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Önsöz 
 

"Gerçek Yaşam Kitabı "nın III. cildinin yayınevinin matbaasına doğru yola çıkışına büyük bir sevinç 

ve minnetle eşlik ediyoruz. 

Kitabı, "Libro de la Vida Verdadera "nın orijinal İspanyolca metninden büyük bir özenle çevirdik. 

İlahi Öğretilerin ruhani anlamının tam olarak ortaya çıkabilmesi için okuyucuların her seferinde küçük 

bölümleri okumalarını, okudukları üzerinde düşünmelerini ve meditasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz. 

Önceki iki cilt gibi III. Cilt de Meksika'daki Ruhsal Vahiy Çalışmasının takipçileri arasında açık 

kalpler bulsun. 

  Çevirmenler 
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Giriş 
 

 

 "Gerçek Yaşam Kitabı" serisinin bu 3. cildini, Mesih'in öğretilerinde Alman dinleyicilerine gösterdiği 

özel ilgiyi gösteren birkaç sözle tanıtmak istiyorum, çünkü onlar anavatanlarındaki korkunç savaş 

olayları nedeniyle çok bunalmışlardı.  

Cilt II'nin "Giriş" bölümünde bahsettiğim gibi, Meksika cemaatinin ortasında Pazar sabahları Kutsal 

Üstadın öğretilerini dinleyen, bazen sayıları 20'yi bulan bir grup Almandık. Bizler "yabancılar" olarak 

bilinir ve saygı görürdük. Özellikle 1942 ve 1945 yılları arasında, İkinci Dünya Savaşı tüm 

acımasızlığıyla sürerken, biz Almanlar Meksika toplumunda Mesih'in sözlerinde güvenlik ve rahatlık 

bulduk. Çünkü savaşta yaşananlar hepimize ağır geldi ve uzaktaki vatanımızın acı kaderi bize acı 

verdi. Ne kadar gözyaşı döküldüğünü ve O'na ne kadar içten dua edildiğini yalnızca Tanrı bilir. Bu 

yıllar boyunca çeşitli vesilelerle, ama her zaman beklenmedik bir şekilde, Rab öğretisi sırasında 

doğrudan orada bulunan Almanlara hitap etti. 

Bizi teselli etti ve dua etmeye devam etmemizi öğütledi, çünkü O'nun saati geldiğinde savaşı sona 

erdirecek ve ardından ─insanların beklediğinden daha erken ve daha hızlı bir şekilde─ vatanımızın 

yeniden inşası gerçekleşecektir. Ama aynı zamanda, O'nun işinde hâlâ yerine getirmemiz gereken 

büyük görevler olduğu için, yine kibirli bir şekilde kendi yolumuza gitmememiz, irademizi O'nun 

iradesinin altına koymamız konusunda bizi uyardı. Ayrıca, kendisini dikkatle dinleyen Meksikalı 

cemaate, savaşın arka planı hakkında hiçbir şey anlamadıkları için yargıç olarak ayağa kalkmamaları 

çağrısında bulundu. Bu sözler yaralarımıza merhem oldu, çünkü Almanlar olarak dünya çapında 

savaşın başlıca failleri olmakla suçlanmaktan muzdariptik.  

Ruhani öğretinin Meksika cemaatlerinde yabancılar olarak neredeyse sadece Almanların dinleyici 

olması derin bir öneme sahiptir. Bunun nedeni, İlahi Üstadın ifadesine göre, Alman halkında büyük 

bir "İsrail tohumu" bulunmasıdır, yani bu insan ruhları uzun zaman önce Yahudi halkında enkarne 

olmuştur. Tüm halklara ve dinlere dağılmış olan bu varlıkları yalnızca Tanrı bilir ve bu Üçüncü 

Zaman'da onları ruhsal olarak toplamakta ve onlarla Ruhsal İsrail'ini oluşturmaktadır. 

Aşağıda, İsa'nın 6 Mayıs 1945 tarihli talimat sırasında Almanlara hitaben yaptığı konuşma daha geniş 

bir okuyucu kitlesinin dikkatine sunulacaktır. 

Walter Maier 

İlahi Usta'nın 6 Mayıs 1945 tarihli öğretisi sırasında bir grup Alman dinleyiciye söylediği sözler  

Kutsanmış olun, benim çok sevdiğim çocuklarım, size hoş geldiniz diyorum. Bakın, İsrail'in 

kutsanmış halkı, aranızda Benim çok sevdiğim çocuklarım var. Göğsünüzde Ruhumun sıcaklığını, 

saygıyı ve kardeşçe sevgiyi bulmalarını istiyorum. Kalbinize yakın, çok yakın yuvalanmalarına izin 

verilmesini istiyorum. Çünkü onlara büyük bir görev emanet ettiğimi unutmayın. Sana merhamet 

ettiğim gibi onlara da merhamet et. Yargılayıcı olmayın, kutsanmış insanlar, çünkü size doğrusunu 

söyleyeyim: şu anda dünyada neler olup bittiğini siz hiçbir şey bilmiyorsunuz, sadece ben biliyorum; 

çünkü her şeyi aklınıza göre görüyor ve yargılıyorsunuz. Ama tüm olayların ardında Benim elim, 

Benim adaletim, başlangıcı olmayan sonsuzluğun başlangıcından beri Benim İlahi öğütlerim vardır. 

Peki neyi doğru değerlendirebilir ve neyi zaten bilebilirsiniz? Bu (Alman) halkın bağrında İsrail'in 

birçok tohumu, Yahuda'nın, İlk Zaman'da İsrail halkı için bir gedik açmak, Kenan'a giden yolu açmak 

için silahlanan o kabilenin büyük bir ekimi vardır. Şimdi dünyaya bir yol açmak için silahlandı. Ama 

ben onu yere indirdim, durdurdum ve ona şöyle dedim: Yahuda'nın kılıcını taşıdığın için dünyada 

kibirli olma.  
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Derin düşünün ve sebat edin, çünkü Ben sizi her zaman Bana iman etmiş olarak yetiştireceğim. Size 

ekmeğinizi, evinizi vereceğim. Sizi diğer uluslarla eşit kılacağım ve onları da size eşit kılacağım. Hiç 

kimse daha az değerli olmayacak, hiç kimse daha fazla değerli olmayacak. Zaman gelecek ve sonuncu 

olan alçakgönüllülüğü sayesinde yine birinci olacaktır. Bu nedenle size söylüyorum: Yalnızca Sözümü 

dinleyin, onu kavrayın ve dudaklarınız sussun. Ama siz, benim çok sevgili çocuklarım (Alman 

dinleyicileri kastediyor), yargıcınıza değil, Kurtarıcınıza gelin. Dualarınız yakmalık bir sunu gibi, 

güzel kokulu bir esans gibi tahtımın yüceliğine yükseldi. Günden güne ve geceden geceye ruhunuz 

halkınızın, ulusunuzun bir koruyucusu gibi oldu. Ah, keşke bu ülkedeki (Meksika) halkım İsrail de 

sizin gibi ruhani görevlerini yerine getirebilseydi ─ ne kadar ilerleyebilirlerdi! Ama bundan dolayı 

kibirlenmeyin, görevinizi yerine getirmeye devam edin ve gelecekte de birbirinize karşı bu gayret, 

sevgi ve saygıya sahip olun, çünkü elimin sizi ne zaman göndereceğini bilmiyorsunuz. O zaman ben 

yolu hazırlayacağım ve siz ilerleyeceksiniz. 

Sizi bir kez Jose'ye (kilise önderi) emanet ettim ve bir kez daha ona emanet ediyorum. Neden? 

Bu Üçüncü Çağda bu Meksika Ulusunda ortaya çıkan Üçlü Marian Ruhani Çalışmamın habercileri 

olmanız için sizi hazırlasın ve sizi bu işaretle, bu Çalışmayla, bu sevgiyle, bu gayretle ve bu Yasa ile 

göndersin diye, Uzak ülkelerde olduğunuzda, oğlum Jose'yle iletişime geçebilirsiniz ve o sevinçle 

kalbinizin melodik çanına vuracak ve hosanna söyleyecektir çünkü tohum yabancı bir ülkede 

ekilmiştir ve Sözümün o topraklarda ilan edileceği an gelecektir. O an ne zaman gelecek? Güvenli bir 

şekilde ilerlediğinizde ve Benim talimatlarımı aldığınızda. Her zaman halkımla (öncelikle 

Meksika'daki kiliseyi kastediyorum) birlik içinde kalın, yumuşak başlılığı ve alçakgönüllülüğü 

koruyun. Şu anda bir kez daha rahmimin sıcaklığını hissetmenize izin veriyorum. Sağlıklı ve iyi kalın. 

Korkmayın, sizin aracılığınızla binlerce ve binlerce kişi Benim kutsamalarımı alacak, sadece sizin 

ulusunuzdan değil. Benden sadece onlar için değil, herkes için isteyin. Şu anda ruhunuza daha yüksek 

bir gelişim düzeyi bahşediyorum ve koruyucu meleklerinizin ruhunu daha yüksek bir ruh alanına, 

sizin için hazırladığım güç dolu ruhlara yükseltiyorum. O koruyucular burada ve o ülkede sizinle 

birlikte olmaya devam edecekler.  

Merak etmeyin çocuklarım, sadece kötüler ve yabani otlar kökünden sökülecek. Buğdayı 

bağışlayacağım, iyi bitkileri koruyacağım, onlardan yararlanacağım ve meyve verecekler. Ne zaman? 

Onlarla ilgilenmeye hazır olduğunuzda, çünkü bu Benim İsteğimdir. 

Gücümü alın, esenliğimi alın ve nöbet ve duada sebat edin. Oğlum Jose ile birleşmeye devam edin ki, 

zamanı geldiğinde O'nun emri altındaki görevinizi Benim İsteğime itaat ederek yerine getirebilesiniz. 

(Memleketinizdeki) o yerler için Benden ne istiyorsunuz? Evet, gerçekte Benden pek çok kez 

istediğiniz aynı şey: barış, bağışlama, iyileştirici merhem ve adalet ve size gerçekten söylüyorum: 

İlahi Adalet, Sevgi, Merhem, Mükemmel Kulak olan Ben, şu anda insanlara yaklaşıyorum ve onları 

Elimle örtüyorum, onları kucağıma çekiyorum ve birçok hastayı iyileştirmek için merhem olan 

kanımın yanımdan akmasına izin veriyorum. 

Ruhlar, öte dünyadan bu şefaatçilere bakan sizler ─ ne kadar çok şey başardığınızı ve hâlâ başarmaya 

devam ettiğinizi görün. Işığı al, ey Ruhsal Dünya, gölgeleri, zincirleri ve kanı kaldırıyorum. Baba, 

Oğul ve Kutsal Ruh olan Benim Adımla sizi esenliğe boğuyorum. 

İzlemeye devam edin, sevgili çocuklarım, acı çekmekte sebat edin, sonunda sevinçle dolacaksınız. 

Bana bir kez daha ağlayarak geleceksiniz, ama o zaman size şöyle diyeceğim: Yüreğinizden üzüntüyü 

atın ve Benim Yaşam olduğumu ve sizi (gerçek) yaşama sokacağımı anlayın, çünkü Benim İsteğim 

budur. 

Kalkın, çarmıhı yüklenin ve Beni izleyin, sevgili çocuklarım. 
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Talimat 56 
1 Ruhumdaki sevinçle Sözümü dinlediğinizi görüyorum. Kalabalıklar halinde, sevgi öğretilerimle 

kendinizi tazelemek için bu buluşma yerlerine geliyorsunuz. Herkes Beni dinlemeye gelmiyor, çoğu bir 

acıdan kurtulmayı ya da bir gönül yarasından kurtulmayı umarak geliyor. Çağrılanlar çoktur, ama Beni 

izleyenler azdır. Burada, İkinci Çağ'da Hahamın sesini duymayı çok isteyen ve O'nu tanıma fırsatı 

bulamayan pek çok kişi var. Ayrıca O'nu duyabilecek olan ama duymak istemeyenler de vardır. Bazıları 

ve diğerleri bu süre zarfında Sözümü hevesle dinler ve daha sonra ihmallerinden yeniden şikayet etmek 

için onu geri çekmemi beklemezler. Bu nedenle boşluğa konuşmuyorum. Birçokları Sözümle ilgilenmese 

de, zamanı geldiğinde onu insanlığa duyurmak için paha biçilmez değerde bir mücevher gibi korumayı 

bilen çocuklarım var. 

2 Merhamet ve sevgiyle herkese geldim ve varlığımı birçok biçimde hissettirdim. Bazıları Beni 

ruhsal yüzleriyle gördüler, diğerleri varlıklarını titreten gücümü hissettiler, diğerleri Sözümün ruhsal 

anlamından derinden etkilendiler, diğerleri Ruhumun huzurunun kalplerini nasıl kucakladığını hissettiler. 

Hastalar, okşayıcı Sözlerimle hastalıklarından nasıl kurtulduklarını tecrübe ederler ve günahkârlar, 

ruhlarına nüfuz eden delici ve nüfuz edici bir bakışla kendilerine bakıldığını hissederler. İşte söylediniz: 

Tanrı bizimle. 

Öğrencilerim İkinci Çağ'da Bana geri dönüp dönmeyeceğimi sorduklarında, onlara yeniden insanlığın 

arasında olacağıma dair söz verdim ve onlara dönüş zamanımı işaret edecek alametlerin neler olacağını 

söyledim. Bugün gerçekleştiğini gördüğünüz yeni vahyimi duyuran bu işaretlerin ortaya çıkmasından önce 

yüzyıllar geçti. İnsanlık için bir çağ olan 1800 yıldan sonra, size verdiğim sözü sadakatle yerine 

getirdiysem, şimdi 1950'ye doğru yola çıkacağımı duyurduğumda, Rab'bin sözünü tutmayacağına inanıyor 

musunuz? 

3 İlahiyatçılar ve geçmiş zamanların Kutsal Yazılarını inceleyenler, size dönüşümü ve aranızda 

bulunacağımı bildirdiğim işaretlerin gerçekleştiğini gördüklerinde ve zamanın, Benim geldiğimi görmeden 

geçtiğini gördüklerinde, doğru olanı fark ettiklerini bilmeden, zaman ve işaretler hakkında yanıldıklarına 

inanarak üzülerek kitaplarını kapattılar. Onlar benim burada olduğumu ve sizinle bu şekilde konuştuğumu 

bilmiyorlardı. Ama size söylüyorum, çok yakında, sizinle birlikte olduğumun kanıtı insanlık tarafından 

bilindiğinde, herkes Benim tezahürümün tam da kehanetlerin gerçekleşeceği o zaman diliminde 

gerçekleştiğini görebilecek. Birçok yürekte ne büyük sevinç olacak ve öğrencilerimi sorgulamak ve aynı 

şekilde yeni Kutsal Yazıları araştırmak için ne büyük bir ilgi olacak! 

4 Bu süre zarfında, vahyimin tanıkları sadece birkaç kişi değildi, Sözümü duyduklarında kalplerinin 

sevgiyle ya da korkuyla çarptığını hisseden binlerce, binlerce insan vardı. Onlardan birçoğu, Sözüm 

mahkemeler ve konseyler önünde yargılandığında Beni terk etmeyecek ve sevgi işleriyle Benim gerçeğime 

tanıklık edecek olan sadık tanıklarım ve iyi öğrencilerim olacaklar. 

5 Size doğrusunu söyleyeyim, buradaki kalabalıklar arasında şansın getirdiği hiçbir kimse yoktur. 

Sizi tekrar temin ederim ki, Benim iradem olmadan hiçbir yaprak ağaçtan kımıldamaz. Her birinizin 

yaşamında, Benim Sözüme tanıklık etmek üzere buraya gelmenizin bir nedeni var. Farklı yollardan, farklı 

mezheplerden, dini cemaatlerden ve doktrinlerden geldiniz, yolun taşlarına basıp tökezlediniz ve 

ruhunuzda deneyimin ışığını biriktirdiniz. 

6 Buraya geldiğinizde bilinmeyen bir güç, açıklanamayan bir sıvı hissediyorsunuz ve kendinize 

soruyorsunuz: Bu ne olabilir? Derinden etkileyen bu kelime ve kalpten akan bu huzur nereden geliyor? 

Size yanıt verdim: Sizi güçlendiren Babanızdır. Ama bu formdaki varlığıma inanmanız için sizi 

zorlamıyorum ve inanmanız için sizi zorlamam da gerekmiyor, çünkü Ben açıkça ve somut olarak sizinle 

birlikteyim ve Beni algılamak için bir parça duyarlılık bile yeterlidir. 

7 Bu, özgür iradenizi kullanmanızın yanlış olduğunu ve şimdi insanlık arasında ruhani bir görevin 

yerine getirilmesinin sizi beklediğini anlamanızı sağlamanın zamanıdır. Bakın, bu görevi almaya layık 

olup olmadığınızı söylemek için geçmiş çalışmalarınızı yargılamıyorum. Çünkü sizin bu dünyaya 

getirilmeniz tesadüf değildir, Benim İsteğim olmuştur. 

8 Kaderinizi düşünün, sizin için açıklanamaz olanı sorun, ben de size cevap vereyim. Kalbimin gizli 

odasını soran hiç kimse cevapsız kalmadı. Çünkü o anda ruhunuzun ışığı parlayacak ve Rabbinizden 

aldığınız büyük armağanları ortaya çıkaracaktır. 
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9 Ruhunuzu yükselttiğinizi ve sonsuzlukta bilgeliğimi aradığınızı görmek istiyorum. Bu konuda, 

gecenin bir yarısında, kimileri ilham peşinde koşarken, kimileri de doğanın temel sorularına yanıt ararken 

şaşırttığım yazarları ve bilim insanlarını örnek alın. Size bu dünyada insanlar arasında ün kazandıracak bir 

öğrenim aramanızı söylemek istemiyorum. Bu yükselişin ve büyüklüğün içsel olmasını ve mücadelenizde 

ve çalışmanızda elde ettiğiniz her şeyin kardeşleriniz için bir yaşam ve sevgi meyvesi olmasını istiyorum. 

10 Düşüncelerine dalmış ve çalışmalarında yaşlanmış bilginlere yaklaştığımda onlara soruyorum: 

"Neden bu kadar çok uğraşıyorsunuz? Kimin için bu kadar mücadele ediyor ve acı çekiyorsunuz?" Ama 

Bana, "Efendim, ben insanlığın sevgisi için savaşıyorum" diyen hiç kimse olmadı. Bilimi seviyorlar ve 

bunun için hayatlarını feda ediyorlar. Ancak asil amaçlardan ilham alarak nasıl soracaklarını bilenlere, 

insanlığa her zaman tatlı bir meyve veren büyük bilgi açıklandı; bu, o ışığı ilham edenin Ben olduğumun 

kanıtıdır. Ancak doğayı sevgisiz ve saygısız bir şekilde keşfedenler yolun başında takılıp kalmış ya da 

yıkıma uğramışlardır; çünkü ilham aldıkları şey iyilik değil, kibir, nefret ve hırstır. 

11 Ama tıpkı bilimin insana vahyedilmesi gibi, ben de ona ilham yoluyla ruhun ışığını veriyorum. Bu 

şekilde ilk zamanların atalarıyla konuştum, aynı şekilde halkıma konuşması için Sözümün taşıyıcısı 

yaptığım Musa'ya ilham verdim ve ona yasaları ve yaşam kurallarını yazdırdım, o da bunları kalıcı 

olsunlar ve sonraki nesiller bunları bilsinler diye yazdı. 

12 Mesih yeryüzüne indikten sonra, dört havarisini öğretisiyle aydınlattı ve onlara ruhsal 

tefekkürlerinde ve kendinden geçmelerinde ilahi Sözünü hatırlamalarını sağladı, böylece ruhlarının akılları 

aracılığıyla alabildiklerini insanlığa miras bırakabilirlerdi. Bunlar Markos, Luka, Matta ve Yuhanna'ydı. 

