyandırdığını ve her 

şeyi düzene soktuğunu hissedin, çünkü bu onun zamanıdır. Ondan korkmayın, onu sevin, çünkü o sizi 

Baba'ya, sizi bekleyen göksel engele götürmek için bir çoban olarak geldi. 

58 Benim sözlerim ve tüm kehanetlerim gerçekleşecek. 

59 İkinci Çağ'da Ellerimi bir tahtaya çivilediniz; hastaları iyileştiren, çocukları, gençleri ve yaşlıları 

okşayan aynı Elleri. Bugün haklarımı ortaya koydum, ama Beni yücelttiğiniz çarmıhı reddetmek için 

değil; hayır, sevgili çocuklar, bugün onları size kutsamamı bahşetmek için sevgiyle uzatıyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 54 
1 Beni dinlemek için maddi varlıklarını terk edenlere ne mutlu! 

2 Benim talimatlarımdan yararlananlar güçlendiler ve kendilerini bir sınavla karşı karşıya 

bulduklarında, umutsuzluğa kapılmak yerine düşünmeye ve dua etmeye başladılar ve o anlarda ruhsal 

gelişimlerinin yolunu aydınlatan bir ışık huzmesi gibi zihinlerine ilahi ilhamın geldiğini hissettiler. 

3 Size doğrusunu söyleyeyim, Yasamı yerine getirmek için nasıl hazırlanacağını ve kendini nasıl 

güçlendireceğini bilen kişi, fırtınalardan ya da ateşten geçse bile, her şeyden tek parça olarak çıkacaktır. - 

Ruhlarına acı veren denemeyi imanla atlatabilenlere bile, "yatıp uyumamaları" gerektiğini tekrar 

söylüyorum; çünkü yeni denemeler gelecektir ve o zaman hazırlıklı olmalıdırlar. Büyük bir denemenin 

sonunda, "günün işi" neredeyse bittiğinde, çarmıhlarının ağırlığı altında ezilerek düşmek üzere olan pek 

çok kişi vardır. Ama o anlarda sesim duyuldu ve onları zaten yakın olan nihai hedefe ulaşmaları için 

cesaretlendirdi. 

4 Hayatın zorluklarını şansa bağlarsanız, güçlü olmanız zorlaşır. Ancak kefaretin, adaletin ve 

telafinin ne olduğuna dair bir kavrama sahipseniz, denemelerde galip gelmek için imanınızda yükselme ve 

teslimiyet bulacaksınız. 

5 Ruhunuzu çeşitli şekillerde sınamak Benim isteğimdir, çünkü onu biçimlendirir, şekillendirir ve 

mükemmelleştiririm. Bunun için her şeyden ve her insandan yararlanıyorum; araç olarak hem doğru insanı 

hem de kötü insanı kullanıyorum. Bir zaman ışığı kullanırım, başka bir zaman karanlığı hizmetkârım 

yaparım. Bu nedenle size söylüyorum: Kendinizi kritik bir durumda bulduğunuzda, bu denemenin 

nedenini size tüm sevgisiyle açıklayacak olan Efendiniz Beni hatırlayın. 

6 Herkesin içmesi gereken kadehler vardır, bazıları daha erken, bazıları daha geç, öyle ki herkes 

Beni anlayabilsin ve sevebilsin. Sefalet, hastalık, iftira, onursuzluk sadece günahkârın dudaklarına 

ulaşmayan çok acı kadehlerdir. Unutmayın ki En Yüce Olan, hayal edebileceğiniz en acı bardağı o İkinci 

Zaman'da boşalttı. Acı kâsesinin içildiği itaat, alçakgönüllülük ve sevgi, çarmıhın hafiflemesini ve sınavın 

daha çabuk geçmesini sağlayacaktır. 

7 Dünya ruhlar için bir okuldur, bedeniniz ise sadece bir araçtır. Yeryüzünde, ruhların Bana 

yükseldiği, erdemlerinin gücüyle, kardeşlerine verdikleri sevgiyle Baba'ya ulaşma çabalarıyla ilerledikleri 

ruhsal mükemmelliğe giden merdivenin farklı basamaklarından geçersiniz. Bu mücadele yolundan 

geçmeyen kişi ne Yaratıcısının kim olduğunu bilecek ne de kendini tanıyacaktır. 

8 Kaderini inkar eden kişi, "İlahiyatımın çocuğu" gibi onurlu bir ismi reddeder. Eğer Benim 

varlığıma inanmazsa, Benim sevgime de iman edemez. 

9 Bazıları için bu yaşam son derece acı ve kederli olduysa, bilin ki bu varoluş tek değildir, sadece 

görünüşte uzundur ve her yaratığın kaderinde sadece benim nüfuz edebileceğim bir gizem vardır. 

10 Bu ses size, "Bu söze itaat etmelisiniz" demedi. Size sadece şunu söyledi: gerçeği arayın, sevgiyi 

arayın, barışı arayın ve eğer şu anda duyduğunuz öğretilerimde bunları buluyorsanız, aramaya devam edin. 

Ancak burada bulamadıysanız, aramaya devam edin. 

11 Kendimi her birinize, bazen kalbiniz aracılığıyla, bazen de ruhunuzla tanıtıyorum. 

12 Benim bağışlama sesimle ölüler lütuf yaşamına yükselecek, ruhlarının karmaşasından kurtulacak 

ve size "Birbirinizi sevin" diyen Yasamı yerine getireceklerdir. Bağışlamanın olmadığı yerde - ki bu her 

zaman sevgiden kaynaklanır - ne tövbe ne de iyi işler olur ve o zaman kurtuluş da olmaz. 

13 Ruhsal olarak ölü olan kaç kişi, bedensel ölüm onları gerçek yaşama yükselten ve onları okşayan 

Rab'bin sesini duymak için huzuruma getirene kadar dünyada dolaşmak zorundadır. Günahları için gerçek 

bir tövbe ve telafi yeteneğine sahip olduklarını hissetmelerine rağmen, kendilerini sonsuza dek geri 

dönülmez bir şekilde kaybettiklerini düşündüklerinden, yeryüzünde hangi yenilenme özlemini beslemiş 

olabilirler? 

14 Ancak ruhlarının kurtuluşu reddedilen ve Bana umutsuzca gelenlerin yanı sıra, bilim adamları 

tarafından beden açısından ölüme mahkûm edilenler de huzuruma geldiler. Yaşam sahibi olan ben, onları 

bedensel ölümün pençesinden kurtardım. Ama bedenin olduğu kadar ruhun da sağlığını emanet ettiğim bu 

kişiler dünyada ne yapıyor? Rab'bin onlara yerine getirmeleri için emanet ettiği yüksek kaderi bilmiyorlar 

mı? Onları sağlık ve yaşam mesajıyla gönderen ben, durmadan onların kurbanlarını mı kabul etmeliyim? 
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15 Şimdi üzüntünüzü Bana sunduğunuza ve Benden güç istediğinize göre, size diyorum ki: Bana 

güvenin ve hepiniz rahatlayacaksınız. 

Herkes Benim Sözümü sizin duyduğunuz gibi duyamaz, ama Benim gücüm ve ışığım tüm ruhlar için 

baba mirasıdır. Ancak siz zayıf düşüyor ve sınavlar karşısında yenik düşüyorsunuz. 

16 Yalnızca Ben, Babanız, yüreğinizi duyar ve anlarım. Henüz birbirinize karşı gerçek sevgiyi 

bulamadınız. Ayrıca, sizi rahatlatmaları için azizlerin resimlerini veya sembollerini arayıp bulmamanızı da 

söylüyorum. Ruhla dua etmeyi öğrenin, varlığınızın hassas liflerini uyandırın ki Varlığımı hissedin ve 

Benimle Sevgimin tadını çıkarın. Babanıza yabancılaşmış hissetmeyin. Yoksa artık Beni tanımayacak 

kadar Benden uzaklaştınız mı? 

17 Bu zamanda insanların günaha alıştıklarını görüyorum. Tutkular serbest bırakılır, çocuklar erken 

yaşta masumiyetlerini kaybeder ve yasak meyveyi alırlar. İnsanlık kötülüğe giden yolu seçmiştir ve 

nesilden nesile daha da yıpranmakta ve daha da derine batmaktadır. İşte bu nedenle bir kez daha Kendimi 

aranızda göstermeye geldim. 

18 Dua edin ve Sözümü anlayın. Sadece kendiniz için değil, bildiğiniz ve bilmediğiniz kardeşleriniz, 

maddi ve manevi kardeşleriniz için de dua edin. 

19 Bugün insanlığın içinde yaşadığı ruhani yoksulluğu bilmiyorsunuz. Bir halkın şefaati ve 

mücadelesi, ışığı tüm ruhlara getirmek için gereklidir. 

20 Kendilerini kirletenleri arındırın. Onlara ruhlarının armağanlarını göster, onları küçük çocuklar 

gibi yola koy ve Bana yönlendir. Yolunuzda bilim tarafından iyileştirilemeyecek pek çok hasta insan 

bulacaksınız; ancak, kendi aranızda onların acılarına şifa getirme olanağını bulacaksınız: Onları 

sevginizle, uyguladığınız iyi etkiyle, onlara ilham verdiğiniz yenilenmeyle iyileştireceksiniz. Ve onlara 

aktardığınız öğretilerimin bilgisi sayesinde, iyileştirici merhemin iç huzurunda ve görevlerin yerine 

getirilmesinde, birbirlerine karşı sevgide olduğunu keşfedecekler. 

21 Çocuklarımın kurtuluş fırsatını kaçırdıklarını görmek istemiyorum. Büyük günahkârlar 

alçakgönüllülükle ve tövbeyle Beni ararlarsa, suçlarını bağışlar ve yaşamlarını yeniden inşa etmeleri için 

onlara bir fırsat sunarım. Onları kurtarmak ve kurtarmak için çağrımı en büyük günahkârlara bırakıyorum. 

22 Yeni nesiller oluşturmak için gençlerin, delikanlıların ve bakirelerin kalbine ilham verdim. Bunun 

için onları arındırdım ve kendilerine emanet ettiğim görevi çocuklarında nasıl yerine getireceklerini 

bilirlerse ve bu ruhları donatır ve onları iyilik yolunda yönlendirirlerse, onlarla iletişim kuracağım ve siz 

bu yeni nesillere yaslanacaksınız ve onlar bu işin devam ettiricileri olacaklar. 

23 Aranızda bıraktığım lütfu koruyun. Yakında İşimin ilerlemesini engellemek isteyenler olacaktır. 

Ama benden yardım diledikten sonra bir mucizeye kavuşan başkaları da olacak; öğrencilerimden 

olmasalar bile, "Rab beni iyileştirdi" diyerek bana tanıklık edecekler. Diğerleri ise şöyle diyecektir: "En 

değerli şeyimi kaybetmiştim ve O bana onu geri verdi." 

24 İşimi yalan tanıklıklarla savunmayın ve asla yalan söylemeyin, çünkü ben size yalan söylemeyi 

öğretmedim. Benim işlerim her zaman daha yüksek seslidir ve eğer onları nasıl yorumlayacağınızı 

bilirseniz, onlarda Benim insanlara olan sevgimi ve merhametimi bulacaksınız. 

25 Aptalca sözler duyduğunuzda, İsa'nın Ferisilerin önünde sessiz kaldığı gibi siz de sessiz kalın. 

Ancak "giysilerinizin "* yırtılacağından korkmayın. Sizi aklayacak ve kardeşlerinizin önünde 

yücelteceğim. Sizi kınayan bu insanlar o zaman sizin yoldan çıkmadığınızı, aksine Bana yaklaştığınızı 

görecekler. 

Eylemlerinize dikkat edin ve yalnızca sizi her zaman gören Ebedi Yargıç'tan korkun. 
* Bu mecazi ifade itibarın, onurun, kişinin zarar görmesi anlamına gelmektedir. 

26 Uysallık ve ruhsallıkla Beni işittiğinize tanıklık edeceksiniz, o zaman birçokları din değiştirecek. 

Eğer anlayış bulamazsanız, sessiz kalın ve affedin. Bedeninizi ruhunuzla birleştirir ve Benim Yasamı 

yerine getirirseniz, insanlık için lütuf elde edersiniz. 

27 Kutsanmış insanlar, size tüm toplantı yerlerinde insanlığın arınmasına hizmet edecek acı, deneme 

ve yargı zamanlarının yaklaşmakta olduğunu söylediğimi hatırlayın. O zamandan sonra yeryüzünde neşe 

olacağını da size duyuruyorum. 

28 Yıllardır bu mesajları duyuyorsunuz; bunlar, yarın kardeşlerinizin yaşamlarına ışık getirebilmeniz 

ve onlara iyi yolu gösterebilmeniz için sizi öğrenciler olarak hazırladığım öğretilerdir - hem bedende 
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yaşayan varlıklara hem de bedensiz olanlara. Gelecek nesillere tohum olarak iyi bir örnek bırakmanız 

Benim İsteğimdir; size verdiğim vahiyler, ruhunuzu Benim bilgeliğimle ve kalbinizi iyilikle 

güçlendirmenize ve varlığınızda uzun süredir büyüyen tüm yabani otları ondan uzaklaştırmanıza hizmet 

eder. Yine de size üzüntüyle söylüyorum ki, hâlâ Benim Sözümü hissetmiyorsunuz, bu tezahürlere karşı 

uykudasınız ve işleriniz Benim Öğretime tanıklık etmiyor. 

29 Hepinizin tek bir kalp, tek bir irade oluşturmanızı istedim; ama görüyorum ki hala ayrılık içinde 

kalmaya devam ediyorsunuz. 

30 Hepinizi eşit derecede seven tek Tanrı olarak tüm toplanma yerlerinizde Kendimi gösterdiğimi size 

söyledim. Yine de bazıları ruhsal armağanları ve gerçeği başkalarına inkâr eder. Bu şekilde Benim 

öğretimi yücelttiğinize nasıl inanabilirsiniz? 

31 Yalnızca bu toplantı yerlerinde sergilediğiniz davranışlarla değil, yaşamınızın tüm eylemleriyle 

Beni hoşnut etmeye ve Bana hizmet etmeye çalışmalısınız. Ama şu ana kadar ne ruhani ne de maddi 

anlamda Benim yasama uymadınız ve hâlâ inanmak istemeyen acemilersiniz. Size "Yol, Gerçek ve Yaşam 

Ben'im" diyen Mesih'in size rehberlik etmeye devam etmesini istemiyor musunuz? Sevgi'nin sizi 

kurtarmasını, sizi güçlü, neşeli ve huzurlu kılmasını, böylece fırtınalar ve sıkıntılar anında sizi ayakta tutan 

ve koruyan kişi olmasını istemez misiniz? 