13 Kitapların işe yaramaz olarak ateşe atılacağı gün gelecektir, bu da onların ruhani içeriği kalbinizde 

yaşıyorsa ve içerdikleri yasaya itaat ediyorsanız gerçekleşecektir. Ancak bundan önce, bu son vasiyet - bir 

mücadelenin sonucu olarak - ilk ve ikinci vasiyette olduğu gibi ilk ikisiyle birleştirilecektir. 

14 Bugün Kendimi sizinle yalnızca şimdiki zamandan konuşmakla sınırlamadım. Size geçmiş 

zamanlardan çok söz ettim ve hatta gelecekle ilgili kehanetlerde bulundum. Sizden gizlenmiş olanı size 

açıkladım, tahrif edilmiş olanı düzelttim ve gelecekteki olayları size gösterdim. 

15 Kendilerini hazırlayanlara ne mutlu, çünkü yarın size insanlığın kaderinden, ulusların geleceğinden 

ve sevgi, barış ve adalet olan Işığın zaferinden söz eden bu öğretiyi iyi niyetle nasıl okuyacaklarını 

bilecekler. Bu öğreti insanı gerçekten özgür kılacaktır; çünkü vicdanından ve Benim Yasalarımdan 

kaçarak özgür olduğunu sandığında, içinde nasıl geliştireceğini bilmediği nitelikler, yetenekler ve 

armağanlar olduğunu bilmiyordu, bu nedenle de özgür olmak yerine kendi kendisinin kölesi, cehaletinin 

kölesi olmuştur. İnsanların zihinleri hırslı, materyalist hedeflerle karartılmışken, kalpleri insani tutkular 

için atarken ve ruhları maddeleştirilmişken, böyle bir insanlık krallığımın huzurunu kalbinde nasıl 

hissedebilir ve Beni kalbinde nasıl taşıyabilir? 

16 Bu insanlık ruhen ölüdür; ama ölüleri diriltme gücüne sahip olan Ben, onu hayata geri çağırıyorum 

ve insanların ruhlarını özgür bırakacakları, yeteneklerinin farkına varacakları ve onlar aracılığıyla ilerleme 

ve daha yüksek gelişime ulaşacakları bir zamana giden yolu açıyorum. 

17 Bugün ruhun tüm yetilerini kullanmaya başlıyorsunuz. Bu sizi uçurumdan yukarı kaldıracaktır. 

18 Burada Sözümü sempatiyle arzulayan ve öğretilerimi toplamak isteyen bir halk var, çünkü insan 

anlayış organı aracılığıyla tezahürümün zamanının kısa olduğunu biliyorlar. 

19 Öğrettiklerimden yararlanın, ey öğrenciler! Daha sonra, Sözümü ve öğretilerimi insanlar arasında 

yaymak için korkmadan ilerleyin. Misyonunuzu teorilerle geçersiz kılmaya çalışanlar karşısında 

umutsuzluğa kapılmayın. 

20 İnsanlık ne istediğini bilmeden arıyor. Bugün size şunu söylemeye geldim: Aradığınız şey benim. 

Kim barışa özlem duymaz ki? Kim gerçeği bilmek istemez ki? Kim sağlığını korumak istemez ki? 

21 Beni aramalısınız, çünkü yeryüzünde barış yoktur ve iyi niyetli insanlar eksiktir. Ama Benim 

doğruluğum indi, Rab'bin Günü geldi. 

22 İnsan Benim isteğimi yerine getirirse, doğa güçleri bile ona hizmetkâr olarak boyun eğecektir. 

İnsan itaatsizliğinde ısrar ettiği sürece, unsurlar serbest bırakılacak ve böylece yaratılmış olan her şeyle 

uyum içinde olmadığını fark etmesini sağlayacaktır. 

23 Ben çocuklarımın düşmanı olarak gelmiyorum. Işığımı tanıyabilmeniz için yalnızca günahı yok 

etmeye geldim. 
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24 Dua edin ve sizi temin ederim ki, sununuzu kabul edeceğim - maddi olanı değil, ruhunuzun Bana 

verdiğini. 

25 Benim adaletim her kalptedir, hem kapılarını Bana açan hem de onları çağrıma kapatan kalpte. 

Bakışlarım nüfuz edici ve sahip oldukları her şeyi keşfedebiliyor. Bazılarında sevgilerini ve 

alçakgönüllülüklerini sunduklarını, bazılarında ise Benimle birlikte olmaktan duydukları hazzı ve elde 

ettikleri nimetler için duydukları şükranı buldum. Bazılarında umut, bazılarında acı buluyorum. Ama 

gerçekten, size söylüyorum, sunağım her an sunulardan çok gözyaşlarıyla kaplanıyor. 

26 Burada Benimle birlikte kendinizi her lekeden arındırırsınız. Ah, keşke bu saflığı hayatınız 

boyunca koruyabilseydiniz! Ancak bu birliktelik ve eğitim saatlerinde yarattığınız bu maneviyat ve 

kardeşlik atmosferi dünyada geçerli değildir. Soluduğunuz hava günah tarafından zehirlenmiştir. 

27 Ama Benim öğretimi kendinize mal ettiğiniz ölçüde, sizi dünyaya bağlayan zincirin halkalarının 

nasıl yavaş yavaş sizden koptuğunu hissettiniz. 

28 Seni yargılıyorum. Ama Yargıcınızın sözünün ne kadar nazik olduğunu görün. Kınamak yerine, 

bundan böyle bir daha günah işlememeniz için size bağışlamamı verdiğimi anlayın. Acının sizi 

etkilemesinin adil olduğunu fark ettiğinizde hükmünüzü açıklayan siz kendinizsiniz. O zaman bu tövbeyi 

kutsarım ve talimatımla sizi acı kâsesinden kurtarırım. Bu Tanrı'nın yoludur, bu yolda Beni izleyin. 

29 Vicdanının sesini dinleyen kişi günahlarını tanır ve anlar ve aynı zamanda kefaretini kabul eder. 

Ama günahlarının ağırlığını anlamayan kişi utanç lekelerinden kendini kurtaramayacaktır ve bu 

gerçekleşmediği sürece bana gelemez. 

30 Acıdan kaçmayın. Geri almanız gereken şey günahtır. Acı her zaman sizi uçuruma doğru nefes 

kesici koşunuzda durdurmaya hizmet etmiştir. 

31 Bugün artık küçük çocuklar değilsiniz ve öğretilerimin anlamını anlayabilirsiniz. Ayrıca 

ruhunuzun sahip olduğunuz bedenle aynı anda var olmadığını ve birinin kökeninin diğerininki olmadığını 

da biliyorsunuz. Kucağınıza aldığınız o küçük çocuklar kalplerinde masumiyeti taşırlar, ancak ruhlarında 

bazen kendi ebeveynlerininkinden daha uzun ve daha uğursuz bir geçmiş barındırırlar. Ruhlarının gelişim 

yolunda ilerleyebilmesi için bu kalpleri besleyecek olanların sorumluluğu ne kadar büyüktür. 

32 Bu yüzden çocuklarınıza daha az sevgiyle bakmayın. Onların kim olduklarını ya da ne yaptıklarını 

bilmediğinizi unutmayın. Aksine, onlara olan sevginizi ve şefkatinizi artırın ve bedenlerinde kan bağıyla 

geçici ebeveynler olacağınız ruhani kardeşlerinize rehber ve danışman olmanız için merhametini içinize 

yerleştirdiği için Babanıza teşekkür edin. 

33 Bu ruhani bilgiye sahip olmasalar bile, insanlar gelişim yolunda birbirlerinin yanında dururlar, 

çünkü mükemmelliğe giden yol herkes için yaratılmıştır ve sonuna kadar herkes tarafından geçilecektir, 

hatta Benim Yasamdan çok uzak olduğuna inandığınız kişi tarafından bile. Sizden birinin, üzerinden 

sonsuzluk geçse bile Bana gelmeyeceğini düşünebiliyor musunuz? Mükemmel Baba çocuklarından 

herhangi birini ihmal etmiş olabilir mi? 

34 O halde öğrenciler, ruhsal varlığın görevini tamamlaması ve kendini mükemmelleştirmesi için tek 

bir dünya yaşamının yeterli olduğuna inanıyor musunuz? - Hayır, Efendim," diyorsunuz Bana en içten 

inançla. 

35 Bu, "bedenin dirilişidir"; ama insanlar tarafından tasarlandığı biçimde değil. Beden katılaştığında 

dünyanın içine girer, ruh ise öte dünyaya gider ve Benim adaletim onu yeni bir bedenle birleşmek üzere 

gönderene kadar bekler. Bu şekilde ruh ve madde bu dünyada yeniden birleşir ama ruhani vadide 

birleşmez. 

36 Baba, görevinizi yerine getirmeniz için size birden fazla fırsat tanıdığı için, (yine de) şu anda sahip 

olduğunuz fırsatı boşa harcamamalısınız, çünkü hiç kimse Benim adaletimin kendisine verdiği dünya 

hayatının sayısını bilemez. Bu nedenle, hem yaşlı adam hem de genç adam ve çocuk, borçlarını ödemek 

için kendilerine verilen görevi yerine getirmekte acele etmelidir. 

37 Ayrıca size bunun ölülerin diriliş zamanı olduğunu da söylüyorum, çünkü bu Işığım pişmanlık, 

umutsuzluk ve acı çekmenin karanlığında yok olanların imanını alevlendirecek. 

38 Altıncı Mühür çözüldü ve Kitap önünüzde açıldı. Kandil evreni aydınlatır ve ateşten bir dille 

sembolize edilen İlahi Söz, Sonsuzluk'tan sizinle konuşur. İnsanları şaşırtan, onları aydınlatan ve lütuf 

yaşamına yükselten, İkinci Çağ'da kurban edilen Kuzu'nun sesidir. 
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39 Uyanık yaşayın, çünkü yakında birçok peygamber ortaya çıkacaktır ve doğruyu yanlıştan nasıl 

ayırt edeceğinizi bilmeniz gerekir. 

40 Görevleri yeryüzünde adaleti tesis etmek olan ve Benim İlahiyatımın araçları olarak kullanılan 

insanlar, onları bir sahtekârlık içinde yakalayan herkesi, Benim öğretilerimle pazarlık yapan ve alçaklığını 

bir kutsallık maskesinin ardına gizleyen herkesi azarlayacaklardır. 

41 İnsanları mutluluğa götürmeyi vaat ederken, onları savaşa ve karışıklığa sürükleyenlerin vay 

haline! 

42 Öğrencilerimin hastaları iyileştirerek, kayıpları kurtararak, zayıfları onararak kendilerini 

tanıtmalarını istiyorum. Bu kutsal görevi yerine getirmek için kendinizi faydasızlıktan kurtarın, amaçsız 

her türlü dünyevi eğlenceden vazgeçin, sahte güzellikler veya zararlı izlenimlerle kalbinizi veya 

duyularınızı aldatmayın. 

43 Ruhunuzu yükseltin ki yalnızca ebedi olandan, güzelden ve iyiden zevk alabilesiniz. Eğer böyle 

olmazsa, sürdürdüğünüz yaşamla maddeleşen ruhunuz bedeninden ve geride bıraktığı her şeyden ayrılmak 

için çok acı çekecek ve arınana kadar (ruhani) alanlarda bir süre şaşkınlık ve acı içinde dolaşacaktır. 

44 Benim yasamda yaşayın, o zaman ölümden korkmanıza gerek kalmaz. Ancak vaktinden önce 

aramayın veya arzu etmeyin. 

Bırakın gelsin, çünkü o her zaman emirlerime itaat eder. Sizi donanımlı bulduğuna emin olun, o zaman 

ışığın çocukları olarak ruhani dünyaya gireceksiniz. 

45 Bugün Benim soframa oturun, yiyin ki bu ekmek sizi dönüştürsün ve daha sonra ihtiyacı olana 

nasıl sunacağınızı bilesiniz. 

46 Bugün yolunuzda sağlıksız, huzursuz ve idealsiz bulduğunuz kişileri Sözüme getirin. Yarın, sesim 

artık bu şekilde duyulmadığında, kardeşlerinizi kabul edecek ve onları bu yaşam özüyle besleyecek olan 

sizler olacaksınız. 

47 Hiçbir şey şansa bırakılmadı, bu yüzden her şey Benim isteğime göre oldu. Size verdiğim kaderde 

Benim adaletim yatar. Eğer yolu dikenlerle dolu bulursanız, size doğrusunu söyleyeyim, ayaklarınızı 

yaralamak için onları yola serpiştiren Benim İradem değildi; ama katlandığınız bu acıların ruhunuzu 

lekelerden kurtaracağını bilerek, teslimiyetle yolda ilerlemelisiniz. 

48 Bu teslimiyet kalbinizde doğduğunda, merhametimin yolunuzu açtığını hissedeceksiniz. 

49 Şimdi Sözümü işiten sizler, onu yaralarınıza merhem olarak kabul edin. Ancak öğretilerimin 

anlamına nüfuz etmek istemeden Benim faydalarımı almakla yetinmeyin, çünkü bu Sözü artık 

duymayacağınız an gelecek ve gelecek zamanlarda (Benimle) ruhtan ruha bağlantı kurmak için kendinizi 

nasıl hazırlayacağınızı bilmiyorsanız, kendinizi yetim hissedeceksiniz. 

50 Hayatta Yakup gibi "güçlü ve bilge İsrail" olarak anılabilmen için, yaklaşan savaşta davasını 

savunan güçlü bir asker olmanı istiyorum; Baba'nın çağrısına yanıt vermek için her zaman koşmaya hazır 

olmanı istiyorum. 

51 Şüphe ve iman arasında bocalamayın; çünkü o zaman adımlarınız asla emin, kararlarınız asla 

sağlam olamaz. İnanmak için Benden kanıt da istemeyin, çünkü Benim adaletimin size bu kanıtı ne şekilde 

verebileceğini bilmiyorsunuz. 

52 Bataklığa düşmüş olanları ayağa kaldıran görünmez bir yardım hissetmiyor musunuz? Hastalıkla 

gelen ve sağlığına ve yaşam sevincine kavuşan büyük kalabalıkları görmüyor musunuz? Hayatın 

dışlanmışlarının Benim huzuruma nasıl geldiklerini ve -sahip oldukları armağanlar kendilerine 

gösterildiğinde- kalabalıklar tarafından nasıl arandıklarını ve hatta hayranlıkla izlendiklerini fark etmiyor 

musunuz? 

53 Size gücüm ve varlığımla ilgili verdiğim tüm kanıtları keşfedin ve bu zamanda gelişime inanmaları 

için herkese bir mucize bağışladığıma ikna olacaksınız. 

54 Anladım: Adımlarınızı sık yapraklı ağaca doğru yönlendirdiğinizde, gölgesinin altında Babanızın 

yüce sesini duyacaksınız. Öğrenciler Benim Huzurumdan yararlanmalı ve yavaş yavaş topladıkları 

meyvenin caiz olup olmadığını ve Benim İlahiliğimi hoşnut edip etmediğini Bana sormalıdırlar. Buna 

cevap veriyorum: Eğer Benim tohumumu ektiyseniz, iyi bir hasat biçeceksiniz. 

55 Neden bazı insanlar böyle atalet içinde yaşarlar? Ayağa kalkın, anların siz onları kullanmadan nasıl 

geçtiğini fark edin. Hâlâ zaman var. Zamanınız zaten kısayken çalışmaya başlamayın, çünkü o zaman yolu 

dev adımlarla kat etmeye çalışacak ve iyi bir şey elde edemeyecek veya hiçbir şey biçemeyeceksiniz, 
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çünkü tohumun hiçbir şey yapmaması, bitkilerin büyümesi ve meyvenin olgunlaşması için zamana ihtiyacı 

vardır. 

56 Sözümü geri çekeceğim 1950 yılı şimdiden yaklaşıyor. O yıl çocuklarımın sonuncusunu 

işaretleyeceğim ve yüz kırk dört bin kişinin sayısı o zaman dolacak. Sözümü işitenler, armağanlarını ve 

görevlerini bilenler ve bu lütfu kullananlar kendilerini güvende hissedeceklerdir. Ancak bu işi anlamak 

istemeyenlerin, Ruh'un önünde açılan bir kapı gibi olan esenliğimin yaşadığı yüksekliğe ulaşmak için 

çekecekleri çok acı, yapacakları çok erdem ve fedakârlık olacaktır. 

57 Sizler, Kutsal Ruh'un geldiğini gören Üçüncü Çağ öğrencileri, bu ışık altında şimdiki zamanı, 

geçmişi ve gelecekteki bazı öğretileri anlayanlarsınız. Bunun bir aydınlanma zamanı olduğundan kuşku 

duymayın; ancak kendinize aşırı güvenmeyin. Bilim insanının yeteneğinin daha önce hiç olmadığı kadar 

nasıl parladığını görün. Çocuğun ilk adımlarından ne kadar çok şey anladığını görün. Dünyanın etrafında 

neler olup bittiğinin farkına varın. - Sizler hala azgın bir denizin ortasında yardım için haykıran (diğer) 

kazazedeleri arayan kazazedelersiniz. 

58 Sözümü derinlemesine inceleyin ki, onun hakkında gerçek bir bilgiye sahip olabilesiniz ve herkes 

Benim öğretilerimden farklı bir teori oluşturmasın. Kendinizi savunacak silahlarınız olmadan zulüm 

zamanını beklemeyin. Bu silahlar sizin yaşam tarzınız, sözleriniz ve ibadetleriniz olacaktır. 

59 Sizden yanılmaz olmanızı istemiyorum, çünkü tek yanılmaz olan Benim. Ancak sizden istediğim 

şey, tüm davranışlarınızda samimiyet ve iyi niyettir. Geri kalanı, işinizi tamamlamak ve 

mükemmelleştirmek için çalışıyorum, çünkü işleriniz nasılsa, ödülünüz de öyle olacaktır. 

60 Eğer içinizden biri kardeşini kıskanırsa, çünkü Efendinin onu daha çok sevdiğini ve her ikisinin de 

Benim sağımda yer alması gerektiğini düşünürse, onlara sizi sağıma koymamam gerektiğini söylerim. Bu, 

herkesin kendi değerlerine göre çözmesi gereken bir konudur. Gerçekten söylüyorum, bir çocuğu 

diğerinden daha fazla sevemezdim. 

61 İkinci Çağ'daki elçilerim arasında Yahuda'yı Yuhanna'dan daha az sevmedim. Bu ruhlar Benim 

sevgimin sonsuz okyanusundan damlalardı ve Baba'ya döndüklerinde, O'nun yüksek öğütlerinde her 

birinin kendisi için ne elde ettiğini yalnızca O biliyordu. 

62 İnsanlığın bu zamanda Beni takip etmek üzere yola çıkabilmesi, size açıkladığım gizemlere nüfuz 

edebilmesi ve ışıkla dolabilmesi için ruhta, düşüncede ve iradede özgürlüğe sahip olmaları gerekir. İşte bu 

yüzden ruhları onların boyunduruğundan kurtarmaya geldim ve tahtları ve krallıkları devirmeye, asaları ve 

taçları yıkmaya başladım. Özgür olun, krallığınızı ya da cennetinizi burada aramayın. Sıradan insanları 

kendinize köle yapmayın ve kibrin kölesi olmayın. 

Size şöyle dediğimi hatırlayın: "Benim krallığım bu dünyaya ait değil, Benim tahtım ve ordularım burada 

değil." Ruhunuzun krallığı ve onun ödülü de burada değildir. 

63 Sizinle doğrulukla konuştum ve şu anda da sizinle doğrulukla konuşuyorum. Size büyük vahiyler 

verdiğim bu kadar uzun bir süreden sonra, Pilatus'un yaptığı gibi Bana "Gerçek nedir?" diye sormanız 

doğru olmaz. 