32 Size tüm insan bilimlerinden daha üstün bir bilgelik verdiğimi anlayın: doğanın güçlerine hakim 

olma bilgeliği. Ama itaatkâr koyunlar gibi sesime nasıl karşılık vereceğinizi anlamadınız. Bu unsurların 

itaatsizliğinizde sadık hizmetkârlar gibi önünüzde eğildiğini mi iddia ediyorsunuz? 

33 Şimdi öğretilerimi duymanızın neden gerekli olduğunu anlıyor musunuz, tıpkı onlar üzerinde 

düşünmenizin, onları hissetmenizin ve uygulamaya koymanızın gerekli olduğu gibi? 

Beklenmedik bir anda başınıza bir kötülük gelmesin diye size dikkat edin ve dua edin demiştim; yine 

de ne dikkat ediyor ne de dua ediyorsunuz. Sınavlar sizi kırbaçladığında, sizi cezalandırdığıma ya da terk 

ettiğime inandınız. Ancak o zaman dua etmeyi, Benden sizi yalnız bırakmamamı istemeyi düşünürsünüz. 

Ah, keşke sizi terk etmediğimi ve Beni unutanın siz olduğunuzu anlasaydınız! 

Size bir şey vermediğim bir saniyenin bile olmadığını bilmelisiniz; öte yandan, çoğu zaman Bana 

hiçbir şey sunmadan koca bir yaşam sürüyorsunuz. 

34 Size bu öğretileri her zaman sizinle olduğumu, her şeyi duyduğumu ve bildiğimi bilmeniz için 

veriyorum - böylece Benim faydalarımı reddetmezsiniz ve ayrıca denemelerinizde yalnız ve üzgün 

hissetmezsiniz. 

35 Kaçınız insan olduktan sonra, ebeveynlerinin öğütlerini dinlemeyen ve hayatın tehlikeli yollarına 

saçma sapan bir şekilde dalan nankör çocuklar gibi davranıyor, ancak daha sonra, çok tökezlediğinde ve 

hayal kırıklıkları yaşadığında duraklıyor ve pişmanlık gözyaşlarıyla haykırıyor: "Ah, keşke Babamı 

dinleseydim, o zaman bu kadar acı çekmezdim ve doğru yoldan bu kadar uzaklaşmazdım!" 

36 Bazen suçluluklarının farkına vardıklarında artık çok geçtir. Babalarının evine dönmelerine ve 

otoritelerini reddettikleri kişilerin önünde diz çökmelerine izin vermeyen ölüm onları şaşırtır. 

37 Ebeveynlerinin yüzlerini gözyaşlarıyla ıslatamadan ya da dudaklarından bağışlanma sözcükleri 

duyamadan son anlarının geldiğini görenler için ne büyük bir acı! 

38 Bu denemeler üzerinde düşündüğünüzde, bazen şöyle dersiniz: "Tanrı'nın kusursuz adaletiyle, 

suçunu zaten kabul etmiş ve tövbe etmiş birini bu sevinçten mahrum bırakacak kadar ileri gitmesi nasıl 

mümkün olabilir? - Ama size yanıtım şudur: Bu lütfu alacak olan beden değil, ruhtur; onun lekelerini 

temizlemek ve tövbesinin meyvelerini toplamak için her zaman yeterli zaman olacaktır. 

39 Ruhunuzun bu tehlikeli dünya yolculuğunda yoldan çıkmaması için ona daha yüksek bir ışık, yani 

ruh bahşedilmiştir. Dahası, bu dünyadaki varlığınızın ilk günlerinden ebediyete kadar dünya her zaman 

Benim öğretilerimin ve vahiylerimin ışığıyla aydınlanmıştır. 

40 Enkarne olmuş ruhunuz ruhani yaşama geri döndüğünde, varlığın yüksek düzlemlerinde 

yaşayabilsin diye sizi her zaman aydınlattım. 

41 Bu zamanda Benim tezahürlerimin aracı olan sevgili insanlar, kendinizi ruhsallaştırın ki Sözümün 

gerçek yorumcusu olacaksanız, bu düşünceniz, yaşamınız ve sözünüz aracılığıyla siz olun. İnsanlığın Bana 

inanması için yaşayan örneklere ihtiyaç olduğunu anlayın. 

42 Hanginiz insanları gerçek ruhsallaşmaya yönlendiren büyük ruhlar olacaksınız? Ruhsallaşma, yani 

ruhsal yükseliş, insanlığın kurtuluşu olabilmesi için zihin ve duyular aracılığıyla kendini göstermelidir. 
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43 Öğrenciler, büyük işler yüksek akıllar ve saf yürekler gerektirir. Niteliklerinizi geliştirin ve harika 

olun. Sizden neden birlik olmanızı istiyorum? Çünkü insanlar arasında kardeşliğin olmamasının bir sonucu 

olarak savaşın her şeyi yerle bir eden bir kasırga gibi yaklaştığını biliyorum ve sizlerin de bunu izlemenizi 

ve Tanrı'nın halkı olmanızı istiyorum. 

Barış, iyiliğin hizmetindeki askerlerden oluşan bir ordu. Bu görevi yerine getirmek üzere yola çıktığınızda, 

Beni kalplerinizde taşıyın; Ben olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Ben kimim? İsa. Peki Mesih kimdir? O 

Tanrı'nın Sevgisi'dir. Bu nedenle size diyorum ki: Beni içinizde taşıyın ve yok olmayacaksınız. Aksine, 

tüm zorlukların üstesinden gelecek ve sonsuzluğa erişeceksiniz. 

44 İlahi güçlerin yalnızca alçakgönüllülerle birlikte olduğunu ve asla insan kibirlerini pohpohlamak 

için alçalmadıklarını unutmayın. 

45 Doğrusu birçokları nefislerini lekeliyorlar; fakat onları kınama, çünkü onlar ne yaptıklarını 

bilmiyorlar. Şu anda Beni unutmuş ya da dünyada yarattıkları sahte tanrılarla Benim yerimi değiştirmiş 

olsalar da, onları da kurtaracağım. Sahte peygamberleri izledikleri için, onlara sevgi öğretisini öğretmek 

için canını feda eden Mesih'i unutmuş olsalar bile, onları da Krallığıma getireceğim. 

46 Baba için hiç kimse "kötü" değildir, olamaz da, çünkü onların kökeni Benim içimdedir. Başıboş, 

kör, şiddet yanlısı, isyankâr, işte çocuklarımın birçoğu kendilerine bahşedilen özgür irade nedeniyle böyle 

oldular. Ama ışık hepsinin içinde olacak ve merhametim onları kurtuluşlarına giden yola yönlendirecek. 

47 Bugün maddenin gücü ve dünyanın etkisi sizi egoist yaptı. Ama madde ebedi değildir, dünya ve 

onun etkisi de ebedi değildir ve ben adaleti yaşamın ve zamanın efendisi olan sabırlı Yargıç'ım. Beni inkâr 

edenleri yargılamamalısınız, çünkü o zaman sizi onlardan daha suçlu bulurum. 

48 Sesimi cellatlarımı kınamak için mi yükselttim? Onları sevgi ve nezaketle kutsamadım mı? Keşke 

bu suç yüzünden dünyada bir süreliğine yoldan çıkmış olanların birçoğunun bugün ruhani dünyada 

arınmış olduğunu anlasaydınız! 

49 Sözümün size nasıl yol gösterdiğini ve rehberlik ettiğini görün! Bunu herkese veriyorum çünkü 

hepinizi seviyorum ve hepinizi arıyorum. Kasırgaların sizi kayıp ya da uykuda olarak şaşırtmasını 

beklemeyin; çünkü o zaman "diş gıcırtıları" olacaktır. Henüz Benim kurtuluş planımı bilmiyorsunuz; bu 

nedenle, yalnızca Bana güvenmeniz ve Bana itaat etmeniz gerekir. 

50 Benim Sözümün ne kadar mütevazı, sesimi ilettiğim hizmetkârların ne kadar önemsiz ve Kendimi 

tanıttığım ortamın ne kadar fakir olduğunun farkında mısınız? Bu çağda tüm insanlığın kaderini yönetecek 

ve yönlendirecek olanın bu öğreti olacağını öğrenmek sizi şaşırtmasın! 

51 İlahi düşünceler, coşkulu ses taşıyıcılarım aracılığıyla kelimelere aktarıldı ve bunlar cümleler 

halinde birleşerek vahiyler ve mükemmel öğretilerle dolu ruhani bir doktrini oluşturdu ve tesis etti. 

52 Bu vaat edilen Yorgan'dır, bu size her şeyi öğreteceği bildirilen Gerçeğin Ruhu'dur. Hazırlık 

şimdiden başlıyor, ruhunda güç olduğu için sizi yüreğinin asaleti ve sadeliğiyle, bilgelik ve adaletle 

yönetecek olana ihtiyaç duyacağınız zamanlar yaklaşıyor. 

53 İnsanların sınavlarda sağlam durabilenlere, dünyanın ve ruhun büyük mücadelelerine aşina 

olanlara ihtiyacı vardır. İnsanlığa yön verebilecek ve ona rehberlik edebilecek olanlar onlardır, çünkü 

onların kalplerinde kimseye baskı yapma veya hükmetme arzusu olmayacaktır. Bencilliğe sığınamazlar 

çünkü yüceltildikleri anlarda, bu merhameti kardeşlerine aktarabilmeleri için kendilerine sevgi yağdıran 

Rab'bin merhametini hissetmişlerdir. 

54 Eğer birlik olmazsanız, erkeklere cevap veremezsiniz; eğer birlik olmazsanız, kendinizi onların 

saldırılarından koruyamazsınız. Yakında savaş başlayacak ve o zaman ışık ve imana sahip kalpler 

aracılığıyla sizi korunmuş ve donanımlı bulmam gerekiyor. O zaman sizi incitenleri çoktan 

bağışlayabileceksiniz, çünkü kardeşlerinizin bu yaraları size gerçek bir cehaletten dolayı açtıklarını 

biliyorsunuz. 

55 Savaş başladığında, kardeşlerinizin hakaretlerine bağışlayıcılığınız ve sevginizle karşılık vermenizi 

istiyorum. 

56 Siz de haçınızı alın! Yoksa Mesih'in çarmıhının bir yük olmadığına mı inanıyorsunuz? 

Görevlerimin küçük olduğunu mu düşünüyorsunuz? - Beni izleyenlerin görevleri ne küçük ne de kolay 

olacaktır. Kolay işler ruhen zayıf olanlar içindir, sevgisiz yürekler içindir. 

57 Kaybedecek zamanınız kalmadı, çünkü bu halkın güçlülerinin, Ruhumu size daha yakın 

hissedeceğiniz o yüce şölene götürecek yolları açmak için ortaya çıkacakları zaman yaklaşıyor. 
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58 Burada bulunanlar arasında, Benim ilhamımı hissettikleri ve anladıkları için sevinçle dolu olan ve 

kendilerini bu savaşa hazırlayanları görüyorum. Sadece gerçeğin, ruhsallaştırmanın ve sevginin galip 

gelebilecek silahlar olduğunu bilirler. 

59 Bana gelin, Babanızın size yaptığı sevgi dolu çağrıya acele edin ki, acının ya da cehaletin karanlık 

yollarından uzakta, kendinizi Benim Huzurum ve Işığımla doyurabilesiniz ve sonra aynısını komşunuza 

yapabilesiniz. 

60 Size sadece görev ya da sorumluluk vermeye gelmedim. Ayrıca gözyaşlarınızı kurutmak ve 

şikâyetlerinizi dinlemek için size yaklaştım. 

61 Bugün siz Kurtarıcınızı takip edin, ben de çarmıhınızda size yardım edeyim. Ancak bu dünyadaki 

gezintiniz sona ermeden önce, iyi haberi taşraya götürün. 

62 "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz" ve bu dünyada manevi açlık vardır. Bu nedenle, size emanet 

ettiğim bu yiyecekten kardeşlerinize sunabilirsiniz. 

63 Benim öğretişlerim size yeryüzünde barış içinde yaşamanızı gösteren ve Ruh'ta yaşadığınızda sizi 

Baba'ya yaklaştıracak olan yoldur. Erkeklere öğrettiğim kardeşlik nerede? Yeryüzünde mevcut değildir, 

çünkü uzun bir süre boyunca buğdayların arasında daraların büyümesine izin verdiniz. İnsanlar arasında 

kayıtsızlık ve anlaşmazlık yaygındır. Kendilerini Tanrı'da kardeş olarak görmedikleri halde Beni 

tanıdıklarını ve hatta sevdiklerini iddia ederler. 

64 Efendiler ve hizmetkârlar, yargıçlar ve sanıklar, cellatlar ve kurbanlar vardır, ama hepsi kardeştir. 

Bu zamandaki Sözümün insanlıkta yaratacağı kargaşa büyük olacaktır, çünkü bir yargıç olarak tüm ruhlara 

ulaşacaktır. 

65 Öğrencilerim, Varlığımı hissedebilmeniz için uyanık kalın ve dua edin; çünkü eğer uyursanız, 

uyandığınızda ruhunuzda büyük bir keder olacaktır. 

Hiçbir şeyin sizi hazırlıksız yakalamaması için Sözüme çok dikkat edin. O zaman, yollar döşendiğinde 

ve ülkeler kapılarını açtığında, görevinizi yerine getirmeye hazır olacaksınız ve kalpler bir yaşam sözüne 

hasret kaldığında, o söz hemen dudaklarınızdan dökülecektir. Aynı şekilde, acı çeken insanlar kapınızın 

önünden geçerken kapınız kapalı kalmamalıdır. 

66 Artık dünyanın zevklerinin peşinden koşmaya devam etme zamanı değildir. Tüm duyularınız ve 

güçlerinizle uyanık yaşamanın ve sizinle konuşan ve sizi çevreleyen her şeye karşı dikkatli olmanın 

zamanıdır. Bu dünyada kaldığınız süre zaten çok kısaldı ve hala içinde yaşadığınız kısa süreyi 

değerlendirmeniz gerekiyor. Kendilerini hazırlayanlar için, ister insani olaylar, ister doğadaki işaretler ya 

da ruhani tezahürler olsun, hiçbir şey fark edilmeden geçmeyecektir. Görmeyen, hissetmeyen ve 

anlamayanları aydınlatabilmeleri, öğretebilmeleri ve kehanette bulunabilmeleri için hazırlananlar 

tarafından büyük mucizeler yaşanacaktır. 