64 Bana gelmek istiyor musun? Bir gün Beni izleyenlerin ulaştığı yere ulaşmayı arzuluyor musunuz? 

- Arzunuzu tatmin etmek için ihtiyacınız olan her şeyi size zaten verdim. Eğer bir zamanlar insan 

olduysam ve şimdi sizinle ruhen konuşuyorsam, bu size mükemmelliğe giden yolu göstermek içindi. Ben 

size şöyle diyen Ebedi Söz'üm: Beni dinleyin, çünkü 1950 artık uzakta değil ve o zaman size cennetin 

kapıları kapanmış gibi görünecek. 

65 Size daha önce de söyledim: "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır." Şimdi ekliyorum: Oğul'u ve O'nun 

aracılığıyla Baba'yı tanıyan, bugün sizinle konuşan Gerçeğin Ruhu'nu da tanır. 

66 Görevinizi tam olarak bilerek Altıncı Mühür'ün koynuna gelin. Beni çağırın ve sizinle konuşmaya 

geleyim, ama bunu sadece 1950 yılına kadar yapın, Benim İradem uyarınca, insan zihni aracılığıyla 

tezahürümün sonu belirlendiği zaman. 

67 Hem yüreğinde Adımı öven ve yeni vahyimi kutsayan kişiyi, hem de yalnızca Sözümü yargılamak 

için gelen kişiyi kabul ederim - Sözümde hata bulup onu inkâr etmeyi bekleyerek. Herkes için bir dersim 

var. Çocuğun ve yaşlı adamın kalbiyle konuşuyorum, erkeğin ve kadının kalbiyle konuşuyorum, filozofla 

ve bilim insanıyla konuşuyorum. Kimse Benim bilgeliğime kulak asmadan geçemez. Bu nedenle insanlara 

diyorum ki: Sözümden her biri için amaçlananı alın. 
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68 Bir keresinde size şöyle demiştim: "Ben Yol'um". İsa'nın bu sözlerle ne söylemek istediğini ancak 

daha sonra anladınız, çünkü "Yol "un İlahi Sevgi Yasası olduğunu anladınız. 

69 Bugün size tekrar söylüyorum: "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" ve eğer bu zamanda Sözümün 

özünü ararsanız, onda sevginin ebedi yasasını, yeryüzünde sizin için işaretlediğim yolun ta kendisini 

bulacaksınız. 

70 O dönemde pek çok kişi Mesih'in yolu şaşırdığına ve yasayı saptırdığına inanıyordu. Bu nedenle 

O'na karşı savaştılar ve zulmettiler. Ancak gerçek, güneşin ışığı gibi, her zaman karanlığa karşı galip gelir. 

Şimdi Sözüme karşı yeniden savaşılacak, çünkü bazıları onun anlamında çelişkiler, belirsizlikler ve hatalar 

bulmaya inanıyor. Ancak onun ışığı bir kez daha bu zamanın karanlıklarını aydınlatacak ve insanlık size 

açıkladığım yol ve yasanın o zamanki ile aynı olduğunu ve her zaman da öyle olacağını anlayacaktır. 

71 Bu zamanda Beni dinleyin ki İlahi talimatı kullanabilesiniz. İkinci Çağ'da pek çok kişinin yaptığını 

tekrarlamayın: İsa'yı dinlerken O'nunla alay ettiler, ama Efendi'nin çarmıhta ve hatta ölümden sonra 

yaptığı mucizeleri gördüklerinde pişmanlık ve korkuyla doldular, çünkü Tanrı'nın dünyadan geçtiğini 

anladılar. Kendimi tanıttığım bu öğrencilerin o dönemde Beni en çok yanlış değerlendiren ve alaya alan 

kişiler olup olmadıklarını bilen var mı? Şimdi onları yargılamaya, alaycı bakışlara ve kalabalığın 

küçümsemesine katlanırken görün! Buna ceza demeyin, bu adalettir ve cehalet nedeniyle eksik olan 

kişinin bunu kendi içinde deneyimlemesi ve yaşaması gerekir, böylece daha sonra hatasını anlayabilir. 

72 Başka bir zamanda, bu ses taşıyıcılarının Benim elçilerim olmayı arzulayanlar ve Bana hizmet 

etmek için beklemek zorunda kalanlar arasında olup olmadıklarını biliyor musunuz? 

73 İnsanlık şimdi acı çekerek kendini arındırıyor ki Benim barış ve ruhanileşme Krallığım insanların 

ve halkların kalplerinde kurulabilsin. 

74 1924 yılında size şu anda olan her şeyi önceden bildirmiştim! 

75 Teker teker, yavaş yavaş Huzuruma geliyorlar, bu zamanda Benim öncülerim ve peygamberlerim 

olmaya çağrılıyorlar ve içlerindeki çağrıyı hisseden her biri Bana şöyle diyor: "Tanrım, işte buradayım, 

Senin İşinde işbirliği yapmak istiyorum, emret, ben Senin hizmetkârınım." 

76 O andan itibaren yüreğindeki pürüzleri Sözümün keskisiyle düzeltmeye, onu hayırseverlik ve 

iyileştirici güçle, barış ve iyilikle doldurmaya çalıştım. Size söylediğimi hatırlayın: dudaklarınız 

yüreğinizin bolluğundan konuşacaktır. 

77 Gölgeleri birçok kişiyi kaplayan ağaçlar gibi olmanızı istiyorum. Ama içinizde yolculara gölge 

olmayı gerçekten öğrenenlerin sayısı ne kadar azdır. 

78 Gölge veren ve meyvelerini tüm çocuklarına sunan ulu bir ağaç gibi olan Babanız gibi olun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 57 
1 Yorgun gezintilerinizden birkaç dakika dinlenin, siz yeryüzünün tozu üzerinde yürüyenler ve siz 

ruhani alanda yaşayanlar. 

2 Benim ilahi sözümü dinlediğinizde, ruhunuz yavaş yavaş kendini arındırır. 

3 Ruhsal olarak yaşayan ve hâlâ maddi hedeflere bağlı olan sizlere şunu söylüyorum: Artık size ait 

olmayan şeylerden uzaklaşın. Eğer dünya insan için ebedi bir yuva değilse, ruh için daha da az öyledir. 

Ötede, ruhani vadide, iyilik yolunda adım adım ulaşacağınız ışık dolu bir yaşam sizi bekliyor. 

İnsan olarak Beni dinleyenlere, dünyevi yaşam yolculuklarında kendilerine eşlik eden bu bedene sahip 

oldukları sürece, ona özen göstermeleri ve son ana kadar ona özen göstermeye devam etmeleri gerektiğini 

söylüyorum. 

an korunmalıdır. Çünkü o, ruhun dayandığı asa ve savaş aracıdır. Ruh, maddi gözleriyle bu hayata bakar 

ve ağzıyla konuşarak kardeşlerine teselli verebilir. 

4 Bu zamanda sizi donatmak için geldim ve ruhsal gelişimlerinde onlara yardımcı olmak için tüm 

insanlığa konuşmalıyım. 

5 Huzurun şimdi yüreğinize girmesine izin verin, çünkü daha sonra başkalarının huzuru için 

yorulmadan dua etmeniz ve izlemeniz gerekecek. 

6 Acı ve kederle sarsılan kalplere huzur ve dinginlik verirseniz çok büyük ve değerli bir iş yapmış 

olursunuz. Öyle zamanlar gelecek ki, komşularınızın mutluluğunu bu barışa dayandırmayı öğrenmeniz 

gerekecek. 

7 Öğrencilerim ve yeni gelenler, Sözümü duyduğunuzda, zihninizi saran gölgelerin ve kalbinizde 

taşıdığınız yükün gittiğini hissedersiniz. Acının, endişenin ve bazen de pişmanlığın yükü sizi yaşamda 

giderek daha fazla ağırlaştırıyordu. 

8 Unutmayın ki hiç kimse sizin için İsa'dan daha iyi bir yardımcı olamaz. Sözümü dinleyin ve 

yüreğinizi esenlikle doldurmasına izin verin. Yaralarınıza merhem olacaktır. 

9 Sözüm iyileştirir, okşar ve güçlendirir. Bunu öğrenin ve hissedin ki, daha sonra yolunuzda hasta 

bulduğunuz kişileri Benim gerçeğimle ve Benim sevgimle meshedin. 

10 Zaman geçecek ve olağanüstü olaylar meydana geldiğinde, "Bu zaten duyurulmuştu!" diye 

haykıracaksınız. Çünkü birçok kez kehanette bulunduğum şeyi hatırlayacaksınız. 

11 Hemen iman göstermese bile, Sözümün ulaşmasına izin verebileceğiniz herkese öğretilerimin 

müjdesini verin. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer onunla sevgiyle konuşursanız, ruhu ona söylediğiniz 

hiçbir şeyi unutmayacaktır. 

12 Sizinle konuştuğum alan budur - kardeşlerinizin kalbi ve ruhu. Tohum, onlara bildireceğiniz 

Benim öğretilerimdir ve kristal berraklığındaki su, o tarlaları sulayacağınız Benim sevgim ve 

bilgeliğimdir. 

13 İnsanlar Benim ruhani varlığımı ne zaman hissedecekler? İnsanlığın Beni karşıladığını ne zaman 

duyacağım? 

14 Beni insan ses taşıyıcısı aracılığıyla işitmiş olan sizler, bugün sizinle konuştuğum bu 

kardeşlerinizin eksiklikleri üzerinde durmayın. Yarın Benim Sözüm yazılacak ve ses taşıyıcısının etkisi 

ortadan kalkacak. 

15 Böylece bu zamandaki Sözüm onu duymamış olan herkese ulaşacak - ilahi özle ve saflıkla dolu. 

16 Bu bildirinin elçilerinin sunduğu tek işaretin hakikat olmasını istiyorum. Anahtar, kalkan ve 

kılıçtır. 

17 Bu zamanın bilginleri, bilim adamları, büyükleri, dünyanın şanını kazanmak için çok mücadele 

etmiş olanlar, yeni öğrencilerimin - erkekler, kadınlar ve çocuklar - üstünlükle övünmeden ve 

kibirlenmeden alçakgönüllülükle ilahi öğretileri ilan ettiklerini gördüklerinde hayrete düşecekler. 

18 Sahip olduklarınızın değeri hakkında ne kadar çok bilgiye sahipseniz, alçakgönüllülüğünüz de o 

kadar gerçek ve doğru olmalıdır. 

19 İnsan kalıntılarını bu kefaret vadisinde bıraktığında, yeryüzünde bir ışık, hakikat ve sevgi izi 

bıraktığını sonsuzluktan fark eden ruh ne kadar mutludur. 
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20 Ruhu her zaman olduğu gibi aynı olan yeni halkım İsrail, vahyimi tüm dünyaya taşıma görevine 

sahip olacaktır. İnsanlara yasaya nerede saygısızlık ettiklerini ve sözlerimi nerede yanlış yorumladıklarını 

gösterecektir. 

21 Böylesine yüksek ve zor bir görevi nasıl yerine getirebileceksiniz? Benim öğretime karşı sevgi ve 

şevk duyarak ve Benim elçim olmak için iyi niyet göstererek. 

22 Her kim komşusuna merhamet duyarsa, her kim başkalarının acısını hissederse ve her kim 

başkalarının zorluklarını düşünürken kendi acısını unutursa, tohum, merhem ve besine sahip olur. O 

zaman Benden aldıklarını aktarmak ve kalpten ve ruhtan yükselenleri ifade etmek için uygun biçimi 

öğrenecektir. 

23 Öğretilerimin kitabını vicdanınızın ışığında inceleyin. İlerleme kaydedip kaydetmediğinizi veya 

durma noktasında olup olmadığınızı size söyleyecektir. 

24 Sevgi armağanının yalnızca ayrıcalıklı varlıklara emanet edildiğini düşünmeyin. Hepinizin 

kaderinde bunun olduğunu ve kiminizin er kiminizin geç benim size öğrettiğim gibi seveceğinizi bilin. 

25 Tezahürümün bu zamanlarını kullanın ve Sözümü çalışın ki, size talimatlarımı verdiğim kişilerin 

kendinden geçmeden, Yaratıcılarıyla ruhtan ruha birlik içinde konuştuklarını gördüğünüzde size garip 

gelmesin. 

26 Ruhunuzu yükseltin, moralinizi yükseltin. Her zaman bu Benim talimatım olmuştur. Yakup 

göklerin merdiveninin en yüksek tepesinde Baba'nın suretini gördü. Musa Yasa'yı Sina Dağı'nın zirvesinde 

aldı, İsa ilahi vaazını size Tabor Dağı'nda bıraktı. 

27 Bu vahiylerin sembolizmini kavrayın! - Ama şu anda sizinle konuştuğum ve size Yasamı verdiğim 

dağ nerede? Hepiniz biliyorsunuz ki bu dağ mükemmellik, hakikat ve bilgeliktir. 

28 Bu süre zarfında merhametimi hisseden kişi artık yoluna devedikeni ya da diken ekmeyecektir. 

Çünkü topladığı meyve çoğu zaman ektiğinden daha acı olacaktır. 

29 Kendinizi Yakup'a rüyasında söz verdiğim, soyunun yeryüzünün tozu gibi çok olacağını ve onun 

soyundan bütün ulusların kutsanacağını bildirdiğim o soyun bir parçası olarak görün. 

30 Bugün (ruhani) sıcaklığım kalbinize hayat vermek için size iniyor. Ama bu sıcaklık ruhunuzda 

beslediğim çiçekleri soldurmuyor. Size her şeyi veriyorum ve mallarımı çocuklarım arasında ne kadar çok 

dağıtırsam, o kadar çoğalıyorlar. Zengin bir cimri gibi sonunda servetsiz kalmaktan korkmuyorum. - 

İsteyin ki size verilsin. Benden size vermeyeceğim ne isteyebilirsiniz? - Sizden yalnızca kendinizi Benim 

nimetlerime layık kılmanızı ve Benden doğru bir şekilde istemenizi istiyorum. 

31 Her birinin kaderinde, yaşam yolculuğu sırasında kendisine gelecek olanı almak vardır. Bazıları 

onu doğru zamanda kabul edip kullanırken, diğerleri onu boşa harcıyor ve bazıları da kendilerini onu 

almaya nasıl hazırlayacaklarını bile bilmiyor. 

Ancak ruhani dünyaya döndüklerinde, kendileri için mukadder olan ve ne nasıl elde edeceklerini ne de 

nasıl kazanacaklarını bildikleri her şeyin farkına vardılar. 

32 Sesim herkesle konuşur; Baba, Efendi ya da Yargıç olarak sözümü yöneltmediğim bedenlenmiş ya 

da bedensiz hiçbir ruh yoktur. Ama ben sizinle her şekilde ve her dilde konuşmuş olmama rağmen, 

insanoğlu ilahi dili anlamak için kendini nasıl hazırlayacağını bilemedi. Bunu yapmaya yazgılı olduğunuza 

göre, sesimi ruhunuzda duymak için ruhunuzdan ruhunuza Benim Tanrısallığımla ne zaman bağlantı 

kuracaksınız? En azından kendinizi hazırlayın, ey sesimi duyanlar, böylece adım adım, ruhun evrimi 

yoluyla bu lütfa erişebilirsiniz. Ruhunuzun Yaratıcısıyla iletişim halinde olmasının ve nerede olursa olsun 

O'nun sesini duymasının en doğal ve apaçık şey olduğuna inanmıyor musunuz? 

33 İnsanların üzerinden, yaratılış amaçlarını anlayamadıkları uzun zaman dilimleri geçmiştir. 

34 Çocuklarım, varoluşunuzun nihai amacını tanımak için dünyanın ilmine nüfuz etmeniz gerekli 

değildir. Yalnızca bilgili olanlar Beni tanıyamaz ve kendilerini bilemezler. Yeryüzünde eğitimden yoksun 

olan basit bir insan ne kadar sık gerçeğin daha derin bir idrakine sahip olur. 

35 Sizinle her zihnin ve ruhun anlayabileceği sade ve basit bir dille konuşmamın, Kendimi eğitimsiz 

ve hatta hantal bir zihin aracılığıyla tanıtmak istememin nedeni budur. İnsanlarla açık ve basit bir şekilde 

konuşmama rağmen anlaşılmıyorsam, onlarla daha yüksek bir biçimde konuşursam Beni nasıl 

anlayabilirler? - Size gizemli öğretilerden söz etmiyorum. Ruhsal olan ne kadar yüksek ve mükemmelse, 

ruhunuza kendini o kadar net, doğal ve basit gösterir. 
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36 Vahiylerim üzerinde ruhani bir çalışma yapın, ama onlardan karmaşık teolojik doktrinler 

çıkarmayın. Efendi basit olduğu için, öğrenciler de basit olsunlar. Alçakgönüllülük ve uysallıkla ardımdan 

gelin ki, sizi Vaat Edilmiş Topraklar'ın sahibi yapayım. Çünkü itaatsizlik içinde yaşayan kişi hiçbir şeyin 

sahibi değildir. Ne kadar çok şeye sahip olursanız, başkalarına karşı o kadar alçakgönüllü olun. 

37 Dalkavukluk duymayan kulaklarınız şimdi kibirle kandırılmayacak. Yaratılışımdaki harikaları hiç 

fark etmemiş olan gözleriniz kibirden kör olmasın. Kardeşleriniz için yaptığınız sevgi çalışmalarının 

meyvesinden başka bir taç aramayın. 

38 Çalışmalarınıza başlamak için daha uygun zamanları beklemeyin. Çünkü bu kısa zamanı şimdi 

değerlendirmezseniz, yarın yine özlem duyacaksınız. 

39 Tüm bunları size insanlığa tanıklık edebilmeniz için anlatıyorum. Size inanılmayacağından 

korkmayın, çünkü doğanın güçleri sözlerinizi doğrulayacaktır. Yeryüzü sarsılacak, sular taşacak, ateş 

öfkelenecek, rüzgârlar dünyanın üzerine salınacak, denizler köpürecek ve salgın hastalıklar tüm toprakları 

harap edecek. İnsanlığın dizginlenemez gidişatı acı ile durdurulacaktır. O zaman, insanlık kendini 

materyalizminden arındırır arındırmaz, Benim Sözüm kalplere ulaşacak ve hiç kimse onsuz kalmayacaktır. 

40 Bir çiçek gibi, yüreğiniz Bana yüceliğinizin ve şükranınızın kokusunu sunmak için açıldı. 

Biliyorsunuz ki, yolunuzdaki dikenleri kaldıran ve gözyaşlarınızı kurutan Benim merhametimdi. 

41 Size acı çekmekten kurtulmanın yolunun Yasamın yerine getirilmesine yaklaşmak olduğunu 

öğrettim. Bunu yapabilmeniz için size hiçbir yararı olmayan birçok hayali dini gelenekten uzaklaşmanız 

gerektiğini söylemiştim. 

42 Bu süre zarfında Beni işitenlerin yüreklerinde kurtuluş umutları uyandı. Yolun sonunda tüm 

engelleri aşmış olmanın sevincini yaşamanızı istiyorum. 

43 Sözümü ağzınızda taşıyın. Sizinle konuştuğum dili kullanmanız gerekli değildir. Benden ve 

işimden kardeşlerinizle konuştuğunuz dilde bahsedin ve yalnızca Benim cümlelerimi tekrarlamaya 

çalıştığınızda, bunu sizinle konuştuğum biçimde yapın. Ama hazırlıklı olun, çünkü ağzınızdan konuşanın 

Ben olacağım durumlar olacak ve o zaman basit ve dünyaya bağlı diliniz, Benim ilahi Sözümü ifade ve 

anlam olarak ortaya çıkarmak için kaybolacak. 