67 Sevgili insanlar, yaşam yolculuğunda kardeşlerine rehber, danışman veya destek olarak hizmet 

eden ruhun mutluluğunun ne kadar büyük olacağının farkına varın. Göreviniz budur: güçlü, dürüst ve 

Yasama itaatkâr olmak, böylece komşunuza bir yol gösterici olarak hizmet edebilirsiniz. 

68 Bu insanlık ne zaman yaprakları kalpleriniz ve kokusu Bana olan sevginiz olan muazzam bir çiçek 

gibi olacak? 

69 Hırslı tutkuların ve nefretlerin kol gezdiği bu imtihan saatinde dünyanın nasıl bir yer olduğunu 

gördüğünüzde, size söylediğim bu sözlerin sadece ilahi bir rüya olduğunu düşünürsünüz. Ama size bunun 

sadece İkinci Çağ'da Bana verdiğiniz haçı kabul ettiğim ve şimdi size "bulutta" geldiğim için olduğunu 

belirtiyorum çünkü Sevgimin tohumunun insan kusurluluğu üzerinde zafer kazanacağını biliyordum. Seni 

kurtarabileceğimden neden şüphe ediyorsun? Mesih'in Calvary'de Kanını bir hiç uğruna döktüğüne, bunun 

size hiçbir şey öğretmediğine mi inanıyorsunuz? Yeni tezahürümün verimsiz olduğunu mu 

düşünüyorsunuz? - Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı hata yapamaz ve sevgi görevinde başarısız olamaz. 

70 İnsanın ahlaksızlığı sizin gözünüzde büyük, çok büyüktür, insanların uyguladığı kötülüğün gücü ve 

kuvveti size korkunç görünür ama yine de size söylüyorum, Benim adaletimin gücüyle, kaderin, yaşamın, 

ölümün ve tüm yaratılışın Rabbi olan Tanrısallığımla karşılaştırıldığında zayıftır. 

71 İnsanoğlu bu kutsanmış ve bereketli yeryüzünü cehenneme çevirdi, çünkü onu yaşam için 

kuşattığım tüm güçleri ve unsurları kendi ölümüne neden olmak için kullandı. Tüm bunlara rağmen, size 

şunu söyleyebilirim ki, tövbe eden, günahını anlayan ve bunu telafi etmeye çalışan kişi, çok geçmeden 

gerçek cennetin ruhani kapılarına ulaşacak, Rab'bin meleği kılıcını kınına sokacak ve onu ebedi barış 
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krallığına girmesine izin verecek, Baba'nın sevgisi ona iyi niyetli tüm insanlara vaat edilen ödülü 

verecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 55 
1 Kutsal Ruh'un ışığı tüm ruhların üzerinde titreşir. 

2 Kendinizi Benim emirlerimi yerine getirmeye hazırlayanlar kutsanmıştır, çünkü her zaman 

yardımımı hissedeceksiniz. Ama size şunu da söylüyorum: Hatalarınızı gösterdiğinde vicdanınızın sesini 

susturmayın, onu dinleyin, çünkü o Benim sesimdir. Eğer Beni hoşnut etmek istiyorsanız, hatalarınızı 

telafi ettikten sonra dua ederek ruhunuzu yükseltin, o zaman Beni her zaman size huzur vermek için sizi 

beklerken bulacaksınız. 

3 Sizi affettiğimi ne kadar çok hissederseniz, görevlerinizi o kadar çok yerine getirmelisiniz. Bu affı 

asla kötüye kullanmayın! 

4 Ruhsal olarak yükselme çabası içinde olan herkes, yasamı yerine getirme yolunda kendilerini takip 

eden büyük kalabalıklar tarafından kuşatıldıklarını göreceklerdir. Ama sizi bir grubun başına geçirirsem, 

onu ele geçirmeyin. Bu dönemde kralların bile tahtlarından inerek halklarının hizmetkârı olduklarını 

düşünün; çünkü tüm insanlar için bir eşitlik ve kardeşlik çağı yaklaşmaktadır. 

Hatırlayın - sizi çağırdığımda, alçakgönüllülükle cevap verdiniz ve Bana itaatkâr olacağınızı ve İkinci 

Çağ'da sizin için ruhsal gelişiminize giden yolu işaretlediğim izimi takip etmek için haçınızı sevgiyle kabul 

edeceğinizi söylediniz. 

5 Kendinizi hazırlarsanız, kasırgalar gibi insanlığın başına gelen büyük sıkıntılar sizin için sizi 

okşayan hafif bir esinti gibi olacaktır. Sonrasında, yeni bir şafağın ışığı parlayacak ve güneş size 

faydalarını bahşedecektir. Ancak uyanık olmazsanız ve ikiyüzlülüğün kalplerinizde filizlenmesine izin 

verirseniz ve içinizde aç kurtlar varken kendinizi koyun postuyla örterseniz, zorluklarla karşılaşırsınız ve 

yolun dikenleri ayaklarınızı incitir. 

6 Kötü eğilimler ruhunuzda taşıdığınız erdemlerden daha güçlüyse ve talimatlarım meyve 

vermiyorsa vay halinize! İsteğimi yerine getirdiğinizi düşünerek Sözümü düşünmez ve anlamazsanız, 

Işığım sizi sarsarak uyandıracaktır. Ama tüm gerçeği anladığınızda, sizi dünyaya merhamet işleri 

yapmanız için gönderdiğimi hatırlayacaksınız. 

7 Kaderinizden kaçmak isteseniz bile bunu yapamazsınız. Yoldan ne kadar sık saparsanız sapın, 

merhametim sizi yola geri getirecektir. Yasam her ruhun içinde yazılıdır ve ona itaat etmelisiniz. 

8 Ulusların liderleriyle aynı fikirde olmadığınızı, onların ulusları eğip bükmek ve öğütmek için 

kullandığım araçlar olduğunu anlamadığınızı gördüm. Ulusun kaderine rehberlik etmesi için atadığım 

kişiye yardımcı olmak için nasıl düşünce birliği yapacağınızı anlamadınız. Birlik olmayı ve İrademe itaat 

etmeyi tavsiye etmeme rağmen direniyor ve bölünmelere neden oluyorsunuz. Birbirinizi sevin ki 

dualarınız onları hazırlasın ve ruhen desteklesin. 

9 Birleş İsrail, Beni dinle! Sizi büyük sınavlara tabi tutacağım ve sonra ağladığınızı görmeyeceğim. 

Bunu nasıl yapacağını bilmeyenler, kendini güçsüz hissedenler için dua edin. Başkalarının başarısızlığı 

bazılarını sevindirmesin diye! Çünkü hepinizin aynı sınavlardan geçip geçmeyeceğinizi ve bu sınavlar sizi 

vurduğunda sizin de zayıf düşüp düşmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. 

10 Ayartılmayı reddedin, çünkü bu, o gücün hasadını çoğaltmaya çalıştığı zamandır ve yalnızca dua 

ve iyi işler onu sizden uzak tutacaktır. 

11 Birçok öğreti sizi dağınık gördüğünde birleşmeye çağıracaktır ve Ben de hepinizin Bende 

birleşmenizi ve ibadetinizi size öğrettiğim şekilde yerine getirmenizi istiyorum. 

12 Yükselişinizde size yardımcı olmak için, çocuklarım için en iyi yeri hazırladım; çünkü sizi 

Kendime yakınlaştırmak ve size huzurumu vermek istiyorum. Kendini yorgun hisseden Bana gelsin, 

iyileşsin ve güçlensin. 

13 Öğrenciler, Yasa'yı çiğneyenlere, isyan edenlere merhamet edin, çünkü onlar sizin yardımınıza ve 

merhametinize en çok ihtiyaç duyan insanlardır.- İnsan iyiyi bildiği ve sadece onu uygulamanın kendisini 

mutlu edeceğini bildiği halde neden günah işler?: Çünkü vicdanının sesini dinlemez ve çünkü çobanlar 

sürülerinin farklı yollara dağılmasına izin vermiştir ve çünkü sözlerinin artık gücü yoktur, koyunların ağıla 

dönmesini sağlayacak gücü de yoktur. İkinci Çağ'ın elçilerinin ardılları olan öğrencilerim nerede? 

14 Şu anda öğrencilerim olan sizlere şunu söylüyorum: Kendinize papaz ya da rahip demeyin, bırakın 

insanlara Ben önderlik edeyim, çünkü Benim aracılığımla Babalarına, Yargıçlarına, en iyi dostlarına ve 

danışmanlarına sahip olacaklar. Sizler yalnızca İyi Haber'in taşıyıcıları ve Benim tezahürümün tanıkları 
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olacaksınız. O zaman, insanlar armağanları aracılığıyla Benim Ruhumla birliğe eriştiklerinde, gelişim 

yollarında kesin olarak yürüyecekler ve Ben de onlara Benim Yasam üzerine kurulu işler ve eylemler 

aşılayacağım. Bu, şu anda içinden geçmekte olduğunuz kefaret ve telafiden sonra olacaktır. 

15 Günah işlememiş olsaydınız, Kefaret Yasası'nın sertliğini bilmezdiniz ama evriminizde daima 

ileriye giderdiniz. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer bu mesajı kardeşlerinize ulaştırmakla görevli olanları 

yerine getirmezseniz, insanlık tarafından yargılanacak ve ne merhamet ne de sevgi bilen bu yargıcın 

acımasızlığını göreceksiniz. 

16 Ruhunuzu yüceltmek için sizi bir sınava tabi tuttuğumda, gücünüzün sizi yarı yolda bırakmaması 

için size yardım ettim ve kendinizi Benim İsteğime teslim ettiğinizde ve bu dersi kullandığınızda, 

kendinizi Bana daha yakın hissedersiniz. Bunun için Bana şükredin ve Ben de size esenlik vereyim. 

17 İnsanlıktan birlik ve sade ruhani yaşama dönüş talep ettim, çünkü ruhların tek bir inançta 

birleşmesini, Beni tanımasını ve Beni sevmesini istiyorum. Farklı öğretiler yok olacak ve sadece Benim 

Yasam ve Benim Sözüm kalıcı olacaktır. 

18 Sevgimi size her zaman bildirdim, ama siz Beni anlamadınız. Size yeni bir görev verdiğimde, bunu 

yerine getirerek suçunuzu ödeyeceğiniz niyetiyle verdiğimi bilmiyor musunuz? Sizi sevdiğim ve 

öğrencilerim olmanızı istediğim için sizi seçtim. Ancak kendinizi böyle adlandırabilmeniz için, 

yaşamınızın tüm eylemlerinde alçakgönüllülüğü ve uysallığı benimsemelisiniz. 

19 Ektiğinizi biçeceğiniz hasat zamanındasınız. Ama daha sonra biçmek üzere yeniden ekecekseniz, 

iyi tohum kullanın ve onu besleyin, çünkü size yeni bir fırsat veriyorum. 

20 Anladım: Siz Beni izlediğinizden çok daha fazla, Ben size görevinizi göstermek ve Yasamı yerine 

getirmeyi öğretmek için her zaman sizi izledim, öyle ki ruhunuz asla yoldan sapmasın ve kalabalıkları 

çağıran bir çan gibi olsun. 

21 Sonunda nazik ve alçakgönüllü olmak ve kararlılıkla Yasa'nın yolunu tutmak için ruhunuzun ne 

kadar çok sınavdan geçmesi gerekti! Geçmişte, yaşam yolunuzda bir sınanma hissettiğinizde 

dudaklarınızdan küfürler dökülürdü. Bugün, zor bir yaşam dersinden geçtiğinizi hissettiğinizde dua edin 

çünkü ışık ruhunuza giderek daha fazla nüfuz ediyor. 

22 Size "onlar ve siz aynısınız" dediğimde, ruhunuzun yeniden bedenlenmesi yoluyla yavaş yavaş 

daha yüksek gelişimine ulaştığınızı anlamanızı istiyorum. Baba'nın sesinin size "Büyüyün ve çoğalın" 

dediği zamandan bugüne kadar, gelişiminiz bir an bile durmadı. Ama ne kadar yavaş ilerliyorsunuz! 

23 Çoğaldınız ve bunu yaparak bu ilahi emri yerine getirdiniz. Ama bundan sonra, yüreklerinizden 

Tanrı'ya yaraşır meyvelerin fışkırması için yeni bir buyruğa ihtiyaç vardı ve ben de size "Birbirinizi sevin" 

dedim. Bu öğretiyi size İkinci Çağ'da tüm Yasa'nın özeti olarak verdim ve hala yüreklerinizde meyve 

vermesini bekliyorum. Şimdi yeni öğretiler ve yeni vahiylerle geldim ama yüreğinizi ne birbirinizi 

sevmeye yönelik İlahi buyruktan ne de çoğalmaya yönelik diğer buyruktan geri çeviriyorum. 

24 Evet, insanların çocukları, erdemlerde ve bilgelikte büyüyün, ruhsallaşarak kendinizi çoğaltın, 

ırklar, sınıflar, inançlar ve dünyalar arasında ayrım yapmadan hepinizi sevin. 

25 Dara otlarının çok büyüdüğü ve kötülüğün çok arttığı tarlalarda buğdayların büyüdüğünü 

göreceğim. Doğruluk Günü geldi ve savaş ateşi, rüzgârlar savurdukça külleri bile kalmayacak olan kötü 

tohumu yakıp tüketecek ve ardından sular ve karlar insanlığı temizleyip arındıracak. İnsanlar arasındaki 

acı çok şiddetli olduğunda, Bana sunaklar dikecekler, tütsüler yakacaklar ve Beni sevdiklerini 

söyleyecekler. Ama onlara Ruhumu hoşnut etmenin doğru yolunun bu olmadığını ve Beni sevdiklerini 

sandıkları şeyin (ilahi) adaletten ve ölümden korkmak olduğunu söyleyeceğim. - İnsanlar Bana ulaşan tek 

tütsünün, Babanızın sevgisini kendinize örnek aldığınızda birbirinize gösterdiğiniz sevgi ve merhamet 

işleri olduğunu anlamalıdır. 