44 Yakında, ruhları zaman kaybetmiş ve Baba'nın onlara yukarıya doğru evrimleşmeleri için sunduğu 

fırsatlardan yararlanmamış olan kalabalıklar gelecektir. Sesimi duyduklarında önce duraksayacaklar, sonra 

pişmanlık duyacaklar ve daha sonra tarlalarımı işlemek ve kaybettikleri zamanı telafi etmek için aletleri 

ellerine alacaklar. 

45 Bugün kardeşlerinin acısını algılamadan acı çekenin yanından geçip gidiyorlar. Ama Sözümün 

özüyle yüreklerine dokunulduktan sonra, gözlerini teselliye ihtiyacı olana çevirecekler ve onlara şifa 

verdiğim merhemi ona getirecekler. O zaman kendilerine soracaklar: Neden daha önce hiç kimsede acı 

görmedim, ne dullarda, ne yetimlerde, ne adalete aç olanlarda, ne de muhtaç olanlarda? Çünkü ben sağır, 

kör ve duygusuzdum. 

46 Yeryüzünde komşusunu seven kişinin yaşamı ne kadar sakin ve mutlu geçer, çektiği acılar ne 

kadar hafiftir. Ama yoluna sevgi ekmeyen kişi hiçbir zaman gerçek huzuru bulamaz ve içinde yaşadığı 

bedenden acıyla ayrılır. 

47 Bu, insanın yüreğinde bir sevgi mabedi inşa ederek size gücümü göstereceğim bir günah 

zamanıdır. İnsanın Benim Tanrısallığım için tapınaklar ya da saraylar inşa etmesine gerek kalmayacak, 

çünkü Benim ruhsal öğretimin böyle bir iddiası yoktur. Şimdiki zamanda Tanrı'nın içinde yaşadığı gerçek 

tapınak insanlar tarafından tanınacaktır. 

48 Bugün size verdiğim bu öğretiler uğruna, kardeşleriniz tarafından yanlış değerlendirileceksiniz. 

Ancak korkmayın, çünkü bunların anlamında bir mantık ve gerçek vardır ve ziyaretler insanlığın üzerinde 

tehdit edici bir şekilde asılı durduğunda yakında fark edilecektir. 

49 Herkes sevgimin her birinize soframda bir yer verdiğini anlayacak ki doğruluğa açlık ve susuzluk 

duyan herkes soframda yaşam şarabını içebilsin ve Ruh'un ekmeğini yiyebilsin.... 

Yeryüzü sizi uzun süre tutsak etti ve birçoğunuz insanların günahlarının yarattığı bataklığa ve pisliğe 

düştünüz. Sizi ışık yoluna davet eden sesim ulaşana dek, merhametim sizi bundan kurtarır. Sözüm her 

zaman yüreğinizin çorak çölünde çınladıysa, şimdi onu duymak için bir an durun. Çünkü içinde hakikate 

olan susuzluğunuzu giderecek kristal berraklığında ve taze suyu bulabilirsiniz. 
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50 Benim öğretilerimle kendinizi güçlendirin. Artık tutkularınızın ya da zayıflığınızın dalgalarının 

oyun oynadığı kırılgan bir tekne olmayın. Sözümde mevcut olan ruhsal ve ahlaki gücü kullanın ve size 

gerçekten söylüyorum, yaşamın fırtınaları artık sizi sarsmayacak. 

51 Sizi ilahi yiyeceklerle memnun etmek için soframa oturttuğumda, ceza yerine Sözümün sevinçli 

sürprizinin sizi nasıl beklediğini, kusurlarınızı ve Sevgimin kusurlarını nasıl bağışladığını görün. 

52 Bugün Benim aracılığımla affedilenler yarın kendilerini incitenleri affedecekler ve uzun süre acı 

kadehini içtikten sonra Sözümün okşamasını alanlar daha sonra yollarındaki kalplere teselli verecekler. 

53 İnsanoğlu doğadan pek çok sırrı söküp almış ve bilimi aracılığıyla insan yaşamını dönüştürmüştür. 

Bilginin ışığı zihinde parlıyor ve insanlık her geçen gün bilimsel ilerleme yolunda henüz öngöremediği bir 

hedefe doğru ilerliyor. Ancak, uygarlığınızın kalbinde sevgi bulamıyorum. 

54 Zaman zaman insanlara yasamı getirmek, öğretimi hatırlatmak ve sözlerimi onlara tekrarlamak için 

gelirim. Çünkü sevgisiz biliminiz iyi olamaz, ilerlemeniz gerçek ve kalıcı olamaz, eğer kendisini 

bencillikten kurtararak aktif komşu sevgisine yer açmazsa. 

55 İlahiliğimin bir gelişi ile bir sonraki gelişi arasında binlerce yıl geçer ve Ben Kendimi ifşa 

ettiğimde, bu size tek ve aynı sevgi doktrininden bahsetmek içindir. Size "Birbirinizi sevin" dediğimde, 

tüm Yasam ve tüm Öğretilerim bunun içinde özetlenmiştir. 

56 İnsanlar bilim ve ilerlemelerinin sevginin ilahi ışığından ilham almasına izin verdikleri gün, bu 

dünyayı yaşam, ışık ve sağlık dolu, hayal bile edilemeyecek bir cennet haline getireceklerdir. Çünkü 

bugünün bencil bilimine, insanlık için sakladığım tüm harikaları açıklamayacağım. 

57 Bu kez size kötülüğün galip gelemeyeceğini söylüyorum, çünkü Benim İşimde kusurlu olan ayakta 

duramaz. Ruhunuz, gelişimi yoluyla en yüksek mükemmellik derecesine ulaşmak üzere yaratılmıştır. 

58 Öğrencilerim dünyanın her yerinde ortaya çıkacak ve onların yolunda gerçeği gizleyen sis 

dağılacak. Başka bir zamanda buyruklarımın taşa kazındığı gibi, öğrettiğim sözler de onların yüreklerine 

kazınacak. 

59 Millet, işte ışık, ondan beslenin! Ama önce sizi saran ve bir daha asla ruhunuzu örtmeyecek olan 

materyalizm giysisini yok edin. 

60 Tüm insanlık ruhsallaşma yoluyla kendini arındırmayacaktır. Doğa güçleri de dünyayı yeni 

nesillere hazırlamak için yeni Sodomlar ve Gomoralar üzerinde hüküm verecektir. 

61 Dünyayı insan kirlerinden temizleyen tufan ve Sodom'a düşen ateş bugün sizin için efsane olarak 

bilinmektedir. Bununla birlikte, bu zamanda yeryüzü hava, su ve ateşin gücü altında titrediğinde insanlığın 

nasıl sarsılacağını da deneyimleyeceksiniz. Bununla birlikte, içine giren herkes kurtulsun diye size yeni bir 

sandık -ki bu Benim yasamdır- gönderiyorum. 

62 Ziyaret saatinde "Baba, Baba" diyen herkes Beni sevmeyecek, ancak Benim sevgimi her zaman 

komşuları üzerinde uygulayanlar sevecektir. Bunlar kurtarılacak. 

63 Sevgili öğrencilerim, Beni izleyen sizler - ayak izleriniz gecenin gölgelerinde ruhsal olarak 

parlasın ki kaybolmuş olanlara yol gösterecek bir ışık yolu olsun. 

64 Siz gelip Beni dinlemeyi düşünmeden önce, Ben zaten yüreklerinizdeydim ve ruhunuzla temas 

kurdum, çünkü aradığım kişi odur. İnsanların bu zamanda kendilerini toparlamaları, kayıtsızlıklarını terk 

etmeleri ve yarattıkları sapkın ve ahlaksız dünyadan yüz çevirmeleri Benim İrademdir. Kutsal Ruh'un 

öğrencileri olmanızı istiyorum. 

65 Talimatlarımı kolaylıkla yerine getirebilmeniz için ruh ve beden kabuğu arasında uyum olmasına 

dikkat edin. Bedeni sevgi dolu bir şekilde zapt edin, gerektiğinde sertlik kullanın. Ancak fanatizmin 

gözünüzü kör etmemesine dikkat edin ki ona karşı zalimce davranmayasınız. Varlığınızı tek bir iradeye 

dönüştürün. 

66 Durma ya da uykuya dalma zamanı değildir. İster ruhsal bir rahatsızlık ister fiziksel bir rahatsızlık 

olsun, sizden daha güçlü bir şeyin sizi uyanık tuttuğunun farkına varın. Benim ilhamlarımı ancak 

uyanıkken algılayabilirsiniz, çünkü "uyuyan" ruhunu algılayamaz hale getirir ve ışığı göremez, yaşamı 

kavrayamaz, çünkü gözleri gerçeğe kapalı olacaktır. 

67 Bana gelmek için yalnızca bir söz bekleyen pek çok kişi vardır. Bu nedenle sizi hazırlıyor ve İyi 

Haber'i paylaşmanız için taşraya gönderiyorum. Bu nedenle, susuzluğu gideren bu suyu onlara 

sunabilmeniz için susuzları yolunuza koyuyorum. 
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68 Bugün sahip olduğunuz bu armağanın sadece sizin için değil, ona ihtiyacı olan herkes için 

olduğunu bilerek, hazinesini başkalarının gözünden saklayan zengin cimri gibi davranmamanızı öğrettim. 

Sözümün önce Ses Taşıyıcısı, sonra da Habercilerim aracılığıyla tüm dünyada yankılanması Benim 

İsteğimdir. 

69 Size Sözümü vermek için kalan birkaç yılın, bir an gibi geçip gittiğini göreceksiniz. Kendinizi 

yenileyin ve Benim Sözümü koruyun ki, Ben ayrıldıktan sonra onu tüm saflığıyla duyurabilesiniz. 

70 Hazırlıksız olduğunuz için dehşete düşmek için 1950'ye kadar beklemeyin. O zamana kadar 

kaybettiğiniz zamanı telafi etmeye çalışmayın. Şimdi yola çıkın, öğretilerimi kullanın ve araştırın, o zaman 

yoldan çıkmazsınız. Aktif hayırseverlikte sebat edin, kardeşinizin gözündeki zerreye bakmayın ve 

"cüzamlılardan" yüz çevirmeyin, çünkü onları iyileştirebilmeniz için onları sizin yolunuza 

yönlendiriyorum. 

71 Sizi kurtarmaya, hepinizi çağırmaya geldim. Sizi Sözümün etrafında toplayacağım. 

72 Yolun sonuna itaat ve alçakgönüllülükle ulaşmanızı istiyorum. Yol çilelerle doludur; her biri dağın 

zirvesine doğru atılan bir adım ya da mükemmelliğe giden cennet merdiveninde bir basamaktır. Gözleriniz 

sonsuzluğa sabitlenmiş olarak yürüyün. 

73 Komşuları için kendilerini feda edenleri, acı çekenleri teselli etmek için dünyanın zevklerinden 

vazgeçenleri kutsuyorum. Örneklerinizin sonsuzluk kitabında yazılı kalmasını ve insanların ayağa kalkıp 

Beni takip etmelerini istiyorum. 

74 İnsanlığa ışık veriyorum, çünkü bilimleri onları kurtarmayacak ve onlar kızgın bir denizdedirler. 

Ama ben kazazedeleri kurtaracağım, onları balıkçı yapacağım ve kaybolanlara umut ve kurtuluş 

getirmeleri için onlara bir tekne vereceğim. 

75 Bunlar Üçüncü Çağ'ın öğrencileri, insanların yeni balıkçıları olacaklar; rehberleri Benim 

talimatlarım, örnekleri ve teşvikleri ise İkinci Çağ'daki elçilerimin yaşamları ve eylemleri olacak. 

76 İzleyin ve dua edin, öğrencilerim; bunu ruhsal birlik içinde yaptığınızda, Benim huzurumu 

hissedeceksiniz. Dedikodu ve aşağılayıcı yargılar sizi rahatsız ediyorsa, kulaklarınızı kapatın, çünkü bu 

iğneler ölümcül değildir. İlahi öğretilerimi izlerseniz, yol boyunca minnettarlık ve saygı kanıtları 

alacaksınız ve bunlar sizi canlandıracak ve cesaretlendirecektir. 

77 Ne kadar çok çalışırsanız, zaman ve yol size o kadar kısa görünecektir. Dünya size acı verdiğinde 

ve içinde sizi teselli edecek kimsenin olmadığını fark ettiğinizde, şikâyetinizi Bana iletin, Ben de sizi 

teselli edeyim. 

Hepiniz ruhunuzda Benim ışığımı, asla sönmeyen o ilahi kıvılcımı taşıyorsunuz. Ancak bu ışık 

bazılarının kalbini aydınlatırken, bu ışığa karşı inatçı davranan diğerlerinin kalbini karanlıkta buluyorum. - 

Hepinizi kabul ediyor ve bu sevgi sofrasına hoş geldiniz diyorum. Bu şarabı içtiğinizde ve bu ekmeği 

yediğinizde, öğretişlerimi hatırlayın. 

78 Bu ziyafetin tadını çıkarın, çünkü her zaman tadını çıkaramayacaksınız. Açlığınızı ve 

susuzluğunuzu sonsuza dek giderin, çünkü çok yakında uzun mesafeler kat etmeniz gerekecek ve cesarete, 

beden ve ruh gücüne ihtiyaç duyacaksınız. 

79 Bu zamanda bir hırsız gibi kalbinize girdim, bazılarını şaşırttım ve diğerlerini uyandırdım, size 

şöyle dedim: İşte, Efendiniz burada, O'nu dinleyin ve yaşamlarınızı arındırın ki, eserlerinizle Benim 

gelişime tanıklık edebilesiniz. Eğer böyle yapılmazsa, Benim Sözüm ve Benim ilanım insan anlayış organı 

tarafından alaya alınacak ve inkâr edilecektir. İşlerin günahkârlarda tövbeye neden olsun ve sadece küfrü 

bilen dudakları adımı sevgiyle söylesin. 

80 Kaybolmuş olanı kurtarabilmeniz için sözümü dudaklarınıza koyuyorum. 

81 İnsanlar yeryüzünü bir pislik ve kötülük dünyası haline getirmiş olsalar da, sizin çabanız ve 

liyakatiniz sayesinde bu dünya bir barış ve ruhanileşme dünyasına dönüşecek ve bu işte her an Benim 

yardımıma sahip olacaksınız. 

82 Eğer merhamet ve aktif komşu sevgisi nihayet kalplerinde patlak vermezse insanlığın vay haline! 

Sonunda kötü işlerinin tam bilgisine ulaşmazlarsa insanlığın vay haline! Kendi elleriyle doğa güçlerinin 

hiddetini üzerlerine salarlar ve ulusların üzerine acı ve ıstırap kadehini boşaltmaya çalışırlar. 

Çalışmalarının sonucunu aldıklarında bile, bazıları hala şöyle diyecektir: Bu Tanrı'nın cezasıdır. 

83 Size sadece aşkın kanıtlarını verdim. Seni bereketli, sevgi dolu ve şefkatli bir anne gibi olan 

yeryüzüne gönderdim. Size yaşam ateşini, Yaradan'ın nefesi olan havayı ve bereket ve ferahlık olan suyu 
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verdim. Ama siz her şeyi yıkım ve ölüm ekmek için kullandınız. Her şey kirletildi ve daha da kirletilecek. 

Irmaklarınız kandan akacak, ateşiniz yıkım olacak, hava ölümün soluğuyla dolacak ve tüm yeryüzü 

sarsıntılarla sarsılacak. Adalet Saatinde birçokları Bana şöyle diyecek: "Tanrım, bağışla, gözlerimin 

önünde kara bir sargı vardı." 

84 Onları affedeceğim ve şu anda hiç kimsenin ruhen cahil olmadığını bilmelerini sağlayacağım. 

85 Yaratılmış olan her şeyin sahibi olarak, yeryüzünde olup biten her şeyin hesabını sizden 

soracağım. O zaman hiçbir şeyin Benim nüfuz edici bakışımdan kaçmadığını ve hiçbir şeyin Gerçek 

Yaşam Kitabından silinmediğini deneyimleyeceksiniz. 

86 Efendi'nin kalbinize girmesine izin verin, Beni evinize davet edin, sizinle birlikte yaşamama izin 

verin. 

Aşağıdaki sözler yeryüzündeki tüm halklar için geçerlidir: 

Kardeşlerinize ve kendinize merhamet edin ve insanlığın üzerindeki bu tehdidi kaldırın. Biraz 

iyi niyetle en zor anlarda bile huzuru yakalayabilirsiniz! 

87 Uzun zamandır kapınızı çalıyorum. Kapımı çalmamı nazik doğasından tanıyın; kendinizi ruhsal 

uykuya terk etmeyin ki - sonunda açtığınızda - bu, Tanrı'nın eli olmasın. 

Ölüm kapıyı çalıyor. Mesih, elçisi Yuhanna ve peygamberler tarafından bildirilen zamanlar gelmiştir. 

İnsanların gözünde, bu zamanların gelmesi uzun zaman aldı. Ama ben size - sonsuzluk açısından 

bakıldığında - sadece bir anın geçtiğini söylüyorum. Size, Benim sevgi yasama sonuna kadar sadık 

kalanların kurtulacağının söylendiğini hatırlayın. 

Tutkular, umutsuzluk ve ölümle çalkalanan bu denizde yok olmamak için izleyin, dua edin ve iyilikte 

sebat edin. Yargı saatinde, Benim ilahi yasam herkesle birliktedir, Benim sevgim sonsuza dek sizinle 

birliktedir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 58 
1 Anlayış organı aracılığıyla size bu mesajı verdiğim bu Oğlum, İsa yerine alındığını iddia etmiyor. 

O, bu zamanda İlahi Sözümün size ulaşmasını sağlamak için hazırladığım pek çok ses taşıyıcısından 

biridir. 

2 Bu sesin kalbinize ulaşması ve gerçek yaşama yükselmeniz için kendinizi donatın. 

3 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim Sözüm ruhun ekmeğidir. Bu nedenle ondan yiyen bir daha asla 

aç kalmayacaktır. 

4 Önümde çocuklar gibi olun ki, İkinci Çağ'da olduğu gibi size şöyle diyeyim: "Bırakın çocuklar 

Bana gelsin, çünkü göklerin egemenliği onlarındır." 

5 Benim Krallığım yüreği temiz olanlar içindir. Bu nedenle, artık bildiğinize göre, kimseyi 

huzurumdan uzak tutmayın: ne Efendinin huzuruna günahkâr olarak gelen yetişkini - çünkü o kendini 

Benim Sözümle arındırmak için gelir - ne de çocuğu. Çünkü siz onun Benim Çalışmamın öğretilerine dair 

anlayışının düşük olduğunu düşünseniz bile, o çoğu zaman sizinkinden daha gelişmiş bir ruha sahiptir. 

6 İnsanın akıl organı aracılığıyla Kendimi tezahür ettirdiğim bu zamanda, size önceki öğretilerimi 

açıklıyorum. İlahi Varlığım herkes tarafından hissedilebilsin ve sonsuzluğa giden yolu görebilesiniz diye, 

Ruhum şu anda tüm bedenlerin ve tüm ruhların üzerindedir. 

7 Eğer insanlık geçmiş zamanlardaki öğretilerime yanlış yorumlar getirmişse, bugün siz de bu hataya 

düşebilirsiniz. Ruhen gelmeme rağmen, izleyerek ve dua ederek kendinizi nasıl hazırlayacağınızı 

bilmediğiniz için, öğretilerimi sizin için anlaşılır kılmak amacıyla kısa bir süre için fiziksel olarak 

işitilebilir hale getirmemin nedeni budur. 

8 Ruhsal öğretilerimin amacının ruhunuzun mükemmelleşmesi olduğunu ve böylece her ruhun 

Benim gerçeğimin bilgisiyle elde edeceği huzur ve mutluluğu elde edebileceğini anlayın. 

9 Size çarmıhınızı vermeden önce, sizi güçlendirdim ve gözyaşlarınızı sildim. Ne mutlu göğsümde 

ağlayana, çünkü acısının yok olduğunu hissedecek. Ne mutlu Yasama itaat ederek ruhunda haz duyan 

kişiye, çünkü bu onun erdemlerinin meyvesi olacaktır. 

10 Eğer Beni izlemek istiyorsanız, Bana her zaman saf bir kalple gelin. Mücevherlere ya da değerli 

giysilere ihtiyacınız yok. Ben yalnızca ruhunuzda ve bedeninizde saflık istiyorum, öyle ki Beni içinizde 

taşıyabilesiniz. 

11 Sözüm açıktır ama yine de bazen onu anlamak istemezsiniz. İkinci Çağ'da çok fazla benzetme ve 

alegorilerle konuştum çünkü o çağın insanları Beni ancak bu şekilde anladılar. Ama yine de, bazı 

durumlarda Beni anlamadıkları bahanesini kullandılar ve bunun nedeni insanların İlahi Olan'a elleriyle 

dokunmak istemeleri ve İlahi Olan'ın ışığını görebilecekleri araçlar olan maddi feragatlerden ve 

ruhsallaşmadan çekinmeleridir. 

12 Maneviyata sahip olun, yüreğiniz saf olsun, o zaman Rab'bin ziyafetinde asla üzülmezsiniz ve 

O'nun sizinle konuştuğu her şeyi anlar ve hissedersiniz. Kendinizi değersiz hissetmeyecek ve ayrılma 

arzusu duymayacaksınız. Bu nedenle, Benim soframdan kalkan kişi bunu yalnızca yaşamı ve eserleriyle 

Benim talimatlarımın gerçeğini duyurmak için yapacaktır. 

13 Öğrencilerim, ben sizin yüreğinizdeyim. Bu nedenle İsa sonsuza dek yüreğinizde yaşamak üzere 

sizin için öldü. Ruhunuz Benim Sözümü işiterek gelişecektir. Bakın, öğrencilerimin işleri aracılığıyla bu 

zamanda tanınacağım. 

14 Acı, bedensel kabuğunuzu ve ruhunuzu arındırdı, böylece düşüncede, dua yoluyla, barışı sağlamak 

ve kardeşlerinize ışık getirmek gibi zor görevinizi yerine getirmek için kendinizi uzak yerlere bile 

yerleştirebilirsiniz. 

15 Bedeniniz günlük mücadelesini bırakıp yatakta dinlendiğinde, ruh bu zamanı kendisini özgür 

kılmak ve kendisine uygun olan görevlerle, yani Rab'bin işleriyle meşgul olmak için kullanır. Ancak 

yüreğiniz kaygılarından ve çeşitli sıkıntılarından dinlenmek ya da dua ederek yükselmek yerine kendini 

acıya bırakırsa, ruh sürekli olarak bedeninin zayıflıklarının üstesinden gelmekle meşgul olacak ve böylece 

diğer görevleri ihmal edecektir. Bu şekilde, inanç ve maneviyat eksikliğinden dolayı, şunu hatırlamak 

yerine erdemlerinizi kaybedersiniz - başkalarına karşı görevlerini yalnızca kendisiyle ilgilenmek için terk 

eden kişi, komşusuna karşı bencildir ve bu nedenle ruhunda merhamet yoktur. 
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16 Öğretilerimi uygulamaya koyun ki güçlü olabilesiniz ve sizi reddedenler ve iftira atanlar kapınıza 

geldiğinde ruhunuzda soğukkanlılık ve dudaklarınızda iyilik olsun. 

17 Bu hazırlıkta aktif olursanız, dualarınız sayesinde, öğrencilerimle birlikte olduklarının kanıtı 

olarak, saklayabildikleri kederin o yüreklerden kaçacağını göreceksiniz. 

18 Öte yandan, darbeye darbeyle, kinayeye kinayeyle karşılık vererek Benim öğretimi savunmaya 

çalışırsanız, insanların sizi nasıl yeneceğini ve komşunuza karşı sevgi ve merhamet eksikliğiniz nedeniyle 

Benim öğrencilerim olamayacağınızı kanıtlamak için nedenler bulacaklarını göreceksiniz. 

19 Yüreğinizde inşa ettiğim mabedin değersiz düşünceler tarafından yok edilmesine izin vermeyin. 

Fırtınaların sizi yıkmaması için uyanık yaşayın, dua edin. 

20 Kâhin olarak adlandırdığınız bu zamanın peygamberlerinin tehlikeleri görerek ve ziyaretleri 

önceden haber vererek sizinle konuştuklarını duyduğunuzda, düşüncelerinizi Bana yöneltin ve Benden 

dayanmak için güç ya da o uçurumdan kaçınmak için ışık isteyin ve tüm kardeşleriniz için merhametim 

için yalvarın. 

21 Dua etme zamanı. Huzur içinde olan evler, yıkılan evler için dua etsin. Teslimiyet ve teselli bulan 

dullar, acıdan uyuşmuş, anlamsız ve amaçsız yaşayanları düşünmelidir. 

22 Kendinizi çocuklarınızla çevrili gördüğünüzde sevinen anneler - tesellinizi onları savaşta 

kaybedenlere gönderin. Gözlerinizin başarıyı görmesi önemli değildir. İnancınız size yetsin ve 

kardeşlerinizin acılarını paylaşmak isteyin ki, uğruna dua ettiğiniz kişilere huzurumu, tesellimi ve 

okşamamı, ekmeğimi ve bağışlamamı verebileyim. 

23 Erdemleriniz sayesinde vaat edilen topraklara ulaşabilmeniz için size armağanlar verdim. 

24 Kargaşa patlak verdiğinde ve halklar halklara, uluslar uluslara karşı ayaklandığında güçlü 

olabilmeniz ve bu davanın iyi askerleri olarak durabilmeniz için sizi donatmaya her zaman yardım 

edeceğim. 

25 Bugün size söylüyorum: Bir süredir ilahi ışığı takip eden yeryüzü yolcusu hoş geldiniz! - Ey bugün 

burada olan ve yarın ruhunun nereye gideceğini bilmeyen bu dünyanın geçici sakinleri! Size doğrusunu 

söyleyeyim, sizi ölüm değil, sonsuz yaşam bekliyor; çünkü ben cana ölüm vermedim. Ama çağrımı 

duyduğunuz anda, kandili yakarak iffetli eşin gelişini bekleyen benzetmemdeki sadık bakireler gibi 

olmanızı istiyorum; öyle ki, sizi çağıran sesimi duyduğunuz anda, bu dünyada içtiğiniz acı kadehi geride 

bırakabilesiniz ve o saatte, bunca acıyla neredeyse elde ettiğiniz şeyi kimse elinizden alamasın. 

26 Burada ağlamaktan yorulan bedeninizin gözleri kapanacak, ruhunuzun gözleri ise Babanızın size 

vaat ettiği ödülle birlikte sizi beklediği sonsuzluğun eşiğinden geçerken gerçek yaşama açılacaktır. 

27 Bu dönemde lütuf yaşamı için ölmüş olan kaç kişi bu sözü duyunca dirildi! Ne kadar çok zayıf 

güçlenerek ayağa kalktı! Korku ve umutsuzluk içinde olan kaç kişi cesaretle doldu ve huzur buldu! 

28 Bu bildirinin ilk günlerinde duyurduğum kalabalıklar bunlardır; geleceğini söylediğim "ölüler" ve 

muhtaçlar sizlersiniz. 

29 Yalnızlığınız ve acınız içinde her gün size Benim gelişimi müjdeleyecek anı beklediniz. Benim 

Varlığımın ve mucizelerimin söylentisinden etkilenerek, sizi beklediğim ağacın gölgesine geldiniz ve 

burada İlahi Üstadın öğrencileri oluyorsunuz. 

30 Öğretilerimi ruhunuza nakşedebilmeniz ve küfre ya da zinaya düşmemeniz için bir süre daha 

sizinle birlikte olacağım. Dudaklarınız Benim öğretilerimden söz etmeye başladığında, yüreğinizin 

Üstadın sevgi işleriyle size öğrettiği sözleri onaylamasını istiyorum. 

31 Kardeşlerinizin kalbini yaralamamaya ve iman ışıklarını söndürmemeye özen gösterin, çünkü bu 

kalabalıklar arasında benim yeni öğrencilerim var. Onları bu yoldan saptırmayın. Bu süre içinde 

kullanacağım tek kişinin siz olduğunuzu düşünmeyin. Size "ilk", onlara ise "son" denecek. Dolaşmaktan 

ve acı çekmekten yorulanlar bile gelip Bana şöyle diyecekler: "Baba, Sana bitkin bir halde geldim. Keşke 

hayat yolculuğumda sizinle çok daha önce tanışmış olsaydım. Kendimi birçok acıdan ve hatadan kurtarmış 

olurdum." Ama size söylüyorum, ağaçtaki hiçbir yaprak Benim İradem olmadan hareket etmez ve Benimle 

bu şekilde konuşanlar bilmelidir ki, işçilerim arasında bile yüreklerinde Bana şöyle diyenler vardır: 

"Dünyanın bana sunduğu her şeyin tadını çıkarmakta hala özgür olsaydım ne kadar mutlu olurdum." Bu, 

yaşamın verdiği dersler olan sınavlardan nasıl yararlanacağını bilmeyen ya da talimatlarımın anlamını 

kavrayamayan kişidir. Bu nedenle zayıftır ve zayıflığıyla kendini günaha sürükler. 
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32 Her insanın yüreğinde yaşayan Benden kim herhangi bir niyetini ya da düşüncesini gizleyebilir? 

Bu nedenle, aranızdan size zulmedenlerin ve yarattıklarımı yok etmek isteyenlerin çıkacağını 

söylediğimde şaşırmayın. Bugün kendilerini Rab'bin öğrencileri ve işçileri olarak adlandıranlardan bazıları 

yarın Benim öğretime karşı ayaklanacak ve kardeşleri olarak adlandırdıkları kişilerle savaşacaklardır. Bu 

nedenle size her zaman şunu söylüyorum: Günaha düşmemek için izleyin ve dua edin. 

33 Her biri kendisine emanet edilen armağan ve görevle yetinsin ve kendisine doğru zaman 

gösterilmedikçe ve görevi konusunda talimat verilmedikçe sokaklara ve illere çıkmasın. Bunu size 

söylüyorum çünkü bazıları kendilerini hazırlamadan öğretiyor ve gerekli donanıma sahip olmadan 

kendilerini lider ilan edenler de var. Ama kendilerine emanet ettiğim görevleri yerine getiremeyeceklerini 

düşünen diğerlerine şunu söylüyorum: Çocuklarının her birinin neler yapabileceğini bilen O'nun size 

emanet ettiklerini yerine getirmenin neden imkânsız olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce Benim tezahürüm 

bu zamanda nasıl gerçekleşmeli - insanın akıl organı aracılığıyla değil mi? 

34 Bazıları Benim bu şekildeki bildirimden kuşku duydular ve ses taşıyıcısını bir sahtekâr olarak 

gördüler. Ama şüphe edenleri de kullandım ve onları şüphe ettikleri görevi yerine getirmek ve onlara 

doğruluğumun kanıtını vermek için çağırdım ve hazırladım. 

Birçoğu daha sonra inanç ve sevinçle çalıştıkları için Benim en iyi ses taşıyıcılarım arasında yer aldılar. 

Dudaklarından ilahi sözlerin döküldüğünü fark ettiklerinde, adımı kutsamak için gözlerini Bana çevirdiler. 

35 O zamandan beri kendi isteklerini değil Benim isteğimi yerine getiriyorlar, çünkü yeryüzünde 

kendi isteğini yerine getirenin bunu kendini yüceltmek için yaptığını ve bu nedenle Benden uzaklaştığını 

biliyorlar. 

36 Efendi sana söyler: Bugün size rehberlik eden, düzelten ve talimat veren Benim Sözümdür; 

1950'den sonra size yalnızca vicdanınız rehberlik edecektir. Öğretimi tüm saflığıyla aktarın, işimi tüm 

açıklığıyla gösterin. 

37 Sizi bu savaşta yok olmaya çağırmadım, tam tersine iyi askerler olarak zaferi kazanmanızı 

istiyorum. Ama bu zafer, ektiğiniz barışın, hastaları kavuşturduğunuz sağlığın, karanlıkta yaktığınız ışığın 

zaferi olacaktır. 

38 İşçiler, Bana işinizi göstermeye gelen sizler, sizi kabul ediyorum. Size emanet ettiğim tarlalardan 

geliyorsunuz ve Bana soruyorsunuz: "İlahi Efendi, işim, mücadelem Senin önünde hoşnut edici mi?" Ama 

Efendi size cevap veriyor: İşleriniz henüz mükemmel değil, henüz Benim öğrencilerim değilsiniz. Sizi çok 

sevdiğim küçük çocuklar olarak görüyorum ve Bana sunduğunuz (görevinizi) yerine getirmenizi kabul 

ediyorum. Ruhunuz düzelir ve ilk adımları atar, bedeninizi uysallaştırır ve mevcut vahiy çağında yeni 

öğretilerime kulak verir. 

39 İlk Çağ'da, Yehova'nın adını biliyordunuz ve ait olduğunuz İsrail halkının bağrında Benim 

tezahürlerimi deneyimlediniz ve size şöyle dedim: "İşte, yol budur"; ve size sözünü ettiğim yol Yasa'ydı. 

Daha sonra, İsa'da beden alan Sözüm sizinle konuştu ve siz Benim benzetmelerimle ve buyruklarımla 

aydınlandınız ve onlarla size şunu söyledim: Komşusunu severek ve bağışlayarak yerine getiren herkes 

Benim Yasam yolundadır. - Ve bugünün 

evriminiz için yine aynı yoldasınız ve yanınızda size öğreten ve adımlarınıza rehberlik eden aynı İlahi Ruh 

var. Ben parlayan bir ışık olarak geldim ve kendini hazırlayan herkes Beni görebilecek. 

40 İnsanlık şu anda Benim emirlerimi yerine getirmek için yola çıkmadı, ama Ben onları bekliyorum. 

Ben her zaman ruhları besledim, ama siz Bana layık meyveler sunmadınız. Tüm varlıklar için mükemmel 

yasalar belirledim, ancak Yaratıcı'nın şaheseri olan insan ruhu kendini mükemmelleştirmedi. Ona 

durmadan ilham ve öğüt vermeme rağmen, Tanrısını dinlemedi ve O'na itaat etmedi. 

41 Size verdiğim yetenekleri iyi kullanmadınız ve Bana yalnızca acı getirdiniz. Eğer içinizde bir acı 

varsa, bunun nedeni Yasa'yı ihlal etmiş olmanızdır. Güçle donatılmış olmanıza rağmen zayıf kaldınız. 

42 Bilmenizi isterim ki, bu dünyadaki tüm yaratıklar arasında ruh ve can ile donatılmış en ayrıcalıklı 

varlık sizsiniz. Size özgür irade verdim ki, kendi özgür iradenizle Bana götüren doğru yolu seçebilesiniz. 

Size önerdiğim yol çiçekli bir yol değil, dua, tövbe ve mücadeleden oluşan bir yoldur ve bu yolda 

vicdanınız size rehberlik edecektir. 

43 Ruh varlıklar olarak Bana geleceğiniz zaman yaklaşıyor. Üçüncü Zamandasınız, evrimin altıncı 

aşamasındasınız, sizi bekleyen o mükemmel yaşamın eşiğine yakınsınız. Bana gelmek ve ilk zamanlardan 

beri size vaat ettiğim huzurun tadını çıkarmak istiyor musunuz? Hepiniz Bana şöyle dersiniz: "Evet, 
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Efendim, çünkü içtiğimiz kâse acıdır ve günlük işimiz zordur. Her geçen gün işiniz daha da zorlaşıyor ve 

hemcinslerinizin anlayış eksikliğiyle karşılaşıyorsunuz. Ama merhem olan Sözüm acınızı dindirir. 

Kurumasına izin verdiğiniz o lütuf pınarı bugün size güç vermek üzere yeniden fışkırıyor. 

44 Düşünün ki 1950 yılı yaklaşıyor ve insanlar birlik değil. Her kabilenin on iki bin ruhu henüz 

donatılmamıştır. Ama o yıl geldiğinde ve sizden istediğim sayıyı Bana göstermediğinizde, o zamandan 

sonra seçilmiş olanları kim işaretleyebilecek? Onları işaretleyip kaderlerini belirleyecek misiniz? - Hayır, 

millet, sadece ben her ruha ait olan görevi silinmez harflerle yazıyorum. 

45 İşimi diğer uluslarda ortaya çıkarmak için içimde ne büyük bir arzu var! - Bu tezahürün 

tamamlanması gereken zaman yaklaşmaktadır ve bu dudaklar artık bu biçimde konuşmayacaktır. 

46 Bu zamanda konuşan, ruhları besleyen ve hazırlayan benim. Çünkü yeryüzünde ruhun efendisi 

yoktur. 

47 Geçmişte burada küçük olan bu kalabalıklar bugün nasıl çoğaldıysa, Ben de öğrencilerimi diğer 

uluslarda toplayacağım. 

48 Benim sürekli mücadelemi fark ettiğinizde, Bana şöyle dersiniz: "Efendim, işiniz ne kadar büyük; 

Sözünüz ne kadar bereketli ve ona ne kadar çok sevgi ve güç akıtıyorsunuz! Kalpler değişir ve hastalar 

iyileşir, çünkü senin varlığını hissederler." - Sonuna kadar Beni dinleyin ki, Benden bir şeyler 

öğrenebilesiniz. 

49 Yazılmış olduğu gibi, Kendimi bütün uluslara ruhsal olarak tanıttım. Peygamberler şöyle 

demişlerdir: "Savaş ve sıkıntı zamanında, Kutsal Ruh insanlara Kendisini tanıtmak için gelecek." İnsanlık 

Beni arıyor, Benim Sözümü özlüyor, ama korkuları ve şaşkınlıkları o kadar büyük ki, onlara çok yakın 

olmama rağmen Beni bulmayı başaramıyorlar. Bazı şehirlerde kiliseler yıkıldı, kitaplar ateşe atıldı, inançla 

savaşıldı, kutsal yasalar inkâr edildi ve bazı uluslarda Benim Adım, sakinlerinin kalplerinden silindi. Yine 

de size Cennetin Krallığı'nın insanların yüreklerinde bir yer bulacağını duyurdum. Ruhunuzda nasıl inşa 

edeceğinizi bilirseniz iç tapınağı kim yıkabilir? Sizi bekleyen savaş ne kadar büyük, ey insanlar! 

50 Yakında dünya, çeşitli uluslarda bedenlenmiş olan İsrail halkının dünyaya döndüğünü bilecek ve 

ben de onlardan yararlanacağım. İnsanlar sizin o halkın kan bağı olan torunları değil, ruhani torunları 

olduğunuzu ve geçmişte olduğu gibi, Benim gelişime ve vahiylerime tanıklık ettiğinizi öğrenecekler. 

51 Beni temsil eden sizler, mesajımı insanlığa ulaştıracaksınız. Sizi yeryüzünü aydınlatmanız, iyiliği 

vaaz etmeniz ve gerçeğe tanıklık etmeniz için gönderdim. Ruhu, ruhun ve bedenin üzerine yerleştirecek ve 

onun sizin rehberiniz olduğunu öğreteceksiniz. O zaman tüm materyalizm düşecek ve ruh yeniden 

yükselecek ve Benim öğrencim olacak. 

52 Başkalarının acılarını düşünmek için şu anda kendi acılarınızı unutuyorsunuz, çünkü başka 

ülkelerde yaşayanların kadehlerini acıların doldurduğunu ve bu acıların Bana ulaştığını biliyorsunuz, 

çünkü - bir çocuk Baba'ya da ulaşmayan hangi acıyı hissedebilir ki? Ancak bu acı insanı arındırır ve 

aydınlatır, adaletin uyarı sinyalini hissettirir ve "yola" dönmesine neden olur. Sadece acı onun 

düşünmesini ve kaybettiği sağlık ve huzuru yeniden kazanmasını sağlayacaktır. 