26 Bu Sözü işiten sizlere Beni örnek almanızı, İkinci Çağ'da size gösterdiğim sevgi yolunda Beni 

izlemenizi söylüyorum, öyle ki - artık Beni bu şekilde işitmediğinizde - bu dua yerlerinde kalabalıkları 

toplayabilesiniz ve sözleriniz ve örneğinizin doğruluğu ve ikna ediciliği sayesinde onları yanınızda 

tutabilesiniz. Öğretiyi sadece bu yerlerde değil, koşulların bağlılığınızı gerektirdiği her yerde 

aktarmalısınız. Size "çölde, yollarda, denizde ve vadilerde" denemelerle ve ayrıca Benim ilhamımla 

şaşıracağınızı söylediğimi unutmayın. 

27 Bu görevi yerine getirebilmeniz için, talimatlarımla eğittiğim bu halkın Yasamı onurlandırmasını 

ve eserleri ve örnekleriyle Efendilerine tanıklık etmelerini istiyorum. Evlerinizde barış hüküm sürecek, 
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ailelerinizde biri diğerine karşı olmayacak, kardeşler arasında kavga ya da ebeveynlerle çocuklar arasında 

anlaşmazlık olmayacak. Aranızda barış hüküm sürmeye başladığında ve eviniz küçük bir savaş alanı gibi 

olmadığında, savaşlar yavaş yavaş ortadan kalkacaktır; çünkü kalbinde barış olan kişi onu her yere 

getirecektir. 

Çocuklarınızı düşünün ve henüz Benim Yasamı örnekleriniz aracılığıyla onların kalplerine nasıl 

nakşedeceğinizi anlamadığınızı ve onların insanlığa ruhani ışığı yayacak yeni nesilleri temsil ettiklerini 

fark edin. 

28 Ruhları yücedir, ancak maddi yaşamlarının bebeklik döneminde sizin korumanıza ve rehberliğinize 

ihtiyaç duyduklarının farkına varın. Bu göreve küçük çocuklarla başlayın, anlayışlı ve sabırlı olun. Benden 

öğrenin: Bir ruhun gelişmesi ve mükemmelleşmesi için yüzyıllar, bin yıllar ya da sonsuzluk kadar 

bekleyebilirim. - Hepiniz, güzel ışınlar yayması için dikkatlice kesilmesi gereken orijinal halindeki elmas 

gibisiniz. Kendinizi parlak kişilerle kıyaslanmaya layık görmüyor musunuz? 

29 Bu dünyaya bahşettiğim en güzel ve harika sanat eserlerinden biri de gözlerinizi şenlendiren, etrafı 

mis gibi kokularla dolduran ve size ilham veren çiçeklerdir. Ama gerçekten, size söylüyorum, siz 

çiçeklerden daha mükemmel ve güzelsiniz. 

30 Eğer erişmeniz gereken ruhsallaşmaya zaten sahip olsaydınız, yaratılmış olan her şeyin dilini 

anlardınız, Ben de sizinle aynı dil aracılığıyla konuşurdum ve Babanızın aranızda bir çarmıhta kan 

kaybından ölecek kadar maddeleşmesine ve Benim şu anda saf olmayan insanların dudakları aracılığıyla 

İlahi Sözümü vermek zorunda kalmama neden olmazdınız. Ancak Babanızı tanımanız gereklidir ve bu 

nedenle günahkârlığınıza rağmen Kendimi asla gizlemedim ya da size gelmeyi reddetmedim. Eğer Ben 

insanlara Kendimi gösterdiysem ve onlar (yine de) her zaman sahte tanrılar yarattılarsa: İstemediğim için 

Kendimi sizin günahlarınızdan saklasaydım ne olurdu? 

31 Ey öğrenciler, Beni dinlediğinizde tazelenen sizler, "Efendim, Senin Sözünü komşularımıza 

çekinmeden söylememize izin veren özgürlüğün olmamasından üzüntü duyuyoruz" diyorsunuz. Ama sana 

söylüyorum: Kardeşlerinizden korkmayın, kimden utanabilirsiniz? Bekleyin, sadece kısa bir süre bekleyin, 

çünkü yakında insanlık fanatizmi ve cehaletiyle yarattığı ve sadece yüzeysel olarak tanıdığı gerçeğin 

özüne nüfuz etmesini engelleyen sınırlamaları ve engelleri aşacaktır. 

32 Bugün size sunduğum yiyeceklerden yiyin ve Benim huzurumu hissedin. Ancak hiçbir şeyin sizi 

bundan mahrum bırakmasına izin vermeyin. 

33 Sizlere Üçüncü Çağ'ın öğrencileri diyorum çünkü Benim İlahiyatımla yeni bir antlaşma yaptınız. 

34 İsrail oymaklarının çoğalacağı yeni toprakları size emanet ediyorum*. Ama kibirle dolmayın, 

çünkü halkıma ait olduğunuzu biliyorsunuz; çünkü göreviniz hakkında dikkatlice düşünürseniz, büyük 

sorumluluğunuzu anlayacaksınız. 
* Bu, ruhsal olarak anlaşılması gereken bir semboldür. Tanrı'nın bize emanet ettiği "yeni topraklar", O'nun öğretisi için 

kazanmamız gereken yeni insan yürekleridir, böylece İsrail'in Ruhsal Halkı çoğalabilir. 

35 Sana yeniden geldim ve senden rica ediyorum: Rabbinizi tekrar kurban etmek istiyor musunuz? 

İkinci Çağ'da dökülen kanımın yeterli olmadığına mı inanıyorsunuz? 

36 Şu anda, ruhunuzu kefaretinin çarmıhını taşıyor ve ekip biçmesi için geniş tarlalara emanet edilmiş 

olarak algılayın. Ama benim tohumumdan başka tohum ekmesin. Bu dönemde getirdiğiniz hasat 

kurtuluşunuzun kapısını açan anahtar olacaktır. 

37 Günahkârlığınızın yükünü Çarmıhımın tatlı yüküyle değiştirmeye geldim, öyle ki yüzyıllardır sizi 

ağırlaştıran günahtan kurtulabilesiniz. 

38 Dudaklarınız küfür söylemeyecek, yalnızca Benim Adımı yüceltecek. Size verdiğim söz armağanı, 

komşunuzun onurunu kirletmeniz için değildir. 

39 Sizi sevgili öğrencilerim yapmak için çağırdığımı artık bildiğinize göre, vicdanınızın ışığında her 

gün, özellikle de Sözümü işiteceğinizi bildiğinizde, kendinizi bir sınava tabi tutun. 

40 Yanlış anlaşılan kefaretlerden sakının ve vücudunuzu ihtiyacı olan şeylerden mahrum bırakmayın. 

Aksine, onun için bir fedakarlık anlamına gelse bile, ona zararlı olan şeyleri esirgeyin. Bu, ruhunuza 

hizmet eden ve dolayısıyla Baba'yı hoşnut eden kefaret olacaktır. 

41 Yavaş yavaş, bir tuval üzerine boyanmış ya da beğeninize göre kalıba dökülmüş imgelere ihtiyaç 

duymadan düşüncelerinizi Sonsuzluğa yükseltmeyi öğrenirsiniz. Yavaş yavaş, ruhunuzun dua etmeye 

niyetlendiğinde her zaman bulduğu engeller düşüyor. Şimdi Rabbi ile ruhani birliğe ulaşma yolundadır. 
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42 Unutmayın: Dualarınızın size derin bir tatmin vermesi ve gerçek huzuru hissetmenizi sağlaması 

için, düşüncelerinizi Mabedime göndermeye hazırlanırken kalbinizi arındırmalısınız. 

43 Yarın sizi takip eden büyük kalabalıklar göreceksiniz. Kendilerini gerçeğe götürecek derin ve 

aydınlık bir iz keşfetmelidirler ve bu iz sizin iyi işleriniz olacaktır. 

44 Rab'bin insanlığın içindeki ışığı yakmak üzere yeryüzüne gönderdiği insanlar olduğunuza tanıklık 

etmelisiniz. Ruhunuzdan fışkıran bilgelik, bu zamanda salıverilen Altıncı Mühür'ün ışığı olacaktır. 

45 Eğer Beni severseniz, Benim emirlerimi yerine getirebilirsiniz; eğer Beni severseniz, kardeşlerinizi 

nasıl seveceğinizi bilirsiniz. 

46 Bazıları içlerinden Bana şöyle der: "Tanrım, burada toplanıp Senin Sözünü dinlediğimizde, bu 

Seni sevdiğimiz için değil mi? - Ama size söylüyorum: çok azı Beni dinlemeye sevgiyle gelir; çoğu acıdan 

boyun eğdiği için gelir. 

47 Sizi Huzuruma getiren acı için sizi suçlamıyorum, çünkü görevini yerine getirdikten sonra tekrar 

geçer ve daha sonra öğrencilerim olacak olanların kalplerini alıcı hale getirir. 

48 İnsan acısını hiç hissetmediğimi ve bu nedenle sizi anlamadığımı söyleyemezsiniz. Her denemede 

ve her kritik durumda size örnek olabilmek için insan oldum ve acı çektim. Eğer bugün sizden 

çocuklarınızın izlemesi gereken yola ışık ve iyi örnekler vermenizi rica ediyorsam, bunun nedeni İsa'da 

her zaman Baba'nın itaatkâr Oğlu olmamdır. Tüm acılarınızı biliyor ve hissediyorum ve bu nedenle, Ruh'ta 

size geldiğim için, uzakta değilim. Size gerçekten söylüyorum, Üçüncü Çağ'daki tezahürüm sizi 

sevdiğimin ve sizi anladığımın en büyük kanıtıdır. 

49 Sakin olduğunuz anlarda kendinizi Benim Sözüme bırakın. Anlayın ki, fırtına sizi vurduğunda inen 

huzur benim. Tüm denemelere rağmen bu huzuru koruyun ve kalplerinizden çıkmasına ve Bana 

dönmesine izin vermeyin. 

50 Hastalıklar evinizi etkilediğinde isyan etmeyin, onlar ruhu arındırır. Bununla birlikte, şifa 

merhemini aramanıza engel olmuyorum, aksine İlahi Hekim olarak Bana dönmenizi ve size bahşetmek 

istediğim şeyi sevgiyle almanızı söylüyorum. 

51 Sadece hayatın acıları sayesinde doğru yola dönen pek çok kişi vardır. Bazıları acı çekerken 

küfretti. Ama kendilerini mahvoluşa giden yolda durduranın O olduğunu anladıklarında, çektikleri acıları 

kutsadılar. Bunları soframa oturttum ve onlara sevgi ve merhametin lezzetli bir yemeğine dönüşen Kuzuyu 

tattırdım. 

52 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer insanlar kendilerine nankörlük edenlere de aynı şeyi yapsalardı, 

insanlar arasında ne büyük bir barış hüküm sürerdi! 

53 Huzur içinde yaşayın, bu Benim öğrencilerim olduğunuza dair vereceğiniz en iyi tanıklık olacaktır. 

Unutmayın ki, yaptığınız şeyin doğruluğundan emin olmak ya da kanıt toplayıp yanıldığınızı kanıtlamak 

için birçok göz her zaman sizi izliyor. 

54 Benim sadık askerlerim olun! Kardeşlerinizin Beni yanlış değerlendirmesine asla sebep olmayın. 

En azından bir kalp eleştirel bir gözle incelemeden size Sözümü vermedim. O anlarda Benim Sözüm, 

Benim tezahürüm her yönden incelenirdi ve hizmetkârlarımın eylemleri de öyle. Tüm duyuları ve 

yetileriyle Benim bildirimi araştırmaya geldiler ve Benim Varlığımla ilgili söylentinin yanlış olmasını 

bekleyerek gelenler, iyi haberin doğru olması için yanan bir arzuyla gelenlerden daha fazla oldular. 

Onlar her şeyi gözlemleyip yargılarken, bakışlarımın kalplerinin içine işlediğini ve sesimin vicdanları 

aracılığıyla onları çağırdığını onlara kim söylemeliydi? Tam o anda, şüphe duyan pek çok kişinin imanı 

alevlendi ve zaten imana sahip olanları da etkisi altına aldı. Böylece öğrencilerimin sayısı sürekli arttı ve 

şimdi onlara, en büyük hazineleri olması için Huzurumu iyi muhafaza etmelerini söylediğim bir halk 

oluşturuyorlar. Çünkü bu, yeryüzündeki diğer halkların önünde Benim tezahürümün gerçekliğine dair 

verebilecekleri en iyi tanıklık olacaktır. 

55 Bu ulusun yerine getirmesi gereken yüksek bir kaderi olduğunu ve her birinizin zor bir görevi 

olduğunu anlamanızı istiyorum. Bu ulus, diğer ırklardan insanların gelip su içeceği bir sevgi ve barış 

pınarı olacaktır. O zaman çok uzak değil, ama önce kardeşler arasındaki onca mücadeleden yorulmanız, 

önce insanların bir kült haline getirdiği onca yalan ve yanlıştan kendinizi ikna etmeniz gerekiyor. O zaman 

Bana gelecekler ve çarmıhta ölen Mesih'in hayatta olduğunu ve İkinci Çağ'da göğe yükseldiğinde 

görüldüğü gibi yücelik ve görkemle dolu olarak göründüğünü görecekler. 
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56 Bugün koşulların Benim İşimden söz etmek için hiç de elverişli olmadığını hissediyorsunuz. Ama 

dudaklarınızın sürekli Benim Sözümden bahsedeceği gün yaklaşıyor, çünkü acı, zorluk, korku ve kafa 

karışıklığı size verdiğim her şeyi sizden öğrenmeye çalışacak. 

57 Şu anda bile, Öğretimi sözlerle ve işlerle nasıl duyuracağınızı bilmeniz için sizi hazırlıyor ve 

eğitiyorum, çünkü insanlık ikiyüzlülerden bıktı. İtaatkâr bir aile kurun, düşüncenizi, iradenizi ve becerinizi 

maneviyat bağıyla birleştirin, güçlü ve ölümsüz olacaksınız. 

58 İnsanlığı büyük sıkıntılar beklemektedir; her acı ve felakette uyanık ve duacı olun. Birçok acı 

hafifletilecek, diğerleri ise dua edenler tarafından durdurulacağı için meydana gelmeyecektir. 

59 Diğer mezhep ve tarikatların takipçileri büyük kalabalıkların bu halkı izlediğini gördüklerinde, size 

zulmedenler bu mezheplerden çıkacaktır. Ama korkmayın, çünkü sakin kalırsanız, Kutsal Ruh 

dudaklarınıza size iftira edenleri susturacak ışıklı sözler koyacaktır. 