53 Varlığım ve sevgim bu imtihan saatinde tüm çocuklarımla birliktedir. 

54 Bu zamanın çağrılanları arasında, Baba'dan başka bir özgürlük zamanı isteyen ve benim de onlara 

verdiğim kişiler vardır. Ama hesap verme zamanı geldiğinde onlara sordum: "Benden istediğiniz 

özgürlükle ne yaptınız? 

Bana sadece şu cevabı verin: "Biz istediğimizi yaptık ve topladığımız meyve çok acı." 

55 Bunlar Bana yorgun, küskün ve çok özledikleri meyvelerden -zehirli ve ölümcül meyvelerden- 

tiksinmiş olarak döndüler. 

56 Tanrı onları bekliyordu. Geri dönmeleri gerektiğini biliyordu ve geri döndüklerinde onlara hala 

dünyevi zevk yolunda devam etmek mi yoksa Efendinin sevgi haçını takıp O'nu takip etmek mi 

istediklerini sordum ve onlar da Bana yürekten sonuna kadar Beni takip edeceklerini söylediler. 

57 Hepinize şunu söylüyorum: Dua edin ki bedeniniz üzerinde güç sahibi olabilesiniz. 

58 İnsanlığın büyük bir kısmı şu anda acı çekerken, çünkü insanlar arasında hüküm süren yasa hala 

şiddet yasasıdır ve adaletsizlik hüküm sürmektedir, kendinizi yenileyebilmeniz, İlahi talimatımı 

anlayabilmeniz ve bundan sonra insanlar arasında mükemmel işler yapabilmeniz için sizi beslemek üzere 

aşağı iniyorum ve ruhsal olarak aranızda görünüyorum. Bunun için farklı şehirlerde, illerde ve köylerde 

büyük ve küçük topluluklar olan ağaçlarımı diktim - uzun yollardan ve uçsuz bucaksız çöllerden gelen 
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yolculara gölge veren ve açlara yaşam meyvelerini veren ağaçlar. Bu ağaçları sevin, sempatiniz ve 

gayretinizle onlara özen gösterin. Bazılarının yapraklarının döküldüğünü, bazılarının da yaşlandığını 

gördüğün için kasırga gibi onları kırbaçlama; çünkü onların dalları yeni ağaçlara dönüşecek. İlk gölgeyi 

aldığınız ve ilk meyveyi yediğiniz günü unutmayın. 

59 Size küçük çocuklar gibi baktım. İşçiler olarak ilk adımlarınızı atmaya başladığınızda, ekmeyi 

öğrenebilmeniz için size önce küçük tarlalar emanet ediyorum. Bu ilk alanlar sevdiklerinizin kalpleridir, 

dostlarınız ve düşmanlarınızdır. Her bir özel durum için size ilham vereceğim. 

60 O zaman, tarlalarınıza fırtına geldiğinde, insanlar sizi ruhen çelikleşmiş bulacaklar ve biçme ve 

hasat zamanı geldiğinde, hasat edilen tahılı yüreklerinizde sevinçle Baba'nın ambarına taşıyacaksınız - 

gelecekte sonsuzluk boyunca yiyeceğiniz olacak olan tahılın ta kendisi. 

61 Uzun bir süredir Efendi sizi tarlalarına ekim yapmaya çağırıyor, ancak bazıları ilk çağrıya sağır ve 

ilgisiz kaldı. Ama Baba onları beklemeye devam eder, çünkü ikinci çağrıda tövbeyle dolup taşacaklarını 

ve Kendisinden af dileyeceklerini biliyordu. 

62 Bazıları Bana inanmak ve Beni takip etmek için, yeryüzünde bulamadıkları sağlık ve iç huzuru 

kanıt olarak Benden istediler ve bunlar sağlıklı olduklarında ve evlerinde ve yaşamlarında huzurun hüküm 

sürdüğünü gördüklerinde Bana şöyle dediler: "Sensin, Baba!" 

63 Yolunun her anında itiraf ettiğim işleri tanıyan kişiye ne mutlu, çünkü o Babasına sevinç getirir. 

Kuşku duyan ya da güvenmeyen kişinin vay haline, çünkü kendini terk edilmiş, kaybolmuş ve zayıf 

hisseder. 

64 Dinleyin, öğrenciler: İkinci Çağ'da, İsa bir gün öğrencileriyle birlikte bir tekneyle denize açıldı. 

Deniz sakindi ve o insanlar Usta'nın sözlerinden keyif alıyorlardı. Daha sonra İsa uykuya daldı, ama deniz 

köpürmeye başladığında ve fırtına tehdit ettiğinde İsa uyumaya devam etti. Tekne birkaç dakikalığına 

dalgaların oyuncağı haline geldi ve yüreklerini öylesine bir korku kapladı ki, korkulu seslerle Efendiyi 

uyandırdılar ve ona, "Tanrım, kurtar bizi, yok oluyoruz!" dediler. Bunun üzerine İsa onlara sevgiyle 

bakarak elini su dalgalarına doğru uzattı, dalgalar hemen sakinleşti ve öğrencilerine dönerek kuşkularını şu 

sözlerle azarladı: "Ey imanı kıt olanlar!" 

65 Bazen ben de sizi görüyorum, inancınız zayıf. Çoğu zaman sofranızdaki ekmeğin az olması ya da 

iş kapılarının kısa bir süreliğine kapanması yeterlidir ve çok geçmeden şüphe sizi ele geçirir ve İsa'yla 

birlikte gemide yolculuk ettiğinizi unutursunuz, o da size şöyle der: "Ey imanı az olanlar!" 

66 Sizi lütuf armağanlarıyla donattığımda Bana inanırsınız; ama sizi sınadığımda kuşku duyarsınız. 

67 Size acı gönderebileceğimi düşünmeyin, çünkü o Benim tarafımdan yaratılmadı. Bu, insanın 

kalbinden doğan bir tohumdur ve meyveleri onu uyandırsın ve aydınlatsın diye ondan yararlanıyorum. 

Çünkü ben bu karanlıktan ışığın doğmasına neden olanım. 

68 Çektiği sıkıntıların acısıyla Bana kusurlu ve adaletsiz bir Tanrı diyen kaç kişi vardır ki, biçmek 

üzere oldukları acıyı kendilerinin ektiklerini ve ancak bu sayede saflaşıp borç yükünden 

kurtulabileceklerini fark etmezler. 

69 İnsanlık bu acıyı ne zaman dindirecek? Savaşları ve günahları ne zaman sona erecek? Sesim, bir 

çan gibi, bu zamandaki ruhlara şöyle der: Uyanın! Kalkın! Yasa yolunda teslimiyet ve uysallıkla 

yürüyebilmeniz için vicdanınızın sesini dinleyin. Size acı ve gözyaşlarının yok olacağı huzur ve lütuf 

zamanı vaat ediliyor. 

Ama önce savaşmanız ve iyi olana sebat etmeniz gerekecek. 

70 Tüm insanlar bu ideali hayata geçirmek için yola çıktığında, bu zamanlarda devam eden Babil 

karmaşası ortadan kalkacak ve bunun yerine tüm halklar birbirlerini kardeş olarak kucaklayacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 59 
1 Hepiniz Usta'ya hoş geldiniz! - Hanginiz havarisiniz? Hanginiz çocuk müritlersiniz? Bilmiyorsun. 

Kendilerini zaten usta sanan pek çok kişi var ama görüyorum ki daha ilk dersi bile anlamamışlar. Diğerleri 

ise, sözleriyle ve işleriyle öğretmeye başlayabilecekleri halde, öğretme konusunda kendilerini yetersiz 

hisseder ve dudaklarını kapatırlar. 

2 İnsanlar tarafından hissedilmek ve anlaşılmak için her zaman Kendimi sınırladım. Eğer o İkinci 

Çağ'da, Vahyimde, insan olarak değil de Tanrı olarak, Mesih olarak gelmiş olsaydım, insanlar haklı olarak 

Beni kınayacak ve şöyle diyeceklerdi: "Tanrım, Seni örnek alamayız, çünkü Sen Tanrı'sın ve biz insanız." 

3 Şimdi size yeni öğretiler getirdim. Gizli bilgeliğimin kapısı insanlık için bir kez daha açıldı ve 

bunun halkım için sevinç nedeni olmasını istiyorum. 

4 İnsanlar arasında bazıları Bana yürekten şöyle der: "Madem bizi bu kadar çok seviyorsun, neden 

bu kadar çok acı çekiyoruz? Neden bizi acı çekmemiz için dünyaya gönderdin?" - Cehaletinizden 

kaynaklandığı için küfrünüzü bağışlıyorum ve sizi (iyi) yeteneklerden ve niteliklerden yavaş yavaş 

mahrum bırakan şeyin günahlarınız ve düşüşleriniz olduğunu ve bu nedenle, ruhen zengin olmanıza 

rağmen, herhangi bir erdemden yoksun kaldığınızı söylüyorum. Bu nedenle, gelişim yolunuzda 

ilerleyebilmek için artık liyakat kazanmalısınız. İşte bu nedenle, insanlar arasında ayrım yapmadan, 

kalbimin en iç odasını size açıyorum ki, herkes bu lütuftan ruhunun eksikliğini hissettiği şeyi - huzur, ışık 

ya da güç - elde edebilsin. Ancak unutmayın ki bu, ruhların güçlendiği ve daha yüksek mertebelere 

ulaşmak için liyakat kazanıldığı acı potasıdır. Size dağın tepesinden sesleniyorum ve her birinizin içsel 

yükselişine göre, ayağa kalkıp Bana yaklaşacaksınız. Beni dinledikten sonra, hala yaşadığınız yeryüzü 

vadisine tekrar ineceksiniz - ama insanın günahlarıyla yarattığı uçurumlara değil. 

5 Sizinle konuştuğum "vadi", henüz erişemediğiniz ruhani olanla uyumdur. - Her ruha, bu maddi 

dünyada kendini gösterme aracı olarak bir beden emanet edilmiştir. Bilgeliğimin bir şaheseri olan bu 

bedende, zekânın kendini gösterdiği bir beyin ve erdemlerin ve asil duyguların yayıldığı bir kalp vardır. 

6 Birçoklarını mahvolmuşluk uçurumunda buldum ve onları kurtarmak için aşağı indim. Düşmüş 

olanlara olan sevgim, onlara "Neredesiniz çocuklarım?" diyen sevgi dolu sesimi dinlemelerine neden oldu. 

7 "İşte ışığım burada, beni izleyin!" 

8 İlk Zaman'da, inancınız bulanıklaşmıştı, çocuklarım artık kendi vicdanlarının dilini anlamıyordu ve 

Baba'nın onlara gelip şöyle demesi gerekli hale geldi: "Yasamın oyulduğu bu taşı alın. Unutmayın ki bu 

size, sizi beklediğim dağın zirvesine giden yolu gösterir. Ve Yasamın oyulduğu o taşa bakarak, 

kaderlerinin hedefine doğru yola çıkmak ve yürümek için yemin ettiler. - Ama zaman geçti ve yolda, 

zaman geçtikçe daha da artan sıkıntılar ve acılar ortaya çıktı. Sonra yüzlerini ve seslerini Baba'ya 

kaldırdılar ve şöyle dediler: "Biz Seni anlamıyoruz. Uzun bir süre boyunca, gezintilerimizin sonunu 

göremeden mücadele ettik ve dolaştık, kalplerimize vaat ettiğin huzura erişemedik." 

9 İnsanlar itaatsizliklerine geri döndüler, ama Baba onları yeniden aradı ve onlarla Baba ve Dost 

olarak konuşmak için onlara daha da yaklaştı. Ama onlar O'nu tanımadılar ve O'na şöyle dediler: "Sen 

bizim Tanrımız olamazsın, çünkü O her zaman yükseklerdeydi." 

10 Bunun nedeni, O'nun onlara kusursuz bir gerçek olarak gelmiş olmasıydı, oysa insanlar kendi 

beğenilerine göre bir gerçek arıyorlardı ve bu yüzden öfkeyle dolu olarak ilahi İnsanı idama götürdüler. 

Tüm güç ve bilgeliğe sahip olan bu İnsan, insanlara anlayış eksiklikleri içinde talep ettiklerini vermedi. O 

saftı ve yalnızca saf ve mükemmel işler O'ndan çıkabilirdi. Yine de ölümden dirilerek, yaratılmış olan her 

şeyin Yaratıcısı'nın ölmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Ve Rab krallığına yeniden girdiğinde, 

mükemmellik dağında, insanlar kendileriyle birlikte olanın Tanrı'nın Kendisi olduğunu itiraf ettiler, çünkü 

O'nun işleri ve mucizeleri insanın yeteneğinin ötesindeydi. O'nun Yol olduğunu söylediğini hatırladılar ve 

Rab'bin ikamet ettiği dağın yüksekliğine ulaşmayı arzuladıklarında, uçurumdan (mahvoluştan) yaşam 

düzlemine çıktılar ve burada yolculuğa devam etmelerine yardımcı olan Işığı gördüler. Ama yol dikenlerle 

doluydu. 

Sonra Babalarının her sevginin üstünde olduğunu ve acıları çok büyük olduğunda onlara geri 

döneceğini bildirdiğini hatırladılar ve böylece Rablerine yüreklerinin derinliklerinden sormaya başladılar, 

"Baba, neden gelmiyorsun? Sen sevgi ve bağışlamasın - neden bizi cezalandırdın?" Ve Rablerinin üçüncü 

kez dağdan ineceği zamanı önceden gördüler. 



U 59 

27 

Onlara geldiğinde, "Benden ne istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da O'na, "Baba, bizi kurtar!" diye karşılık 

verdiler. Sonra Rab onlara sordu: "Uçurumdan çıkacak mısınız? Dünyevi ovaları aşın ve dağa çıkın, bu 

zamanda dinlemeniz gereken tek şey olan Benim sesimle hareket edin." 

Bazıları şüpheye düştüler, çünkü Babalarını insanların huzurunda görmediler. Ama diğerleri hâlâ 

duydukları sesin Rablerinden geldiğine inanıyorlardı. Bunlar, yollarına ışık olan o ilahi ilhamın 

rehberliğinde yolculuklarına devam etmek için inançla ayağa kalktılar. 

11 Havariler, siz onlarsınız. Ama size doğrusunu söyleyeyim, ben kimseyi uçurumlarda yaşaması için 

göndermedim. Sizi yeryüzündeki lütuf vadisinde yaşamanız için gönderdim ki, oradan Babanızın 

mekânına yükselebilesiniz. Ayaklarının önünde uçurumlar açanlar, içine daldıkları insanlardır. Şimdi size 

soruyorum: İnsan aklının aracılığı ile size ilettiğim bu sözle Cennetin Krallığına girebileceğinize inanıyor 

musunuz? Duyduklarınıza inanır ve uygularsanız kurtuluşa ereceğinize ikna oldunuz mu? 

12 Bu Söz'e ve bu tezahüre inanan kişi kutsanmıştır, çünkü dağın zirvesine ulaşacaktır. Ama iman 

etmeyene diyorum ki, bu Beni inkâr ettiği ya da tanımadığı üçüncü sefer olacak. Bana bir kez inanan Beni 

her zaman tanımalıdır, çünkü Sözümün 'tadı' ve özü asla değişmez. 

13 Şüphe edenleri bugün bulundukları yerde bırakacağım, öyle ki kendi içlerinde uyanabilsinler. 

İnsanların eylemlerinin sonuçlarını bilmelerine izin vermeseydim - ne zaman iyi ya da kötü 

davrandıklarını bilebilirler miydi? Vicdan onlara tüm yaptıklarıyla ilgili konuşur, öyle ki kötü işlerinden 

tövbe etsinler ve onlara "Birbirinizi sevin!" diyen Yasamı sevgi işleriyle yerine getirsinler. 

14 İsa bir keresinde kendisini yanlış değerlendiren insanlara şöyle demişti: "Ben tekrar gelene kadar 

beklemeniz gerekecek!" Bu nedenle bugün, tekrar sizinle birlikte olduğumda, uçurumdan uzaklaşmanızı 

ve Benim izimi takip etmenizi söylemek için sizi çağırıyorum. 

15 Baba, her zaman O'nun varlığından şüphe edenlere ne yapacaktır? Onları büyük sınavlara tabi 

tutacak ve yüreklerinin en hassas tellerine dokunacaktır ki, içlerinde iman, sevgi ve O'na hizmet etme 

arzusu uyansın. Size doğrusunu söyleyeyim, her karanlığın içinde bir ışık olacak ve uzun zamandır sadece 

acı dolu iç çekişlerin olduğu yerde huzur olacak. 

16 Her kalpte Tanrısallığımın farklı bir anlayışını keşfederim. Her birinizin inancında farklı bir Tanrı 

bulduğumu söyleyebilirim. Bunun nedeni, her birinin içinde bulunduğu farklı gelişim seviyesidir. 

17 Bir kez daha size "dağı" gösteriyorum. Bedeniniz için görünmez olduğundan, onu imanınızın 

gözlerine gösteriyorum. Birinci Çağ'da Sina Dağı'nda size ışığı verdim ve İkinci Çağ'da Tabor Dağı'nda 

size Tanrısallığımın işaretlerini vermek için Kendimi değiştirdim. 

18 Sizi Benim üçüncü gelişime inananlar olarak görmek istiyorum. Size, Beni izlemek isteyen kişinin 

çarmıhını kabul etmesi ve dağın zirvesine kadar Beni izlemesi gerektiğini söyledim. Ama İsa'nın yolunun 

alçakgönüllülük, fedakârlık yolu olduğunu ve Golgota'ya kadar kanla işaretlendiğini zaten biliyorsunuz. 

İftira, kindarlık, küçümseme, imansızlık ve kıskançlık yüzünden zulüm gördüğümü biliyorsunuz. Ama 

size bir kez daha söylüyorum: Kim Beni izlemek istiyorsa, çarmıhını yüklenip Benim izimden gelsin. 

19 Neden korkuyorsun? Sizden imkansız bir şey istemiyorum, sadece içtenlikle dua etmenizi, aktif 

hayırseverlik uygulamanızı ve vazgeçilebilir olanlardan vazgeçmenizi istiyorum. Bunda imkansız bir şey 

var mı? - Eğer başlangıçtan beri insanlar arasında ruhanilik hakim olsaydı, bu dünyada bedensel bir şekil 

almazdım ve insanlar ilhamlarının, vicdanlarının ve vahiy armağanlarının yardımıyla ruha vaat edilen 

krallığa erişirlerdi. 

20 1950'den sonra ruhum artık insanlar arasında anlamlı bir şekilde kendini göstermeyecek. 

Oturduğum dağın yüksekliğinden, Bana ulaşıncaya kadar adım adım yükseldiğinizi göreceğim. 

21 Sizler, gerçeği bulma umuduyla kurtuluşunuzu aramaya gelen yolcularsınız. Omuzlarınızda ağır 

bir haç taşıyor ve onu taşımanıza yardım edecek bir yardımcı arıyordunuz. Ancak burada kaldıysanız, 

aradığınızı bulduğunuz içindir. 

22 Kim - bu sözü gerçekten ruhani bir zevkle benimsemiş olan - Efendisini terk edebilir? Cehalet 

yüzünden kim yoldan çıkabilir? Kim Bana, Benden hiçbir şey öğrenmediğini söyleyebilir? 

23 Bu ilahi talimatı gerçek bir sevgi ve gerçek bir ilgiyle çalışarak almayan kimseye öğrencim 

diyemem, sadece çocuğum diyebilirim. 

24 Kimseyi ayrı beslemedim, onu dışarıda da bırakmadım. Herkesi soframa oturttum, ekmeği ve 

şarabı eşit olarak dağıttım. 
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25 Hepinizin Benim tarlalarımda çalışan işçiler olmanızı istiyorum, ama donanımlı ve kendilerini 

tamamen görevlerine adamış işçiler; Benim tohumumu nasıl yetiştireceklerini bilen ve meyveyi yiyip 

bitirmek isteyen kemirici kurdun tarlalarını istila etmesine izin vermeyen işçiler. 

26 Öğrenciler, bu dersi çalışın ki, vicdanınıza yolda kararlı olup olmadığınızı, talimatı anlayıp 

anlamadığınızı, şimdiden kendinizi Benim bağımda çalışan işçiler olarak adlandırıp adlandıramayacağınızı 

sorabilesiniz. 

27 Benim merhametim size gösterildi. 

Hiç kimseye Benim Yolumda işçi olarak çalışmaya başlamadan önce yaptıklarını sormadım ve size 

doğrusunu söyleyeyim, Beni izleyenler arasında elini kardeşinin kanıyla lekeleyen kişi de vardır. 

Yeryüzünde Benden başka hiç kimse o kötülüğü yapanı bir hayırsever haline getiremezdi. Onu kurtaran ve 

kalbinde uyuyan asil duyguları uyandıran Benim bağışlamam ve sevgi Sözümdü. 

28 Eğer hapishanelerde bulunan bazı kişileri soframa oturmaya ve onlarla yeni bir öğrencilik kurmaya 

çağırdıysam, kimse bu eylemi kınamasın. Çünkü ben gerçekten de sağlıklı olanları iyileştirmek ya da 

doğru olanları kurtarmak için gelmedim. Bana ihtiyacı olanları aramaya geldim - bu şekilde merhametimi 

gösterdim. Cürufu yararlı bir elemente dönüştürmek için geldim - bu şekilde gücümü gösterdim. 

29 Yalnızca saf olarak Bana gelebilir ve yalnızca kalbinizi arındırdığınızda Beni kabul edebilirsiniz. 

Yoksa sizin bu teklifinizi hak etmiyor muyum? Evinize önemli gördüğünüz bir kişiyi kabul etmek üzere 

olduğunuzda, kendinizi ona layık kılmak için her şeyi temizlediğinizi ve düzenlediğinizi görüyorum. 

30 Her gün şafak sökerken, Beni kalbinizde taşımak için kendinizi içsel olarak hazırlamak ve 

arındırmak için zaman ayırmanız doğru değil mi? 

31 Sizinle basit bir şekilde konuşuyorum çünkü siz basit bir zihne sahipsiniz. Eğer yeryüzünde zengin 

olsaydınız, Beni dinlemezdiniz. Ben insanlar arasında şenlikli giysiler ya da saraylar aramıyorum. 

Üstadınızı çevreleyen ruhani ihtişamı kahinlere sorun ve dünyadaki hiçbir şeyin buna denk olamayacağını 

anlayacaksınız. 

32 Vahiyleri aracılığıyla size sık sık yol gösterecek olan bu peygamberlerin sesine kulak verin. Şu 

anda en azını kullandığımı bilerek onların sözlerine itibar edin - Üstat'ın lütfunu almak için çok kusurlu 

olduğunu düşündüğünüz şeyi. 

33 Kalbinizi huzurla dolu buluyorum çünkü ben sizinle birlikteyim. 

34 Sizinle konuşmaya ve size talimatlarımı vermeye geldim. Bu süre zarfında yeryüzünde insan 

olmadım ve insanlarla oradan konuşmak için bir hurma ağacının gölgesini aramadım ve ayağım 

yeryüzünün tozuna değmedi. 

35 Size Yaratıcınız için mükemmel sevgiyi öğretiyorum. Beni bu kadar sevmenize layık değil miyim? 

36 İkinci Çağ'da size bıraktığım iz, düşman olarak yaşayanları kardeş yapmaya ve zaten kardeş olarak 

yaşamayı bilenleri ruhen yüceltmeye hizmet etti. Bugün, Beni fiziksel gözlerle görmediğiniz için, Beni 

iman bakışıyla görmeniz Benim İsteğimdir. Ama içinizde yalnızca ellerinin dokunduğu şeylere inanan ve 

görmenin ve anlamanın ötesinde olan her şeyden şüphe eden çok kişi var. Onlar Bana, "Baba, sana 

inanmamız için neden geçmişte olduğu gibi mucizeler yapmıyorsun?" diyorlar. - Doğrusu size diyorum ki, 

o zaman geçmiştir ve eğer Bana inandığınızı ve Beni tanıdığınızı iddia ediyorsanız, neden mucizeler 

istiyorsunuz? İnancınızdan dolayı inanın! 

37 O zamanki Sözümü bugünküyle birleştirin. Özünü karşılaştırdığınızda aynı olduğunu göreceksiniz. 

Size söylediğimi hatırlayın: "Ağaç meyvesinden anlaşılır." Bu Sözün Kimden geldiğini size söyleyecek 

olan Ruh'a ulaşana kadar Sözümün yüreğinize nüfuz etmesine izin verin. 

38 Ruh'un bu meyvenin tadını sınamasına izin vermedikçe, sizinle konuşanın Baba olduğunu inkâr 

etmeye nasıl cüret edersiniz? 

39 Neden bazıları Benim İşimi anlamadıkları halde kendilerini Benden ayıramıyorlar? Çünkü Benim 

Varlığım konusunda kendini ikna etmiş olan onların ruhudur. Hâlâ şüphe duyan diğerleri neden Beni 

dinlemekte bir kez olsun başarısız olmuyor? Çünkü yüreklerinde şüphe taşısalar da, ruh gerçeği tanıdığı 

için onları geri tutar. Eğer bu kalpler sebat ederse, karanlık şüpheleri ortadan kalkacaktır. 

40 Sözümle doymuş olanlar, çöle (dünyaya) çekilmeyin ve size verdiğim yiyeceği yalnız kendiniz için 

biriktirmeyin. Sizi açlığınızı gidermeye çağırdım ki daha sonra aynı şeyi kardeşleriniz olan açlara da 

yapabilesiniz. 
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41 Şimdi ruhunuz bu Söz aracılığıyla ışık aldığına göre - bırakın olsun, Beni tanımak istiyor, onu 

aydınlatanın kim olduğunu bilmek istiyor, onu kaderinin hedefine götüren yolu bilmek istiyor. 

42 Benimle birlikte olmak için kendilerini dünyaya bağlayan kölelik zincirlerini kıranlara ne mutlu! 

Gereksiz şeylere ve insani tutkulara karşı zayıflıklarını yenerek zihinlerinde ve kalplerinde saflığı 

koruyanlara ne mutlu, çünkü Sözüm verimli topraklara tohum olarak düşecektir. 

43 Bu süre içinde Beni dinlediğiniz için mükemmelliğe ulaştığınızı düşünmeyin. Sevgi 

çalışmalarınızla bu mükemmelliğe ulaşmak için yolda büyük bir çaba göstermeli ve öğretilerimi eyleme 

geçirmelisiniz. 

44 Burada, yeryüzünde, ruhunuz en büyük yüceliğine ulaşamayacak, işte bu yüzden size şunu 

söylüyorum: Bu yaşamın tek olduğunu düşünmeyin ve bedeninize sonsuzmuş gibi bakmayın. Gerçekten, 

size söylüyorum, çok sevdiğiniz bu beden meselesi sadece sizin haçınızdır. 

45 Sözümü kavrayın, onun basitliğinde yaşam, şifa ve huzur olan özümün yattığını anlayın. Erkekler 

sizinle güzel sözlerle konuşabilir. Ama Benim basit Sözümün içerdiği yaşam özünü size vermek için - 

bunu asla yapamayacaklar. 

46 Bugün insanların hukuktan, adaletten, barıştan, eşitlikten ve kardeşlikten bahsettiğini duyuyorum. 

Ama gerçekten, size söylüyorum, sevginin olmadığı yerde, bırakın barışı, ne hakikat ne de adalet olur. 

47 Size sevgiden söz ettiğimde, tüm varlıkları birleştiren ilahi bağı kastediyorum. İnsanların anladığı 

anlamda aşktan bahsetmiyorum. Bencilliğin ve temel tutkuların olduğu yerde gerçek sevgi yoktur. Beni 

inkâr edip inciteni de, Beni tanıyıp eserleriyle onurlandıranı da severim. 

48 Eğer bazıları Benim tarafımdan sevildiklerini bildikleri için mutluysa ve diğerleri onlara karşı 

kayıtsızsa, Benim babalık örtüm herkesi örtmeye devam eder çünkü sevgi değişmez. 

49 Hiç kimse, güneşin size ışığını göndermesini engelleyemeyeceği gibi, Benim de sizi sevmemi 

engelleyemez. Ama unutmayın ki Ben aynı zamanda Yargıç'ım ve hiç kimse Benim yargımı engelleyemez 

ya da Benim yargımdan kaçınamaz, tıpkı hiçbir insanın doğanın güçlerini serbest bırakıldığında kendi 

başına durduramayacağı gibi. 

50 Yasamda yürü ve adaletimin acımasız olduğunu anlayacaksın. Talimatlarımı yerine getirin ve 

yaşamın fırtınalarında bile huzur hissedeceksiniz. 

51 İnsanlık bölünmüştür çünkü tek bir yasa tarafından yönetilmemektedir. Her ulusun kendi yasaları 

vardır. Her ulus farklı bir öğreti izler ve evlere girdiğinizde (görürsünüz ki) tüm babalar da çocuklarına 

farklı şekillerde rehberlik eder. 

52 İnsana bilimin armağanı olan ışığı gösterdim. Ancak insanoğlu onunla karanlığı yaratmış, acı ve 

yıkıma neden olmuştur. 

53 İnsanlar insani ilerlemenin zirvesinde olduklarını düşünüyorlar. Ben de onlara soruyorum: 

Dünyada barış var mı? Evlerde erkekler arasında kardeşlik, ahlak ve erdem var mı? Hemcinslerinizin 

yaşamlarına saygı duyuyor musunuz? Zayıfları dikkate alıyor musunuz? - Size gerçekten söylüyorum, 

eğer bu erdemler sizde mevcut olsaydı, insan yaşamının en yüksek değerlerine sahip olurdunuz. 

54 İnsanlar arasında kafa karışıklığı hüküm sürüyor, çünkü sizi yıkıma sürükleyenleri baş tacı ettiniz. 

Bu nedenle, neden insanlara geldiğimi sormayın ve Kendimi günahkârlar ve cahiller aracılığıyla 

tanıttığımı yargılamaktan kaçının, çünkü kusurlu olduğunu düşündüğünüz her şey öyle değildir. 

55 İnsan, dünyada var olan en mükemmel şeydir. Onda Yaratıcı'ya benzerlik vardır. Sizin Tanrınızda 

bulduğunuz üçleme onun içinde vardır: Ruh, can ve beden, birleştiklerinde mükemmel bir varlık oluşturan 

üç güç. 

56 Beden ruh olmadan, yalnızca canlı bedensel yaşam aracılığıyla var olabilirdi; ama o zaman insan 

olmazdı. Ruha sahip olacak, ama ruhun vicdanının sesinden yoksun olacaktı, bu nedenle kendisine 

rehberlik edemeyecekti, ne de ruh aracılığıyla yasayı bilen, iyiyi kötüden ayıran ve her ilahi vahyi alan 

yüce varlık olacaktı. 

57 Bu, Üçüncü Çağ'ın ışığıdır. Ama sizinle konuşanın Tanrı değil, bu adam olduğunu söyleyeni 

sınayın. Size doğrusunu söyleyeyim, Benim ilahi ışınım onun zihnini aydınlatmadığı sürece, onu ölümle 

tehdit etseniz bile, ondan manevi değer ve hakikat içeren sözler alamayacaksınız. 

58 Ruhun konuşmak ve kendini tanıtmak için bedenini kullanması gibi, tüm ruhların Babası'nın onun 

yerine kendini tanıtmasına izin vermek için kısa bir süre için kendini ondan ayırması gerçeğinde garip bir 

şey yoktur: Tanrım. 
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59 Bana nasıl geleceğini bilmediğin için sana geliyorum ve Baba'ya ulaşan en hoş duanın ruhundan 

sessizlik içinde yükselen dua olduğunu öğretiyorum. Beni duymanızı sağlayan ışınımı çeken işte bu 

duadır. Benim Tanrısallığımı memnun eden şarkılar ve sözler değildir. 

60 Erdemlilerden çok, merhametimi size göstermek ve sizi öğrencilerime dönüştürmek için aranızda 

muhtaçları, cahilleri, günahkârları arıyorum. 

61 Bu süre zarfında ruhunuzu ve bedeninizi tüm lekelerden arındırmalıyım ki gerçek yücelişe 

erişebilesiniz. 

62 Beni çağırmak için saf bir biçimde nasıl ayağa kalkacağını bilen kişiyi de, cehaletiyle Beni en 

kusurlu kült aracılığıyla arayan kişiyi de işitirim. Hepsini sevgi örtümle sarıyorum. 

63 Bu zamanda Beni dinleyen sizler ruhsallaşmanın zirvesinde olduğunuza inanmamalısınız, çünkü 

bu gelişim derecesine ulaşmak için hâlâ çok eksiğiniz var. Yasamda küçük çocuklar ya da acemiler 

olduğunuza da inanmayın; çünkü bu Üçüncü Çağ'da ilk adımlarınızı atıyor olsanız da, geçmiş zamanlarda 

da Rab'bin öğrencileriydiniz. 

Ruhunuz o zaman Beni duyduğunda titredi ve daha sonra Sözümü inceleyerek, Baba'nın çocuklarından 

beklediği saygıyı yavaş yavaş anladı. 

64 Eğer Beni izlediğiniz halde, bu yolda denemelerden özgür değilseniz, bunun tek nedeni henüz 

Baba'nın sizi gerçek huzur ve mükemmel mutluluğu hissettirmek için beklediği konutuna ulaşmamış 

olmanızdır. 

65 Şimdi size söylüyorum: Yorulmayın, dikenlerden ve engellerden geri çekilmeyin. Dua edin ve 

Beni yakın hissedeceksiniz ve yolculuğunuzda iyi bir yol arkadaşı olduğumu göreceksiniz. 

66 Umutsuzluğa kapılmayın ve yalnızca maddi yaşamın kendilerine sunduklarını gören materyalistler 

gibi olmayın. 

67 Yoldan çıkan herkes, huzuru bulmak için adımlarını geri izlemeli ve başlangıç noktasına geri 

dönmelidir. 

68 Üçüncü Çağ'da sizi ne yapmaya çağırdığımı anlamanız, sorumluluğunuzu ve görevinizi bilmeniz 

gereklidir. Çünkü sadece kendinizden değil, size emanet edilenlerin sayısından da sorumlu olacaksınız. 

69 Neden korkuyorsun? "Birbirinizi sevin" demek bir fedakârlık anlamına mı gelir? Uluslardaki 

kardeşlerinizin nasıl ağladığını görmüyor musunuz? 

70 Savaş, örtüsünü yeryüzündeki pek çok halkın üzerine yaymıştır ve bu açlık, salgın hastalık ve 

ölümün de serbest kalmasına neden olacaktır. 

71 Savaşa kapıyı açık bırakmayın, çünkü bir hırsız gibi girecek ve sizi gafil avlayacaktır. İzleyin ve 

dua edin! 

72 Yabani otlar insanların kalplerinden kökünden sökülüp atılacak ve iyi tohum, onunla yeni bir 

insanlık oluşturmak üzere korunacaktır. 

73 Pek çok erkek ve kadın, bunca acı ve yıkım nedeniyle Benim Yasamı, Benim Sözümü ve Benim 

Huzurumu özlemeye başlıyor. Yine de Beni bulmak için adımlarını nereye yönlendireceklerini 

bilmiyorlar. O anlarda yanlarına gelip onlara şunu söyleyebilmek size mutluluk vermez mi: "İşte yol bu, 

işte İlahi Efendi." 

74 Size verdiğim öğretinin her sayfasını, amacını anlamadan nasıl gömdüğünüzün farkına varın. 

75 Ben Kitap'ım, Söz'üm ve Işık'ım. Gerçeği saklayarak Beni inkâr edebilir misiniz? 

76 Yüreğinizi bir sığınak olarak hazırladığınız için sizi kutsuyorum. Kalpleriniz olan tarlalar, 

Sözümün tohumunun filizlenmesine neden olacak lütfumun çiyini almak için en iç varlıklarını açtılar. 

77 Benim soframda hiç kimseye diğerinden daha iyi hizmet edilmedi, hiç kimse kayırılmadı ya da 

aşağılanmadı. Beni farklı şekillerde seven insanlardır: bazıları şevkle, sebatla ve inançla, diğerleri 

soğuklukla, reddederek ve tutarsızlıkla. Huzuru arayan tüm insanlar onu Bende bulurlarsa, Mesih'in 

Sözünün ve vaatlerinin sonsuz yaşama sahip olduğunu ve Beni bu zamanda bulanın bir daha asla Benden 

ayrılmayacağını anlayacaklardır, çünkü bu zamanda enkarne olan ruh, deneyim ve ışık olan yüksek bir 

gelişime ulaşmıştır. 

78 Sizleri insanlığın arasında birer meşale olarak bırakıyorum. Çalışmalarınız sayesinde birçok 

yürekte iman alevlenecektir. Hareketlerinize, sözlerinize ve hatta düşüncelerinize dikkat edin! 
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79 Sol elinizin sağ elinizin ne yaptığını bilmesine asla izin vermeyin, o zaman sevginizin tohumları 

bol ve verimli olacaktır. 

80 Usta'nın öğretisiyle ne yaptınız? Yenilemenizi hâlâ göremiyorum. Ama barış için çalışmanız için 

Benim adaletimin dünyanızı etkilemesini beklemeyin. 

81 Bağışlandığınızı peşinen hissettiğiniz için, bu bağışlanmayı kötüye kullanmamalısınız. 

82 Geçmiş iki zaman dilimi (Birinci ve İkinci Zamanlar) ruhunuz kaderini sadakatle yerine 

getirmeden geçti. Bugün onun önünde yeni bir fırsat doğmuştur, öyle ki onun erdemleri sayesinde 

yeryüzünü barışla doldurabilir ve sefalet ve acı ondan kaçabilir. Bu, kardeşlerinizin yüreklerine kendi 

örneğinizi aşılayabileceğiniz bir fırsattır; öyle ki, kendilerini ahlaksızlıktan, kötülükten ayırabilsinler ve 

yenilenerek ruh ve beden sağlığına kavuşabilsinler. 

83 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer bu zamanda gözetlemeden* ve dua etmeden görevinizi yerine 

getirmeye yaklaşırsanız, yeryüzünün cesetlerle kaplandığını göreceksiniz. 
* Kutsal Kitap'taki bu ifade sadece ruhsal uyanıklık değil, her şeyden önce başkaları için, dünya için şefaat etme 

ve ondan sorumlu hissetme anlamına gelir. 

84 Anlayın ki, insanlar, dünyaya asla insanlıkta olup bitenlere kayıtsız kalmak için gönderilmediniz. 

85 İzleyin ve dua edin, bu yılın sizin için rahatlık getirmesini beklemeyin. Bunlar mücadele, iyileşme 

ve düşünme zamanlarıdır. 

86 Kendinizi Benim armağanlarımdan yoksun bırakmayın, çünkü o zaman yeryüzünde parya gibi 

olursunuz. 

87 Ulusların barışı için dua edin. İnsanlara, bu ulusları yönetenlere vicdanları aracılığıyla seslendim 

ve kalplerinin asi olduğunu, nefretlerini ve hırslarını kalplerinden atmadıklarını gördüm. 