60 Size kendinizi savunmanız için öldürücü kılıcı vermiyorum, size sevgi kılıcını veriyorum. Işığının 

her parıltısı ondan yayılan bir erdem olacaktır. 

61 İşime zulmeden çok sayıda kişiyi sözlerinizle fethettiğinizde ve sevgi işlerinizle onları Bana 

döndürdüğünüzde, Baba'nın yanında ne kadar çok lütuf bulacaksınız. 

62 Bu, İkinci Çağ'da size verdiğim ve çoktan unuttuğunuz öğretidir. 

63 İnsan zihni Teslis-Meryem ruhani öğretisini anlamaya çalıştığında huzursuzluk çekecektir. Çünkü 

maddeleşmiş insan ruhani olana karşı gariptir. 

64 Kendimi bu dünyada bir kez daha göstermeye ve insanlığın, sizin ulaşamayacağınız bir yükseklikte 

olmadığımı anlamasını sağlamaya geldim. Varlığımı bulana ve iyiliğe adanmış bir yaşamla ruhunuzu 

Tanrısallığıma yaklaştırana kadar dua yoluyla ruhunuzu yükseltmenin biçimini öğretiyorum. Sadece 

Benim Yasamda yaşayanlar Benim gerçekten insanın içinde olduğumu ve bunun mecazi bir ifade 

olmadığını bilirler. 

65 Beni dinleyen sizler - ruhani öğretileri anlamanıza engel olmayın. Işığınızı karartmayın ve Sözümü 

işittiği anlarda hassas ve rafine olan kalbinizin tekrar kayıtsız ve soğuk olmasına izin vermeyin. Dünyanın 

bahşettiği sevinçleri çoktan tattınız, balını çoktan tanıdınız. Şimdi gelin ve diktiğim ağacın meyvesinin 

tadını çıkarın. Ancak açlığınızı giderdiğinizde, o yollara geri dönmekten sakının. Size lütufla verdiklerimi 

bataklığa taşımanızın doğru olmadığını unutmayın. 

66 Gelecekte iyi yolda yürüyebilmeniz için karanlığın bağlarını koparıp atan ve her ruhta ışık yakan 

Sözüme kulak verin ve aynı şekilde yasak olanı tanıyın ve günaha düşmemek için kendi içinizde güç 

bulun. Bu talimatı alan kişi artık kendisine cahil diyemez. Öğrencilerim, bugün hâlâ bu Söz'de sizinle 

birlikteyken Beni dinleyin ve anlayın. 

67 Dünyada bir ast olan kişi, ona talimatlar verdiğimde şaşırmayacaktır. Efendi olan, gururunu unutur 

ve Benim hizmetkârım olur. O zaman hepiniz İsa'nın öğrencilerine emir vermek için kullandığı sevgi dolu 

yolu anlayacaksınız. 

68 Özgür iradenizi Benim yasama ve vicdanınıza teslim edin, o zaman kendinizi köleleştirilmiş değil, 

gerçekten özgür hissedeceksiniz. 

69 Tam şimdi, yabani otlar yeryüzünün her tarafına yayılmışken, barış tohumumu ekmek için Benim 

işçilerim olmaya hazırlanmanızı söylüyorum. Bu zamanda seçtiklerimden her biri kendi içinde, bu Sözü 

duymadan önce, acı içinde arınıp çelikleşmediğini ve kendisine en sevgili olan şeyde sık sık sınanıp 

sınanmadığını sorsun. 

70 İnanç ve kanaat edinin, yorulmadan ve bu tecelliye alışmadan Beni dinleyin. Dikkat edin, 

ayrılacağım gün sizi uykunuzda şaşırtmayacağım. Bugün görüyorsunuz ki, bu yıl geçecek ve bir başkası 

gelecek, ama Benim Sözüm size değişmeden ulaşıyor. Ama 1950 yılı gelecek ve artık Beni bu şekilde 

duyamayacaksınız. 

O zaman öğretilerle güçlenmenizi ve bereketlenmenizi istiyorum. 

71 Tüm ses taşıyıcılarım aracılığıyla açıkladığım İşimi çalışın, hiçbir tercihiniz olmasın. Herkese 

indiğimi ve herkes aracılığıyla gerçeği söylediğimi unutmayın. Varlığımı kullanmadan ve Öğretimi 

öğrenmeden 1950 yılının gelmesini mi istiyorsunuz? Kutsal Ruh olarak tezahürüme inanmayan dünyanın 

üzerinize saldırmasını ve sizi zayıf bularak yok etmesini mi bekliyorsunuz? Yeryüzündeki hükümetlerin, 

aranızda anlaşmazlık ve karışıklık olduğunu fark ettiklerinde, adımlarınızı durdurmak için yasa 

çıkarmalarını mı istiyorsunuz? Şimdiki nesiller, bu kehanetlerin gerçekleşmesine meydan okusaydınız 
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nasıl feryat ederdiniz! O zaman varlığınızı ne kadar zor ve üzücü hale getirirsiniz ve sizden sonra 

gelenlerin yoluna ne kadar çok diken bırakırsınız! Sevgi ve umut dolu bir şekilde ayağa kalkın, hala size 

açıklayacak ve emanet edecek çok şeyim var. 

72 Herhangi bir sınavdan geçtiğinizde şüpheye düşmeyin. Her kritik durumda Üstadın sizi tüm 

kötülüklerden nasıl kurtardığını görebilmeniz için dikkatli olun; o zaman ruhunuzun geliştiğini ve 

güçlendiğini hissedeceksiniz. Hiç kimsenin acıdan muaf olmadığını, Beni en çok sevenlerin ve Bana en 

yakın olanların kalplerinin en çok kanadığını hissedenler olduğunu unutmayın. "Kim beni izlemek 

istiyorsa, çarmıhını yüklenip gelsin". - Neden birçok kişi yolun gerisinde kaldı?..: Çünkü hissettiklerini 

sandıkları aşk gerçek değildi. 

73 Kendinizi ruhsallaştırın, yararsız ve anlamsız şeylerden kaçının, artık dünyanın boş işleri için 

çabalamayın, ruhani erdemleri sadece ruhunuz için bir süs olarak aramayın ki beğenilebilesiniz. 

Ruhunuzu, sevgi öğretilerimde size öğrettiğim erdemlerle süsleyin. 

74 Sizi ödülünüzü vereceğim dağın zirvesinde bekliyorum. Geçmişinizin izlerine bakmak için 

bakışlarınızı geriye çevirmeyin. Kendinize saçtığınız dikenleri hissetmeden sakince yolunuza devam edin 

ve ışığımın parladığı yerde mükemmelliğinizin zirvesine ulaşın. Oraya vardığınızda, sonunda Benim Sevgi 

Yasamı kutsayacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Not 1 

Eski zamanlarda ve eski İsrail'de ileri gelenler göreve başlarken yağla meshedilirdi. Ancak hastalar da 

iyileşmeleri için yağla, özellikle de uçucu yağlarla meshedilirdi. Ama şimdi Ruhsal Çalışmada maddi 

araçlar ortadan kalkacak ve dua ile ellerin üzerine konulması yeterli olacaktır. 

Not 2 

Bu vahiy çalışmasında "ruhani dünya" sabit bir terimdir. Mesih'in Kutsal Ruh olarak geri dönmesiyle 

aynı zamanda, talimat, tavsiye ve yardım vermek için seçilmiş araçlar vasıtasıyla kendilerini tanıtmalarına 

izin verilen ışık dolu koruyucu ruhlara atıfta bulunulduğu anlaşılmaktadır. 

Not 3 

"İlham" terimi zaman zaman, burada olduğu gibi, kendinden geçmiş ses taşıyıcısı tarafından ilahi 

tezahürlerin aktarılması süreci için kullanılırken, normalde alıcının tamamen farkında olduğu sırada 

zihnine akan bir ilham anlamına gelir. 

Not 4 

Uzayda huzur içinde dolaşan kafası karışık, dünyaya bağlı ruhlar hastalığa neden olur ve günahlarının 

sonuçları yüzünden ruhları zayıflamış olan bu insanların zihinlerini karıştırır. Mesih bizi, bedensizlerde 

olduğu kadar bedenlenmiş ruhlarda da ruhun ışığının liderliği yeniden ele geçirmesini sağlamaya çağırır. 

Not 5 

Ruhların İlahi Ruh'tan kıvılcımlar olarak ortaya çıktıkları zamandan, bu arada yaratılan maddi bir 

dünyada insan haline gelmelerine kadar, birçok evrimin gerçekleştiği, ancak bu çerçevede ele alınamayan 

bir sonsuzluk vardır. Bu son derece uzun zaman dilimine geriye dönüp bakıldığında ve üstelik birkaç 

kelimeyle özetlenmeye çalışıldığında, çarpıtmalar ortaya çıkmaktadır; bu nedenle mevcut metin, 

kronolojik olarak tam bir olaylar dizisi olarak değerlendirilmemelidir. 

Not 6 

Sadece maddi mallar değil, aynı zamanda prestij, onur ve güce, kıskançlık, haset ve çekişmeye, 

zevklere ve kötü alışkanlıklara yönelik eğilimlerimiz de ruhumuzun manevi yüksekliklere yükselmesini ve 

evinin olduğu yerde "sallanmasını" imkansız kılan köle zincirleri gibidir. 

Not 7 

"Şeytan" ya da İblis'in kötülüğün nedeni ya da en mükemmel kötülük olduğuna dair çok yaygın bir 

görüş vardır. "Bu kişi içinde şeytanı taşıyor" ya da "Şeytan tüm dünyayı karışıklığa sürüklüyor ve insanları 

birbirine düşürüyor" gibi popüler ifadeler çok iyi bilinmektedir. Kişi güçlü bir ruh varlığı hayal eder ve 

onu ışığın güçlü ilk ruhu olan Lucifer ile ilişkilendirir. Bu görüşe sahip olanlar, Tanrı'nın kötülüğü 

Lucifer'in ruhunda yarattığını ima etmektedir. Ancak daha şimdiden aklımız ve Tanrı'nın adaletine ilişkin 

anlayışımız, sevgi, bilgelik ve güç Ruhu olan Yüce Varlığın böylesine saçma bir şey yarattığını kabul 

etmeye direnmektedir. Kötülük Tanrı'dan gelemez. Eğer bizi kötülüğe teşvik etmek için yaratılmış bir ruh 

olsaydı, bu Tanrı'nın merhametinin inkârı anlamına gelirdi. Ancak kötülük vardır ve inkâr edilemez. Ve 

eğer varsa, bir nedeni olmalıdır ve soru ortaya çıkar: Kötülük nedir? - Özgür irademizin yanlış 

uygulanması, İlahi rehberliğin ve düzenin reddedilmesi, iyinin inkâr edilmesidir. Böylece kötülük, ruhsal 

ilk yaratılıştan kısa bir süre sonra, ruhsal varlıkların bir kısmının Lucifer önderliğinde Tanrı'nın iradesine 

karşı gelmesiyle başlamıştır. Lucifer böylece kötülüğün gelişimine ivme kazandırmış ve aynı zamanda 

Tanrı'yla birliktelikten kovulduğunda, ciddi sonuçları olan kötü eyleminin ilk kurbanı olmuştur. Bu 

nedenle İblis kötülüğün nedeni değildir ve bugün dünyaya hâkim olan kötülüğün yaratıcısı olarak sorumlu 

tutulamaz. 
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Tanrı kendi erdemlerini zihinlerimize yerleştirmiştir ve vicdanın sesi aracılığıyla bizi bu erdemleri 

takip etmeye teşvik eder. İsa öğretisi ve örneği aracılığıyla bize yaşamlarımızı nasıl yaşayacağımızı 

gösterdi. O bize sevgiyi öğretti - biz birbirimizden nefret ediyoruz. O bize alçakgönüllülüğü öğretti - biz 

kibirli ve kibirliyiz. O bize birbirimizi affetmeyi öğretti - biz kinci ve kırgınız. Bizi barışa teşvik etti - biz 

savaşlar yapıyoruz. Bize ruhani olmayı öğretti - biz sadece maddi şeylerin peşinden koşuyoruz. Özgür 

irademizi yanlış kullanarak Tanrı'nın isteğinin tam tersini yaparız. Bedenin alt tutkuları ve arzuları, gurur, 

kibir, kendini sevme, yani insanın kusurları: Bunlar kötülüğün nedenleridir. İnsanlık arttıkça kusurlar da 

arttı. Bunlar yozlaşmış düşünce, fikir ve duyguları yayar ve insanları etkileyen bir güç oluşturur. Bu 

ölümcül bir döngüdür: kötülük insandan yayılır, görünmez, uğursuz bir güce dönüşür ve insana geri 

dönerek onu köleleştirir. Bu gücün etkisi o kadar güçlüdür ki, insanlar sonunda bunun büyük bir ruhani 

varlık olması gerektiğine inanırlar. - 

Bu nedenle bazı dinlerde ayrı bir kötülük tanrısı yaratılmıştır ve insanlar kendilerini kaprisli, kötü bir 

tanrının masum kurbanları olarak görürler. 

Ancak Hıristiyan dinlerinde bile, şeytanın tüm kötülüklerin yazarı olduğuna dair yaygın bir inanç 

vardır. Boynuzları ve kuyruğu olan korkunç siyah bir figür olarak şeytan gibi kötülüğün eski sembolik 

temsilleri kelimesi kelimesine alınmıştır. İnsan daha iyi bilgi karşısında bu inançtan -ya da daha doğru bir 

ifadeyle batıl inançtan- vazgeçmek istemez, çünkü şeytanın insanlığın kötülüğüne neden olduğu bahanesi, 

kötülüğün asıl nedeninin kendi kusurlarımız olduğunu kabul etmekten daha uygundur. Yukarıda kötü 

düşüncelerin insanları etkilediği zaten söylenmişti. Daha iyi anlaşılması için, insanların söz konusu kötü 

emanasyonlarının, yeryüzünde insanların yakınında huzursuzca dolaşan sayısız karanlık ruh tarafından ele 

geçirildiği ve giderek insanlara karşı kullanıldığı belirtilmelidir. Ancak burada bunların "şeytani ruhlar" 

olduğu gibi bir batıl inanca kapılmamalıyız; bunlar daha ziyade geçici olarak kafaları karışmış, ancak 

zamanı geldiğinde kurtuluş ve kefaretlerini yaşayacak olan talihsiz ruhlardır. 

Kötülüğün zararlı etkisinden kaçmanın bir yolu yok mu? Var ve Tanrı bize kötülüğe karşı savaşacak 

silahları da söyledi. Bunlar ruhani silahlardır: Dua, Cennetteki Baba ile samimi bir birliktelik. İçsel 

bilginin elde edildiği ruhsal meditasyon. O'nun yasasının yerine getirilmesi. O'nun vahiylerine inanç. Sevgi 

pratiği. Bu silahları kullananlar yalnızca kötülüğün etkilerini savuşturmakla kalmaz, aynı zamanda kendi 

iyilik, sevgi ve barış duygu ve düşünceleri de kötülükle etkin bir şekilde mücadele eder ve mutsuz ruhların 

esaretten kurtulmalarına yardımcı olur. 

Not 8 

Orijinal İspanyolca metinde "yardımcı" anlamına gelen sözcük "cirineo "dur ve İsa'nın ağırlığı altında 

çöktüğünde çarmıhını taşımasına yardım eden adamın adından türetilmiştir. Kireneli Simon'un 

İspanyolcadaki adı Simon C i r i n e o'dur. 

Not 9 

Bu pasajda, diğer pek çok pasajda olduğu gibi, İlahi Üstat 1950'den sonra O'nun Sözünü artık insan 

aklı aracılığıyla almayacağımızı söyler. - O dönemde, 1866'dan 1950'nin sonuna kadar süren ve Rab'bin 

Kendisinin araçları olmaları için tek tek erkek ve kadınları seçip hazırladığı bir dönem sona erdi. Böyle bir 

enstrüman Cennetteki Baba tarafından layık ve temiz kalpli bulunduğunda, O'nun Ruhu ses taşıyıcısının 

zihnini aydınlatır ve dudakları kendinden geçmiş bir halde Tanrı'dan gelen gerçek ve bilgelik dolu sözleri 

söyler. - Bu, Mesih'in Ruh'ta, "Söz "de geri dönüşüyle başlayan "Üçüncü Çağ "ın, Kutsal Ruh Çağı'nın 

başlangıcıydı. - Bahsedilen süre, dinleyicilerin eğitimi ve hazırlanması içindi ve Tanrı, çocuklarının 

vahiylerini almanın rahat yoluna alışmamaları, ancak kendilerini ruhsallaştırmak için kendi çabalarını 

göstermeleri için başlangıçtan itibaren sınırladı. 

Cennetteki Baba 1950'den sonra bile Kendisini açıklamıştır, ama artık kendinden geçme halindeki 

insan zihni aracılığıyla değil, esinini almasını ve iletmesini sağladığı araçlar aracılığıyla. - Kutsal Ruh'un 

çağında yaşıyoruz ve Tanrı'nın Ruhu, Kendisini çocuklarına açıklamak için dünyanın birçok yerinde 

ortaya çıkıyor. Yüreklerini sevgi ve saflıkla O'na açan ve Ruhu'ndan esinlenmelerine izin veren çocukları 
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bulduğu her yerde Kendisini tanıtır - kimilerine Sözü aracılığıyla, kimilerine ruhsal görümler ya da 

peygamberlik rüyaları aracılığıyla. 
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Ruhun İncelenmesi - Ruhsal Bir Bakış Açısından*. 
* Bu çalışmanın temelini "Gerçek Yaşam Kitabı" ve diğer Yeni Vahiyler oluşturmaktadır. 

"Ruh" terimi insanlar tarafından bilinir, ancak ruhun ne olduğu konusunda farklı görüşleri vardır. Kişi 

bunun insan varlığının bir bileşeni olduğunu bilir ve onu beden - ruh - can üçlüsüne dahil eder. Her bir 

parçanın farklı bir görevi olduğu "insan" birimini oluşturan üç bileşen. 

Beden, insanın görünen, maddi kısmıdır; ruh ve can için koruyucu bir örtü görevi görür ve aynı 

zamanda dış dünyayla iletişim kurabilmeleri için bir araçtır. Beden gözle görülür ve elle tutulur 

olduğundan, zaman içinde bilim insanları tarafından incelenmiş ve araştırılmıştır, böylece görevleri ve 

harika mekanizması hakkında en büyük bilgiye sahip oluruz. O kadar mükemmel ve mantıklı işliyor ki, 

pek çok kişi arkasında son derece bilge bir ruhani güç olduğunu unutmuş durumda. 

İnsanın diğer iki bileşeni hakkındaki bilgi daha az kesin ve kısmen bulanıktır. Görünmez oldukları ve 

deneysel olarak araştırılamadıkları için, bilim ruhun ve canın doğasını ve görevini doğru bir şekilde 

açıklamakta çok zorlanmaktadır. Yine de bu konuda netliğe sahip olmak çok önemlidir, çünkü 

bilinmeyenin perdesini kaldırmayı başarırsak, yeryüzündeki insan yaşamının anlamı ve amacı hakkında da 

kesin bir bilgi ediniriz. Ancak aklımız tek başına bunu yapamaz, çünkü ruhani şeyler ancak ruhani olarak 

kavranabilir ve açıklanabilir. Ancak Tanrı'nın Ruhu bu sırları, esinlerini almak üzere hazırladığı kişiler 

aracılığıyla açıklar. Bu araçlar vasıtasıyla Tanrı, sınırlı zihinlerimizin kavrayabileceği bilgiyi bize 

açıklamıştır. 

Dünyanın maddi, görünür yaratılışı akıl almaz zamanlardan beri var olmuştur; ancak ondan önce zaten 

ruhani bir yaratılış vardı. Yazarı Tanrı'dır, sonsuzluktan gelen Özgün Ruh'tur. O'nun varlığının 

merkezinde, temel özelliği olan mükemmel sevginin ateşi yanıyordu. Ama aktarılamayacak ve böylece 

kanıtlanamayacaksa en yüksek sevgi neye yarar? - Böylece Tanrı, içine sevgisini, bilgeliğini, ışığını ve 

aynı zamanda yaratıcı gücünü koyabileceği ruhsal bir varlıkta Kendisi için bir kap yarattı. Tanrı'nın sevgi 

dolu yüreğinden çıkan bir varlıktı, Tanrı'nın bir suretiydi, çünkü aynı ilahi nitelikleri kendi içinde 

taşıyordu. İlahi ışığın saf bir aynası olduğu için, uygun bir şekilde 'Lucifer' veya 'ışık taşıyıcı' olarak 

adlandırılmıştır. İlahi otorite sayesinde bu ilk yaratılan varlık yaratıcı bir şekilde aktif olabildi ve kısa bir 

süre sonra ondan daha az güce sahip başka, aynı varlıklar ortaya çıktı. Onlar da Tanrı'nın sevgisinin 

çocuklarıydı, ışıl ışıl parlıyorlardı, en yüksek mükemmellikteydiler. Böylece Tanrı, sevgisinin sayısız 

ruhani varlıkta yansımasını görmenin tarifsiz sevincini yaşadı. 

İlk yaratılan ruh çok sevinçliydi, ama Tanrı tarafından yaratılmış bir varlık olarak, Yaratıcı'nın 

iradesine bağlıydı. 

Ancak Tanrı onun özgürce gelişebilmesini istedi, çünkü bu ilahi bir varlığın özelliğidir. Lucifer'in 

Yaratıcısına olan sevgisi o kadar güçlü olmalıdır ki, iradesinin ilahi iradeye gönüllü olarak boyun eğmesi 

için tek başına belirleyici olsun. Tanrı, ilk yarattığı varlıktan bu sevgi kanıtını almak istedi ve bunun için 

ona tam bir irade özgürlüğü verdi. Sayısız ruhani varlık da iradenin özgür kararına sahipti, bu nedenle 

yaratığın zorlama yasasına tabi değillerdi, ama Tanrı'nın çocukları olarak özgürce karar veren varlıklardı. 

Tanrı onlara, Kendi iradesinin ruhlarındaki sesi ve ifadesi olarak duyulabilir olan vicdan aracılığıyla 

öğretti. Tanrı'nın kendilerine gösterdiği büyük sevgiye bir yanıt olarak, zorlamayla değil, özgür 

iradeleriyle vicdanlarının sesini dinlemeliydiler. 

Özgür iradenin karakteristik özelliği, vicdanın tavsiye ettiğinin tersini yapmaya yönelik gizli bir 

güdüyü kendi içinde taşımasıdır. Böylece ruhani varlıkların içinde sürekli olarak özgür bir mücadele içinde 

karar vermelerine neden olan sürekli zıtlıklar vardı: ilahi erdemleri gerçekleştirmek ya da bunların tersini 

yapmak. Uzun süreler boyunca vicdanın ilahi sesi galip geldi ve her şey doğru düzene girdi. Fakat öyle bir 

zaman geldi ki, Lucifer artık Yaratıcısının ruhani rehberliğine itaat etmek istemedi. İlk yaratılan varlığın 

görkemi o kadar büyüktü ki, onun tarafından kör edilmesine izin verdi. Lucifer kendi iradesinin ortaya 

çıkardığı sayısız varlığı gördü ve bunu yapma gücünü Tanrı'dan aldığını bilmesine rağmen kendisini 

onların üreticisi olarak hissetti. Yaratılan ruhları görebiliyordu ama gücün kaynağını göremiyordu, çünkü 

Tanrı Kendisine sadece çocuklarının iyiliği için nadir durumlarda görünür bir biçim veriyordu. Lucifer, 

kuruntusu içinde sonunda gücün kaynağının kendisinde olduğuna inanmış ve kendisini, Tanrı'nın değil 

kendisinin, Lucifer'in, onların yaratıcısı olduğuna ve onun iradesine boyun eğmeleri gerektiğine nasıl ikna 

edeceğini bildiği 'kendi' ruhları üzerinde tek yönetici konumuna yükseltmiştir. 
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Lucifer Yaratıcısına karşı gelmeye karar vermişti. Artık sayısız ruhani varlığın da karar vermesi 

gerekiyordu, özgür irade seçim yapabilirdi. - Tanrı'nın ışık huzmesi onları aydınlattı ve O'nu göremeseler 

de ilahi Babalarını hissettiler. O'nun sevgisini hissettiler ve vicdanlarında O'nun sesini duydular. - Diğer 

tarafta Lucifer vardı ve ondaki irade değişikliğini çok iyi fark ettiler. Ancak onu görebildikleri ve 

doğrudan Yaratıcıları olarak ona sevgiyle bağlı oldukları için, pek çok kişi onun çağrısını dinledi, 

kendilerini onun iradesine teslim etti ve böylece Tanrı'dan kopmaya çalıştı. Bu dönek ruhlarda önemli bir 

değişiklik meydana geldi. 

İlahi ruh kıvılcımının merkezi olan sevgi, Yaratıcılarına karşı karar verdikten sonra ruhani varlıklardan 

ayrılmak zorunda kalmıştır. Böylece kendileri ilahi yaşam gücünden yoksun kaldılar ve ruhsuz kalan 

kaplar ve yürütme organları (ruhlar) sertleşerek bir ruh maddesine dönüştü. 

Her şeyi bilen Yaratıcı, çocuklarının büyük bir kısmının büyük sevgi sınavını geçemeyeceğini 

biliyordu ve planını hazırlamıştı: Mürtedlerin yok edilmesi değil, geri dönmeleri. Ruhsal varlıklar özgür 

iradelerini yanlış kullanarak Tanrı'dan uzaklaştıkları için, onları büyük bir sabırla - Baba'sının evinden 

uzakta, sonsuz uzun ve zorlu bir yolda - hazırlamak ve eğitmek istedi, böylece Baba'sının kalbine giden 

yolu tekrar bulabileceklerdi. Tanrı, Lucifer'in ve Kendisine adanmış sayısız varlığın ruh özünü ele geçirdi, 

onu en küçük parçacıklara ayırdı ve görünür, maddi yaratılışa yeniden şekillendirdi. - Bu akıl için 

anlaşılmazdır; sadece ruhani bilgiye zaten sahip olanlar bunu bir önsezi ile kavrayabilir. Bilim adamı için, 

maddenin yönlendirilmiş, katılaşmış ruh maddesi olduğu tezini kabul etmek bir sıkıntıdır. Ancak bu arka 

plan karşısında, elçi Pavlus'un Romalılara yazdığı mektubun 8. bölüm, 19. ayetinde yer alan, tüm 

yaratılışın inlediği ve bizimle birlikte kurtuluşunu beklediği şeklindeki sözleri anlayabiliriz. 

Sonsuz uzun bir gelişim süreci olduğunu düşündüğümüz bu süreçte, ruh özü sürekli olarak değişmeli, 

dönüşmeli, yaşamın yeni ve daha yüksek biçimlerine dönüşmelidir. Bu aynı zamanda maddenin neden 

geçici olduğunu, yani neden sürekli olarak "ölme ve oluş" sürecinde olduğunu da anlaşılır kılmaktadır. 

Başka bir deyişle: Maddenin ebedi bir varlığı yoktur, çünkü o sadece daha yükseklere doğru gelişmesi 

gereken ve bu nedenle sonsuza dek aynı örtüde kalamayacak olan ruhani ruh maddelerinin örtüsüdür. 

Maddenin kendisi de aynı ruh özünden oluşur, ancak henüz gelişiminin başlangıcındadır ve bu nedenle 

yaratılıştaki zaten daha yüksek gelişmiş yaşam formlarına daha düşük bir yaşam formu olarak hizmet 

etmelidir. Bunlar normalde bizim için görünmez olsa da, bedenlerimiz de madde parçacıklarından, yani 

aynı düşük titreşime sahip yoğunlaşmış ruh parçacıklarından oluştuğu için, madde bizim için duyusal 

olarak algılanabilirdir. 

Maddi yaratılışa bağlı ruh parçacıkları, gelişim süreci boyunca bir kristal oluşumu gibi birleşmelidir. 

Yukarı doğru gelişim mineral krallığında başlar ve bitki ve hayvan krallıkları boyunca devam eder. Bu, 

örneğin hayvanlar aleminde, çok sayıda küçük hayvanın ruh birimlerinin, kabukları öldüğünde daha uzun 

bir gelişim döneminden sonra, daha büyük bir hayvanda daha da gelişen daha yüksek düzeyde gelişmiş bir 

ruh özü üretmek için daha büyük bir birimde birleştirilmesi şeklinde anlaşılmalıdır. Bu süreç, zeki 

hayvanlarda ruh gelişimin bu aşamasında mümkün olan en yüksek olgunluğa ulaşana kadar kendini birkaç 

kez tekrarlar. Bu tür birkaç ruh daha sonra, yukarı doğru gelişimde herhangi bir duraklamaya tahammül 

etmeyen ilahi kurtuluş planına uygun olarak yeni bir birimde birleştirilir ve bir insan ruhu ile sonuçlanır. 

Ruhun mineral, bitki ve hayvan alemlerinin yaratılış alemlerindeki gelişimi milyarlarca yıl sürer ve 

Tanrı'nın ruhu tarafından, O'nun iradesini doğal yasaya göre ileten ve gerçekleştiren sayısız ışık ruhları 

aracılığıyla yönlendirilir. 

Eğitilmiş ruh artık hazırdır. Doğanın çeşitli krallıkları boyunca ilerlerken güçler ve yetenekler 

edinmiştir ve gelişiminin son aşamasını beklemektedir: insanda bedenlenme. Yeryüzündeki sevgililere 

yaklaşır ve gebe kalındığında müstakbel annenin rahmine yerleştirilir. Ancak ruhun en yüksek 

mükemmelliğe ulaşması için gerekli olan şey hâlâ eksiktir. Yeni dünyalının doğumundan kısa bir süre 

önce, Tanrı ruha ilk bedenlenmeye hazır bir ruh yönlendirir. Böylece ruh varlığı yeniden tamamlanır: Bu 

birliğin iki parçası şimdi mükemmelliğe doğru nihai gelişim için birlikte çabalamaktadır; bu da uzun bir 

zaman alır ve birçok reenkarnasyondan, yani zamanın farklı dönemlerinde yeryüzündeki birçok yaşamdan 

geçer. 

Reenkarnasyon durumunda, ruh-ruh birimi yeni bir dünyevi bedeni ele geçirmeye hazırdır, ancak o 

zaman bile, gebe kalındığında, ruh önce tek başına anne rahmine girer ve yeni doğmakta olan yaşam 

mikrobuyla bağlantı kurar. Ruh, ruh kabuğuna ancak daha sonra girer, bazı durumlarda daha erken, bazı 
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durumlarda daha geç, ancak doğumdan en geç üç gün önce. - Ruh, birbiriyle kesinlikle ayrılmaz bir şekilde 

bağlı olmayan sayısız küçük parçacıktan oluştuğu için, üreme sürecinde ebeveynlerin ruh parçacıklarını da 

emer, bu da - akraba ruhların çekiciliğine ek olarak - bazı ebeveyn yatkınlıklarının kalıtımını açıklayabilir. 

Ruhun kökeni ve gelişimi yukarıda açıklandıktan sonra, şimdi onun özü ve insan yaşamındaki bazı 

görevleri aydınlatılacaktır. Her şeyden önce, ruhun dünyevi-maddi bir şey değil, görünmez, eterik-ruhani 

bir güç olduğu bir kez daha açıklığa kavuşturulmalıdır. Bir zamanlar Tanrı'nın ruhundan bağımsız bir 

varlık olarak ortaya çıkmış ve ilahi yaratımlar aracılığıyla sonsuza dek süren bir kefaretin ardından asıl 

amacına geri dönmenin yolunu bulmuştur. - Uzamsal olarak, insandaki ruh tüm insan bedenine yayılır; 

sinir sistemi gibi, kendini bedenin tüm organlarına ve parçalarına dağıtır. Onsuz cansız kalacak olan 

bedeni canlandırır ve ondan ayrıldığında onu cansız bir kabuk olarak geride bırakır. Pratik düşünme ve 

isteme, duyusal hissetme ve duyumsamanın yanı sıra işitme, görme, tatma ve koklama ruhun işlevleridir. 

Fiziksel kabuğun içsel, itici gücüdür ve yalnızca ruhsal görüş yeteneğine sahip olanlar onu görebilir ve 

ilişkili insan formunun biçimine tamamen sahip olduğunu fark edebilir; bu nedenle astral beden olarak da 

adlandırılır. 

Ruh, bedenin kendi savunmasıyla birlikte bedenin sağlığından sorumludur. Rahatsız edilmeden ve 

uyumlu bir şekilde titreşebilirse, her türlü patojene karşı koruyucu bir duvar oluşturur. Ancak bunlar insan 

bedenine çoktan nüfuz etmişse, ruh, bedensel savunma işlevleriyle etkileşim halinde, onları zararsız hale 

getirmek veya uzaklaştırmak için derhal onlara karşı mücadeleye başlar. Bu, ateş olarak bildiğimiz sıcaklık 

artışına neden olan gerçek bir mücadeledir. - Ruhun da bedenin beslenmesinde yerine getirmesi gereken 

bir görevi vardır. Beden tarafından alınan gıdanın daha süptil yaşam güçleri ruh tarafından bedenin tüm 

organlarına aktarılır, böylece her biri kendisi için faydalı olan süptil ruh enerjilerini alır. Ancak çok fazla 

yiyip içtiğimizde, ruhumuzun donuklaştığını ve halsizleştiğini hissederiz çünkü ruhumuz bedensel 

kaygılarla çok fazla meşguldür ve bu nedenle bir süredir canlılığını yitirmiştir. 

Bu küçük çalışma, ruh ve can arasındaki ilişkiyi açıklamaz ve canın ne olduğunu ve görevlerinin neler 

olduğunu söylemezse eksik kalır. İlk olarak, ne olmadığı: "zihin" ile karıştırılmamalıdır. İnsanın içindeki 

ruh, İlahi Ruh'un, İlahi Sevgi'nin, İlahi Işık'ın bir kıvılcımıdır. Kendi içinde tüm ilahi nitelikleri taşır, bu 

nedenle Tanrı bize Kendi suretleri der ve biz de O'na Baba diyebiliriz. Bununla birlikte, ruhumuz sürekli 

olarak kaynağından güç almalıdır: dua ve ruhani yükselişin yanı sıra ilahi vahiylerin incelenmesi yoluyla. 

Ancak bu şekilde aktif ve canlı kalabilir ve insana Tanrı'nın emirlerini yerine getirebilmesi için sevgi, 

bilgelik ve güç verebilir. 

Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın yaşam nefesini Adem'in burnuna üflemesiyle ilgili anlatıya göre, ilahi kökenli 

insan ruhu Yaratıcı tarafından Adem'e yerleştirilmiştir. O zamandan beri, bu görünmez lütuf eylemi her 

insanın doğumunda, ruh ruha gömüldüğünde tekrarlanır. Tıpkı bedenin ruh için bir kabuk olması gibi, ruh 

da ruh için bir kabuk oluşturur. Ruhun görevi artık ruhu aydınlatmak, ona ilahi erdemleri aşılamaktır. 

Ancak bu çabalarda ruh, ruhu zorlamamalıdır; ruh, ruhun rehberliğine özgürce boyun eğmelidir. 

İnsana enkarne olan ruh ilk başta tamamen bedene yönelmiştir ve onun tüm isteklerini yerine 

getirmeye hazırdır. Ve beden geliştiği ölçüde, ruhun uzun gelişim yolundan beri hala içinde taşıdığı 

dünyevi-duygusal nitelikleri de güçlenir. İşte ruhun görevi burada başlar. Sevgi ve sabırla, vicdan 

aracılığıyla ruha, aşağı ve kötü eğilimleri bir kenara bırakması ve bedenin dünyevi arzularının - eğer 

yasadışı ise - üstesinden gelmesi gerektiğini öğretmelidir. Ruh, ruhla birlikte bir duruşma bulursa, ruhun 

bedenin dünyevi arzularını yerine getirdiği her zaman nüksler olsa bile, o zaman büyük bir başarı elde 

etmiştir. Ruh kendini ruhun öğütlerine açık tutmaya devam ederse, ruhani erdemler ona giderek daha fazla 

nüfuz edebilir ve aynı zamanda bedenin yanlış arzularına karşı giderek daha bağışık hale gelir. Bu 

dönüşümün sonuçları daha sonra kişinin radyasyonlarında görünür hale gelir: İyi düşüncelere ve temiz 

duygulara sahip bir kişidir; tevazu, sabır ve nezaketin yanı sıra hayırseverlik de gösterir. Ölüm saati 

geldiğinde, ruh ve can dünyevi bedeni tam bir uyum ve büyük bir sevinç içinde terk eder, çünkü 

kendilerini ahirette mutluluk ve huzurun beklediğini bilirler. Bir olarak, Tanrı onları ruhani varlıklar olarak 

yarattığında sahip oldukları en yüksek mükemmelliği yeniden kazanana kadar ruhani krallıkta önceden 

belirlenmiş yolda devam ederler. Bununla Tanrı'nın kurtuluş planı tamamlanır ve "Savurgan Oğul "un 

dönüşü sağlanır. 

Ancak bir insan hayatının seyri oldukça farklı da ilerleyebilir. Ruh, ruhun öğretilerine ve 

dürtüklemelerine direndiğinde, kendini bedenin taleplerine ve içindeki düşük niteliklere giderek daha fazla 
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açar. Ruh umutsuz bir savaş verir ve Cennetteki Babasından güç ve bilgelik ister. Ruh, özgür iradesiyle 

verdiği kararda, ruhun tüm etkilerini ve öğütlerini inatla reddederse, tensel tutkuların, maddi arzuların ve 

tüm bencil dürtülerin kölesi haline gelir. O kadar alçalır ki, içindeki Tanrı kıvılcımı hareketsizliğe zorlanır; 

zihinsel kabuğun içinde bir mahkum haline gelir, insan o zaman "ruhen ölür". - Bu aşamada ruh ve canın 

iki farklı güç olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Ruh hareketsizliğe mahkum edilirken ve artık vicdan 

aracılığıyla kendini hissettirmezken, ruh "vicdansız" insanda çok yoğun bir şekilde yaşar (aksi takdirde 

beden cansız olurdu) ve kötü ahlaksızlıkları insanın dış alanındaki düşünceler ve sözler, duygular ve 

eylemler aracılığıyla tanınabilir hale gelir. Tanrı çocuğunu bu kayıp durumda terk etmez. Ruh vicdanın 

sesini duymak istemediğinde, Tanrı onunla maddi bedenindeki hastalıklar ve birçok zorluk aracılığıyla 

konuşur. Çoğu durumda, ruh düşünmeye başlar ve Ruh'un tövbe etme uyarılarına kulak vermeye hazır 

olur. Bu şekilde bir değişim gerçekleşir ve ruh gönüllü olarak ruhun rehberliğine boyun eğer. Onu 

Kendisine çeker, ruhani erdemlerle doldurur ve böylece Tanrı onları dünyevi yaşamdan uzaklaştırana 

kadar yüksek gelişimin zorlu yolunda birlikte yürürler. 

Ne yazık ki, ruhun vicdan aracılığıyla yaptığı iyi uyarılara ve denemelere rağmen ruhun kötülüklerinde 

ısrar ettiği sayısız vaka vardır. Böyle bir ruh ölümle şaşkına döndüğünde, ahirette onun için kaba bir 

uyanış vardır. Orada artık kendisini acımasızca İlahi Emirlere itaatsizlikle, kötü eylemlerle ve temel 

tutkularla suçlayan vicdanın sesinden kaçamaz. Bu kendini suçlamalar ruha en büyük acıyı verir ve onu 

arındırmaya hizmet eder. Bir ruh günahlarının farkına varıp tövbe ettiğinde, yeniden uyanan ruhu ona 

rehberlik edebilir, böylece adım adım kötü eğilimlerinden kurtulur ve ilahi erdemleri özümser. Bir ruhun 

kötülüğünde inat ettiği durumlarda, kendisi için mutsuz bir varoluş hazırlar. Artık dünyevi bir bedene 

sahip olmadığından ve öte yandan ruhani alana da giremediğinden, yeryüzünde insanların yakınında 

amaçsızca dolaşır. Daha sonra kötü düşünceleri, kötü eylemleri ve temel tutkuları kendi doğasıyla örtüşen 

kişiler tarafından cezbedilir. Onlarla birlikte "ikamet eder", onları kötülüğe etkiler ve bu durum ele 

geçirilmeye yol açabilir, böylece bu tür insanlarla daha da kötüleşir. Dünyaya bağlı ruhlar şiddet 

eylemlerini destekler, zihni karıştırır ve hastalığa neden olur; tüm insanlar için sürekli bir tehlikedirler. 

Ancak korunma vardır: Yaşamlarını Tanrı'nın iradesine göre yönlendiren ve iyi düşünceler ve duygular 

gönderen insanlar, sanki koruyucu bir örtü gibi bunlarla çevrilidir; bu örtüye karşı, düşük ruhların kötü 

niyetli saldırıları geri teper, çünkü fısıltıları bu insanlarda yankı bulmaz ve hemen reddedilir; dahası, iyi 

niyetli insanlar, duaları ve aydınlık düşünceler göndererek kötü ruhlara yardım edebilir ve etmelidir. 

Tanrı karanlık ruhların kötülüklerini engellemez, çünkü onların özgür iradelerine saygı duymalıdır. 

Ancak gün gelecek - genellikle çok uzun bir süre sonra - ruh sefil varlığından bıkacak ve neden olduğu 

utanç verici eylemlere tiksintiyle bakacaktır. Eğer dürüstçe tövbe eder, af ve yardım dilerse, ruhu aynı 

anda müdahale edebilir ve ona nazikçe rehberlik edebilir. Işık ruhları ve Tanrı'nın melekleri de ona yardım 

etmeye ve talimat vermeye hazırdır. Artık yükseliş ruhani alanda adım adım başlayabilir. 

İnsan ruhu - içimizdeki ilahi kıvılcım olarak - bedene karşı dururken, ruh bu ikisinin arasında durur. 

Aynı anda iki efendiye hizmet edemeyeceği için ruhu ya da bedeni seçmelidir. Eğer ruhu seçerse, o zaman 

ilahi olanı kendi içinde kabul etmeye ve ruhun rehberliğine boyun eğmeye hazırdır. Eğer bedeni seçerse, o 

zaman bedenin arzularına boyun eğer ve içinde var olan eğilimler dezavantajlarını tam olarak ortaya 

koyabilir. Pratikte yalnızca iki kutup vardır ve bu nedenle Rab öğretilerinde ruhtan ya da onun zihin, 

düşünceler, duygular vs. gibi işlevlerinden ruh ve beden kadar sık bahsetmez. "Ruh" en çok - en önemli 

parça olarak - ele alınmaktadır; yukarıdaki açıklamalardan sonra, ruhani varlığa yapılan genel atıfta, "ruh" 

ve "nefs" arasında henüz mükemmel bir birlik sağlanmamış olsa bile, nefsin de dahil olduğu anlaşılabilir 

hale gelmiştir. - Yeni Vahiylerde, İlahi Üstat sık sık ruhun bedenin etkilerine karşı verdiği mücadeleden 

bahseder. Önceki açıklamalara göre bu, ruhun tamamen "bedenselleştiği", yani bedenin ve maddi olan her 

şeyin etkilerine tamamen esir olduğu zaman ruhla mücadelesi şeklinde anlaşılmalıdır. Çünkü beden 

doğrudan ruh tarafından yönetilemez, ancak ruh aracılığıyla yönetilebilir. 

Büyük şair Goethe, ince bir duyarlılıkla bu iki karşıt gücü hissetmiş ve "Faust" adlı eserinde kelimeleri 

tek bir kişinin ağzına yerleştirmiştir: 

"Göğsümde iki ruh yaşıyor." 

Biri diğerinden ayrılmak istiyor; 

Kaba aşk şehveti içinde tutan 

Tutunan organlarla dünyaya tutunmak; 
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Diğeri kendini zorla tozdan kaldırır 

Yüce atalarımızın diyarlarına." 

Göğsündeki "iki ruhtan" söz eder: bir güç, ruh, aşk arzusunun ve dünyevi düşünme ve istemenin esareti 

altındadır. Diğer güç, yani ruh, kendisini duyuların ve materyalizmin pençesinden kurtarmak ve yüksek 

alemlere, içinden çıktığı İlahi Ruh'a yükselmek ister. Bu, ruh ve can arasındaki çatışmadır; can henüz 

beden-doğasının daha düşük arzularının üstesinden gelmemiştir. 
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Yeryüzünde hakim olana karşı sağcı mücadele 

kötü güçler  65-72 

İnsanoğlu gerçeklikten kopacak ve 

Görünmez etkilerin etkin gücünü ikna etmek ...  73-76 

Kötülükten insanın kendisi sorumludur, 

ona baskı yapan  79-81 

 

Talimat 41 

Mesih'in ölüm krallığındaki kurtarıcı eylemi 

Ve karanlık  5-7 

İlk emrin insanlık tarafından ihlal edilmesi10 

Dünyada ve ötesinde iki insanın yolu ....  11-18 

Öğütler ve vaatler  22-28 

Doğru ve Yanlış Dilekçeler  30 

Gerçek barış  38-41 

Memnuniyette gerekli uyum 

Fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlar  45-48 

Ev, huzur ve sevgi dolu bir yer olmalıdır  50-52 

İlahi iradenin değişmezliği 

ve yasaları  55-57 

Çocuk yetiştirme konusunda açık bir söz  57 

Savaşlar insanlar arasındaki tanrısızlığın sonucudur; 

Öte yandan barış, sevgi ve alçakgönüllülüğün meyvesidir.  58-60 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 
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Tanrı'nın yeni sözünün yayılması ve 

yüksek vaatleri  61-69 

 

Talimat 42 

İnsanoğlunun Tanrı karşısındaki acizliği 

Tanrı'nın yeryüzündeki tezahür biçimleri  1-2 

Gelecek Nesillerin Ruhanileştirilmesi  5-7 

Öğütler ve uyarılar  9-25 

Kehanetler  26-28 

Beatitude  29 

Lütfun kaynağı  30-32 

Mesih'in öğretisinin yayılması  33-38 

Alçakgönüllülük ve tutumluluk - ihmal edildi 

Hıristiyan erdemleri  49-50 

İlahi Yasa kusurları hoş görmez  52 

İnsanlığın arınması ve yeni bir başlangıç  53-61 

 

Talimat 43 

Savaşlar ve zorluklar insanları arındırmaya hizmet etmelidir  2-8 

Kayıtsızlığa, tembelliğe ve ikiyüzlülüğe karşı uyarı.  9-15 

İnsanoğlunun vicdanı ve koruyucu ruhu rehberlik eder  

onu iyilik yoluna sokun  18 

Yaratılışın uyumu ve mükemmelliği için 

a l l yaratılmış ruhlar gereklidir  19 

Ruhların yaratılışı ve gelişimsel görevleri  21 

Melekler yeryüzündeki ruhani kardeşlerinin yanında dururlar.  22 

Maddi ve manevi dünyalar arasındaki uçurum 

İnsanın kendisi suçludur  23-24 

Ölüm sonsuza dek ayrılık anlamına gelmez  25 

İsa insanlığa Tanrı'nın gerçekliğini kanıtladı. 

Ruhsal Yaşam  26-28 

Tanrı'nın isteğine göre yaşamak en iyi hazırlıktır 

ahiretteki ruhani yaşam için  36-38 

Mesih'in Gerçek ve Sahte Ses Taşıyıcıları  39 Bir Peygamberlik Benzetmesi  43-49 

Dünya, Tanrı'nın sadece geçici bir mekânıdır. 

Sürgün ve gözyaşları  61 

 

Talimat 44 

Rehber Ruhların Yeryüzünde Bedenlenmesi ve Etkinliği4-6 

"Işık" ruhani anlamda ne anlama gelmektedir?  8 

Zina yapan kadının hikayesi  11 hakkında daha fazla bilgi 

Kötü bir öğrenciye ilişkin uyarıcı örnek  19-28 

Meslekler ve ruhani armağanlar  33-39 

Bağışlama  40-45 

İnsan kardeşlerimizin zayıflıklarını dikkate almamamız gerekiyor.  

arama ve açığa çıkarma  46-48 

Güzel sözler ve bereket vaatleri  51-55 

Eski İsrail halkı içinde Tanrı'nın büyük elçileri58-62 

Mesih'in Kurtarıcı İşinin Tamamlanması  63-67 

 

Talimat 45 

İsa'nın yaşamı, "ölümü" ve dirilişi bize şunu göstermektedir 

ruhani aleme giden yol  3-8 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 
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Üçüncü Çağ, Kutsal Ruh Çağı  21 

Manevi ve maddi olan gereklidir, 

ama doğru oranda  31 

Kötülüğü tanıyın ama onu yapanı yargılamayın!  43-44 

Günahkârla temastan kaçınan, 

Mesih'in gerçek bir öğrencisi değildir49-50,  56, 61 

Modern din bilginleri ve Ferisiler 

Vahiylerimi Reddet  67-68 

Mesih'in Yeni Tutku Kupası  81-91 

 

Talimat 46 

Hatalı kardeşe karşı doğru davranış.  3-7 

Ruhun İlahi Ruh ile bağlantısı....  10-11 

Eski İsrail halkının başarısızlığı ve onların 

Yavrular  18-20 

Savaşlar ilahi bir kıyamet değil, insanlığın  

İnsanın ilahi iradeyi hiçe sayması  26-29 

İman, sevgi ve Tanrı'nın isteğine teslimiyet  34-36 

Akademisyenlik değil, ama 

Sevgi buyruğu insanın en yüksek amacıdır  43-45 

Duymak istemeyen hissetmelidir  63-65 

Tüm insanlar Tanrı önünde eşittir  68-69 

Büyük bir kehanet  73 

 

Talimat 47 

Acı çekenlere karşı gerçek bir merhamet ve bundan 

şefaat ve yardım  5-7 Rab Kendisine ait olanı sınar  20-27, 30 

Ruhumuz Cennetteki Baba'ya saf bir şekilde dönmelidir. 

Engel ve yardım olarak maddi beden  49 

Tanrı aynı zamanda gururlu, asi insanları da arar. 

kazanmak ve dönüştürmek için  51 

Tanınmak için boşuna çabalamaya karşı bir söz: Gerçekten 

Alçakgönüllü başkalarından daha fazla olmak istemez  54-56 

 

Talimat 48 

Tanrı'nın yeni sözünün büyüklüğü ve önemi 

ve insanlar tarafından reddedilme  5-9 

Gerçek barışa ancak tatmin yoluyla ulaşılabilir 

İlahi Yasaların  11-15 

Rab'bin Sofrası'nın anlamı ve sembolizmi  21-25, 46 

Arınma ve gelişme yeri olarak yeryüzü52-54 

Gerçek Mesih'in Çarmıhı - Takip 64-70 

 

Talimat 49 

İnsanın çektiği acılar Tanrı'dan gelmez, 

ancak kendi geçmiş hatalarının sonuçlarıdır2-5 

İsa'nın kurban olarak ölümü aracılığıyla sağlanan kurtuluş sadece orada etkili olur, 

İnsanın İsa'yı örnek aldığı yer  7-9 

Kendini beğenmişliğe karşı uyarı  9-11 

İnsan görüşlerinin ve şüphelerinin çatışmasında yeni kelime - yeni acı çekme yolu 

İsa  12-23, 40 

Sadece belirli günlerde değil, her zaman 

Tanrı'ya saygılarımızı sunarız  30-32 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 
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Cennetteki Babanın Çocuklarına Gösterdiği İlgi .  48 

İletim ve yaygınlaştırma yetkisi 

Tanrı Sözü'nün  43, 49-53 

Sadece manevi değil, maddi yardım da 

komşu için gerekli 

 

Talimat 50 

 

55 

İşte, kapıda duruyorum ve kapıyı çalıyorum 1 - 7  

Tanrı'nın Ruhu'nun ulusların içinde olması için uluslara 

aracılık edin. 

12'yi ortaya çıkarabilir 

İnsan - Cennetin Krallığının "Savurgan Oğlu" 

Ruhani duanın dudaklara ihtiyacı yoktur  

faaliyet 13 - 21  

  

Sadece spontane sevgi ve nezaketle gerçekleşen şeyler 

Tanrı nezdinde değer       

  

36-37 

için bir engel olarak entelektüel burs 

zihinsel biliş ve duyum  

 

40-41 

 

Meryem, İsa'nın çarmıhtaki sözleri aracılığıyla ruhani 

kılınmıştır. 

  

45-48 yaş arası erkeklerin anneleri 

 

Talimat 51 

Vahiylerle mücadele ederek 

 

59-62 

İnsanlar Tanrı'nın bilgeliğini ve sevgisini tanır 9 

Sahte vahiylere ve yanlış öğretilere karşı uyarı. 27 

Günümüz dünyasının durumundan kısmen insanlar sorumludur.  

Dünya - daha önceki zamanlarda ne ektiyse şimdi onu biçiyor  33  

Mesih'in Ruhani Dönüşüne Eşlik Eden Koşullar .  45  

Tanrı'ya giden en emin yol: vicdan  46 

Maddi ve manevi olarak gelişmek zorundayız. 

 47-53 sayılı yasalara uyun 

Şimdiki zaman yargı zamanıdır  61-71  

 

Talimat 52 

Ruhsal İsrail, Tanrı'nın mesajını yaymaya çağrılmıştır.  

söz ve eylemde yeni mesaj 

Tanrı'nın sevgisi ve merhameti de O'nun içindir. 

 

1-22 

mürted çocuklar 

Tanrı bu dönemde öğrencilerinden şunları ister 

 

26-27 

Kanlı kurban yok 

Cennet ve cehennem, insanın kendi ruhu aracılığıyla 

neden olduğu ruh halleridir. 

 

28 

iyi ya da kötü düşünme ve davranma Savaşın acımasızlığı, 

bu insanların gururlu ve taşlaşmış kalplerinin tövbe 

etmesine ve 

 

31-37 

Tanrı aynı zamanda kendisini tanımayanlara, kendisini 

bilmeyenlere, kendisini tanımayanlara da gelir. 

 

40-41 

Yanlış şekilleri arayın 

Ruhsallaştırma ihtiyacı ve doğrudan 

 

48 

Ruhumuzdan Tanrı'nın Ruhu'na bağlantı 49-53   

İnsan öteki dünyaya geçmekten ne korkmalı ne de yas tutmalıdır.  



İçerik bilgileri 

Ayet no. 
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ve ayrıca yapay olarak geciktirilmemelidir  55-58  

Tüm insanlar kökenleri itibariyle ruhen ve bedenen kardeştirler.  

Kız kardeşler, aralarında  

hiçbir engel bulunmamalıdır 59 - 60  

 

Talimat 53 

  

Duanın gücü  2 

Ruhun beden üzerinde egemenlik kurma mücadelesi 

Komşulara merhamet ve yardımseverlik 

  

 8-11 

- Gerçek öğrenciliğin işareti 14 - 17  

Bilgi ve bilgelikte ilerleme 20 - 22  

Kişinin kendi suçu için kefaret çarmıhı ve çarmıh 

ve başkaları için fedakarlık 24 - 25  

 

İlyas'ın farklı zamanlarda yaptığı işler 34 - 44    

"İşleri de onları izler." 49 - 50   

İsrail'in Eski ve Yeni Halkı 52 - 55 

Armageddon'a kadar dünyevi ve ruhani 

 

ışığın zaferine 56 

 

  

Talimat 54 

Gerekli araçlar olarak çile ve ıstırap  

mükemmellik için  

Rab kimseyi Kendisi ile bağlamaz ya da tehdit etmez. 

 

2-9 

yeni bir kelime, ama yeni bir umut veriyor 10-15  

Günahkâr ve hasta dünya için tek yardım 16-21  

Yeni öğrencilere görevlerini yerine getirmeleri için öğütler 24-34 

"Ruhsallaştırma" ne anlama geliyor?               41 - 44    

Cennetteki Baba için hiç kimse "kötü" değildir 45 - 48 

İnsanlığın ve Tanrı'nın insanlarının ruhani 

 

Güçlü ve özverili liderler 

Mesih'in kurtarıcı işi tüm insani değerlerden üstündür.  

 67 

Kusurluluk zaferi 69 - 71 

 

  

Talimat 55 

"Tanrı'dan kaçamayız " 6-7, 8 

Halkların iyi ve kötü liderleri, halklar için birer araçtır.  

Tanrı'nın amaçları ve şefaate duyulan ihtiyaç 20 - 21    

Ruhun Reenkarnasyonları 22   

"Büyüyün ve çoğalın" - yeni bir bakış açısıyla 22 - 24   

Savaşları önlemenin tek yolu 27   

Tanrı'yı hoşnut eden tek tövbe 

İzleyicilerin içsel tutumu 

 

40 

duyurular  

Dualarımız yaklaşmakta olan büyük 

 

53-54 

Sınavları azaltın veya hatta iptal edin 58   

Uyarı ve vaat 71 - 74     
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