88 İmanınıza, Benim gerçeğime tanıklık etme gayretinize dikkat edin ve Beni sevdiğiniz için 

kardeşlerinizin size yaşattığı sıkıntılardan kaygı duymayın. Çünkü Benim İşim, Benim Doktrinim ve 

Benim Yasam yıkılmaz, lekelenmez. Bunu size söylüyorum çünkü öğrencilerim olduğunuz için zulüm 

göreceksiniz. Kötü niyet ve yalan sizi takip edecektir. İşte bu yüzden dua etmek ve Bana hizmet etmeye 

çalışmak için yeraltı mezarlarına saklanmamalısınız. O zamanlar geride kaldı. 

89 Ruhunuzu özgürleştirdim ve gelişimini kimse durduramayacak. 

90 Bu Üçüncü Çağ'daki ayrıntılı talimatlarım hepinizi Tek Tanrınızı göreceğiniz daha yüksek bir 

evrim seviyesine yükseltecektir. O zaman ruhunuzda huzur olacak ve bu huzur, Vaat Edilmiş Toprakları 

fethettikten ve kendinizi ebedi gıda ile besledikten sonra, Cennetteki Babanızı sevmenin ve onun 

tarafından sevilmenin mutluluğunu yaşayacağınız zaman yaşayacağınız mutluluğa benzeyecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 60 
1 Talimatlarımın ekmeğini yemek için masama gelin. 

2 Şimdi "Söz "ü duyacaksınız, ey insanlar! 

3 Beni izlemek için duyduğunuz hevesi görüyorum. Kalbinizin sevdikleriniz tarafından yaralanmış 

olması sizin için önemli değildi; o yırtıldı. Ama ruhunun giysisini sağlam görüyorum; çünkü insanın 

kötülüğü oraya ulaşamaz. 

4 Ne mutlu Benim Davam uğruna alay edilen ve yaralanan ama yine de çarmıhlarını uysallık ve 

sevgiyle yüklenenlere, çünkü onlar kardeşlerinde dönüşüm mucizeleri yaşayacaklar. 

5 Beni dinleyen kalabalığı oluşturan herkes inanç sahibi değil. Aralarında kendilerini gizleyen ve 

gerçeğin içinde boşuna hile bulmaya çalışan yeni Ferisiler keşfediyorum. 

6 Her insan kusurunun üzerinde olan bu Söz'ün özünü keşfedebilmeniz için size ruhunuzu 

yükseltmeyi öğretmeye geldim. 

7 Size verdiğim bu sözden yayılan ruhani özü yeryüzünün tüm halklarına yayacağım, çünkü bu 

birleşmenin tohumudur. Bu öğreti insanlığın birçok (ruhani) görüş üzerinde düşünmesini ve bunları 

anlamasını sağlayacaktır. 

8 Kopan bağlar birleşecek ve ırklar arasındaki farklılıklar ruhsallaşma sayesinde ortadan kalkacaktır. 

Çünkü tek ve gerçek Tanrı'ya yalnızca tek bir tapınma olacaktır. 

9 Böylece yeryüzünde tek bir aile oluşturmaya başlayacaksınız ve size tüm çocuklarımın ruhani 

yolunu aydınlatacak büyük, sonsuz bir meşale bırakacağım. 

10 Delinmiş yanımdan hâlâ sizin için kurtuluş ve şifa kaynağı olan bir su akıyor. 

11 Bu bildiri aracılığıyla yabancıların bu ulusa gelmesinin ve Sözümü duymasının yolunu açıyorum. 

12 İkinci Çağ'da size "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır" dediysem, bugün de size Kutsal Ruh olarak 

sesleniyorum: Ben Mesih'im ve Ben Baba'yım, çünkü Mesih'te konuşan Söz Tanrı'nın Sözü'ydü, bugün 

aldığınız da aynıdır. 

13 Bu zamanda size getirdiğim ruhsallaştırma öğretilerini anlamayı öğrenebilmeniz için sizinle 

semboller, alegoriler ve benzetmeler aracılığıyla konuşmam gerekliydi. 

14 Ama Tanrı'ya tapınmanızdan her türlü dışsal tapınma eylemini çıkardığınız ve Beni ruhunuzla 

aradığınız zaman geldi. 

15 Bedenlerinizin girdiği maddi eve gelmediğimi anlayın. Düşüncelerinizin Benim için hazırladığı 

eve geliyorum. 

16 Bugün Benim Sözümle sevinin. 1950 yılı geldiğinde, Ruhum sizi terk etmeyecek, çünkü o sizin 

içinizde ve yaratılmış her şeyin içindedir. Ama artık Beni bu şekilde duymayacaksınız. Kendimi insanlığa 

tanıtmak için ruhsal olarak geldiğimde, daha sonra ruhsal olarak Bana yükseleceksiniz. 

17 Bana sormak için korkuyla Efendinin huzuruna geliyorsunuz: "Tanrım, tohumumuz Senin gözünde 

hoş olacak mı?" - Buna cevap veriyorum: Eğer sevgiyle konuştuysanız, eğer hastalara merhamet 

gösterdiyseniz, eğer suçları bağışladıysanız, Babanızı hoşnut etmişsinizdir. 

18 İyi tohum ekin ki iyi meyve toplayabilesiniz. Eğer dünyada sevgi eker ve hayal kırıklığı biçerseniz, 

inancınızı kaybetmeyin ve davanızı Bana bırakın, çünkü hizmet ettiğiniz ve ödülünü alacağınız Benim. 

19 Size cennette biçmek için dünyada ekmeyi öğrettim. 

20 Ödülünüzü yeryüzünde aramayın ve krallığımın bu dünyaya ait olmadığını unutmayın. 

21 Bu zamanda doğanın güçleri, seçtiklerimi temizlemek ve Sözümü duyurmaları için onları 

donatmak üzere serbest bırakılır. 

22 İlhamım Beni arayanları, Benim öğrencilerim olmaya yazgılı olanları aydınlatır. İlyas'ın sesi 

ruhları uyandıran ve Benim varlığımı ilan eden bir çan gibidir. 

23 Size sunduğum iş, içine girenlerin kurtulacağı bir gemidir; çünkü bu mesajların sonuncusunu 

aldığınızda, elementler serbest kalacak ve insanları kırbaçlayacaktır. Siz de sınanacaksınız ve o zaman 

Bana olan inancınızı ve güveninizi bileceğim. Sorgulanacaksınız ve bilgisizlikten dolayı sizi kötü 

yargılayan birçok kardeşiniz öğretimi öğrendiklerinde size katılacak. Bu süre zarfında sadece insanlar 

Benim talimatlarımı almakla kalmayacak, aynı zamanda ruhsal vadide yaşayan ruhlar da daha yüksek bir 

seviyeye yükseltilecektir. 
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24 Sevgili öğrencilerim, işimi gayretle izleyin, talimatlarıma uyun ve onlarla birlikte Bana tanıklık 

edin. Sevgi dolu Anneniz Meryem de aynı şekilde size iner ve sizi lütufla doldurur, size mükemmel 

sevgiyi öğretir ve yüreğinizi bir merhamet pınarına dönüştürür, öyle ki kardeşleriniz arasında büyük sevgi 

işleri yapabilesiniz ve gerçeği bilesiniz. O Benim iş arkadaşımdır ve Efendi ve Yargıç olarak Benim 

Sözümün yanı sıra, Anne ve Avukat olarak da onun Sözü vardır. Onu sevin ve adını anın. Size gerçekten 

söylüyorum, Meryem sizi izliyor ve sadece bu deneme günlerinde değil, sonsuza dek yanınızda duruyor. 

25 Halkımı, onlara teslim ettiğim bu sevgi tezahürlerinden sorumlu tutuyorum. Benden öğrenmiş olan 

herkes, "son" gerçeğimi hazırlasın ve öğretsin. 

26 Benim İlahi Sözüme açlık ve susuzluk duyan pek çok kişi size gelecek ve bilgi arzularını Benim 

talimatımla tatmin edecekler. Ötelerden size bakacağım ve kardeşlerinizin yararına yaptığınız her iyi iş 

kutsanacak ve meyveleri çoğalacak. Öte yandan, Yasamın her ihlali ya da çarpıtılması Benim kusursuz 

adaletim tarafından yargılanacak ve cezalandırılacaktır. 

27 Fanatizm olmadan inanın ve hareket edin. Ayağa kalkın ve kendinizi, inançlara ya da doktrinlere 

bakmaksızın tüm kardeşlerinize talimat verebileceğiniz bir düzeye yerleştirin. İhtiyacı olan birine, sırf 

Tanrı'ya geri kalmış ya da kusurlu bir şekilde tapındığı için iyilik yapmaktan çekinmeyin. Bunun yerine, 

özverili çalışmanızın onun kalbini kazanmasına izin verin. Kendinizi gruplara kapatmayın ve böylece 

faaliyet alanınızı sınırlamayın. Her ruh için bir ışık ve her sıkıntı için bir merhem olun. 

28 Dinlenmek için bir ağacın gölgesine yerleşen ve sonra yoluna devam eden yolcu gibisiniz. 

Susuzluk size işkence ettiğinde - işte talimatlarımda kristal berraklığında bir su kaynağı var. Gücünüz 

tükendiğinde dinlenin. Eğer hüzün kalbinizi kaplarsa, bekleyin ve bülbülün size hayatın zorluklarını 

unutturacak şarkısını duyacaksınız. Ama acıktığınızda ağaçtan olgun meyveyi koparın ve yiyin. 

29 İşte Üstat, öğretimi anlayabilmeniz için size basit benzetmelerle konuşuyor. 

30 Yolda durmanızı istemiyorum, yarın insanlar Benden duyduklarınız hakkında size soru 

sorduklarında sessiz kalmanızı da istemiyorum. Kendimi sizden uzaklaştırdığım için 1950'den sonra 

umutsuzluk içinde Bana sitem etmeniz Benim isteğim değildir. 

31 Size Sözümü vermek ve İlahi Sözlerimi hece hece aktarmayı öğretmek için ne kadar nazik ve 

istikrarlı bir şekilde geldiğimin farkına varın. 

32 Öğrencilerim, sizden işlerinizde ve sözlerinizde mükemmelliğe ulaşmanızı istemiyorum. Ancak 

sizden yapabileceğiniz tüm saflığı, yardımseverliği ve samimiyeti istiyorum. 

33 Benim doğamı yüreğinizde tutun ki, konuştuğunuzda sözleriniz onunla dolsun ve kardeşlerinizin 

yüreğini harekete geçirsin. Sözünüz bu niteliğe sahip değilse, size inanılmayacak ve çölde tek başınıza 

vaaz vermeye bırakılacaksınız, rüzgar bu sözleri alıp götürecek ve hiçbir şey ekmemiş olacaksınız. Bu 

şekilde çalışan birini günlük işlerinde hangi teşvik ayakta tutacaktır? Umutsuzluğa kapılmak zorunda 

kalacak. 

34 Şimdi bile size mücadele için kendinizi güçle, cesaretle doldurmanız gerektiğini söylüyorum. 

Çünkü umursamazlığınızda ve acı anlarınızda birilerinin sizi her zaman teselli edeceğini beklemeyin. 

35 Ama bugünden kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, asla terk edilmiş hissetmezsiniz ve artık 

Sözümü duymasanız da, Ben'in sizinle olmadığımı hissetmezsiniz. Eğer Beni arar ve Beni severseniz, 

nerede olursanız olun ve ihtiyaç duyduğunuz anda varlığımı hissedersiniz. 

36 Beni her zaman ve sizin için mümkün olan en iyi şekilde arayın, o zaman Bende Baba'yı, Efendi'yi 

ve Dost'u bulacaksınız. 

37 "Cüzamla kaplı" olarak gelse bile, merhamet dileyeni asla geri çevirmedim. Ben hiç kimsenin 

soframdan ekmek almasını yasaklamadım. 

38 Sizi böyle hazırlıyorum; çünkü dudaklarınızdan Benim Sözüm çıkacak ve insanlığın sıkıntılarında 

teselli, kehanet, merhem ve savunma olacak. 

39 Savaşın bıraktığı acı izlerine bakın ve yine de insanlar ruhani ataletten uyanmak istemiyorlar. 

Ancak yakında dünyada insanlığı sarsacak ve yön değiştirmesine neden olacak olaylar meydana 

gelecektir. 

40 Doğanın güçleri adalet için çağrıda bulunacak ve serbest bırakıldıklarında dünya yüzeyinin bir 

kısmının yok olup denize dönüşmesine, denizlerin yok olup yerlerine karaların ortaya çıkmasına neden 

olacaklar. 
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41 Volkanlar yargı zamanını duyurmak için patlayacak ve tüm doğa şiddetle karıştırılıp sarsılacaktır. 

İyi öğrenciler gibi davranabilmeniz için dua edin; çünkü bu, Teslis-Meryem ruhani öğretisinin kalplerde 

yayılması için uygun bir zaman olacaktır. 

42 Üç Çağ'da Benim sesimi ve Sözümü duyduğunuz ve Üç Çağ'da Kendisini insanlığa açıklamış olan 

Tek Tanrı olduğumu anladığınız için bugün sevinçle "Hosanna "yı söylemek üzere Bana geliyorsunuz. 

43 Üçlü Birliğimde hiçbir gizem görmüyorsunuz çünkü gerçekte hiçbir gizem yoktur. Ben Kendisini 

üç zaman diliminde açığa vurmuş olan tek bir Tanrı'yım. İnsanlar kendi görüşlerini ve bilimlerini 

araştırdıklarında kafaları karışır. 

44 Talimat kitabı önünüzde açıktır, ama dersi seçen Üstattır. O zaman Beni dinlerken kullandığınız 

sevgi, inanç ve iradeye göre acemilikten öğrenciliğe geçtiğinizi hissedersiniz. 

45 Bazıları Beni duydukları ve Varlığıma inandıkları halde Beni anlamadılar. Vahyimin büyüklüğünü 

fark eden diğerleri kendilerini yenilemek ve görevlerini yerine getirmek için ayağa kalkmadılar. Diğerleri 

de Benim öğretimi insanlar arasında yaymak istiyorlar ama insanlardan korkuyorlar ve dudaklarının 

sessizliğe gömüldüğünü hissediyorlar. Ve Bana, "Efendim, bırak da dünya zevklerinin tadını çıkarayım, 

onlardan bıktığımda Sana geleceğim" diyenler de var. - Ey hayatınızın son gününü bilmediğinizi 

düşünmeden Rabbinizle böyle konuşan cahiller! Ama geldiğini gördüğünüzde, yenilmez olan ölümle 

mücadele edeceksiniz. Ama ruhunuz kendini bedenden ayıracak ve o zaman vicdanının sesini duyacak ve 

ona iyi işler yapmadan, eli boş bir şekilde Benim huzurumda olduğunu ve Babasına yaklaşma fırsatını 

kaçırdığını söyleyecektir. 

46 Şimdi insanlar arasından, Rablerinin örneğini izleyerek yasayı bütün dünyaya yaysınlar diye, Beni 

iman ve sadakatle izleyecek olanları seçiyorum. Kimseyi kayırmadığımı biliyorsunuz ama hepiniz 

seçilmeye hazır değilsiniz. 

47 İnsanlığın ilk zamanlarından beri, mesajlarımı ve Yasamı onların aracılığı ile başkalarına iletmek 

için kendilerini donatmış olanlardan, öğretimi kavramış olanlardan yararlandım. 

48 İbrahim'le konuştuğumda sözümü işitti ve imanla Rabbini gördü. O ses patriğe şöyle dedi: 

"Yeryüzünde doğru olduğunu görüyorum ve seninle bir antlaşma yapıyorum. Sizden Beni tanıyacak ve 

Beni sevecek bir halk oluşturacak sayısız kuşakların çıkmasını ve yeryüzündeki bütün ulusların onlarla 

kutsanmasını istiyorum." 

49 İbrahim'e İshak adını verdiği ve çok sevdiği bir oğul verdim ve onun imanını ve itaatini sınamak 

için onu kurban etmesini istedim. İbrahim bedenen ve ruhen titredi; ama aldığı buyruğun tanrısal bir 

buyruk olduğunun bilincinde olarak, duasında yalnızca bu yüce görevi yerine getirmek için güç istedi ve 

kendini oğlunu kurban etmeye hazırladı. 

50 Bu Benim için yeterliydi ve İbrahim'in kolu itmek için kalktığında, elini geri çektim, sevgili 

Oğlumun yaşamını ona geri verdim ve ona barış öpücüğümü verdim. Seçtiklerimden yalnızca biri bu 

sınavı geçebilirdi; bu nedenle onu seçtim, onun örneği kendi zamanındaki ve sonraki zamanlardaki 

insanlar için yazılsın diye. 

51 Daha sonra Yehova size, sınava tabi tuttuğunuz ve iman edebilmeniz için Benden yaşamını talep 

ettiğiniz İsa'da insan olan Sözünü gönderdi. Sizin için anlaşılmaz olan sonsuz sevgim, O'nu uysal bir kuzu 

gibi size teslim etti, öyle ki O'nun kanını kabul ederek sonsuz yaşama yükselebilesiniz. Artık siz 

günahkârlara olan sevgimi çok iyi ölçebilirsiniz. 

52 Bugün seni yeniden arıyorum. Ama Ben Yasa'yı taşa yazmam ya da Sözümü bir insanda 

cisimleştirmem. Kutsal Ruhum, Benim tarafımdan esinlenen insanın zihni aracılığıyla konuşmak için gelir, 

sizi hazırlamak için, böylece daha sonra doğrudan ruhtan ruha Benim Tanrısallığımla birliğe girebilirsiniz. 

53 Işığı dünyanın son köşesini bile aydınlatacak olan Yedi Mühür Kitabı'nın, Yaşam Kitabı'nın altıncı 

sayfasında yer alan yeni öğretileri size açıkladığım bu Çağ'ın kapılarını açan İlyas'ın Ruhu'dur. 

54 Ruhsal olarak İbrahim'in soyuna, atalar aracılığıyla size verdiğim tüm kehanetlerin ve vaatlerin 

çağlar boyunca gerçekleştiği halka aitsiniz. 

55 Şimdi size bir gemi gibi olan yeni bir vasiyetname emanet ediyorum ki, insanlık kendini onun 

içinde kurtarabilsin. 

56 Çalışın, ekin, ama bunu Benim Yasam çerçevesinde yapın. Sana söylediğim zaman: Benim İradem 

sizindir ve sizin İradeniz Benimdir, bunu size tekrar edebilirim, ancak her zaman yalnızca niyetiniz izin 

verdiğinde. Tanrı'nın bağrından doğru ve temiz olarak çıktığınıza göre, sizden haksız bir şey çıkmaması 
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gerektiğini düşünün. Size bereketlerle dolu yeryüzünü, insanlar onu geçici bir ev olarak kullansınlar diye 

verdim. 

57 Kendimi insanlara her zaman tanıttıysam, neden içinde Bana tapınmak için kendi elleriyle Benim 

suretimi yapma ihtiyacı hissediyorlar? 

58 Millet, şu anda kefaretiniz bataklığın içinde paha biçilemez değerde bir mücevher aramak oldu. Ne 

şekilde? Çünkü üzerinde yaşadığınız ve kokuşmuş bir havuza dönüştürdüğünüz yeryüzündeki mirasınızı 

geçmişte kaybettiniz. Huzuruma onsuz geldiniz ve Bana döndüğünüzde onu Bana sunabilmeniz için sizi 

onu aramaya göndermek zorunda kaldım. Bu mücevher erdemlerin toplamıdır. İyilik yapın ve bunu ne 

kadar çok uygularsanız, verdiği ışık ışınları o kadar güçlü olacaktır. 

59 Acı ve sıkıntı zamanlarında size öğretmeye geldiğim için Beni suçlamayın, çünkü acıyı Ben 

yaratmadım. 

60 Benim iyi işçilerim olun ve bu öğretiyi duyurmanız için sizi eyaletlere göndereceğim. O halde 

yararsız bir şey öğretmeyin ya da ruhsal olana olan gerçek inancı batıl fikirlerle karıştırmayın. Eğer işime 

bu tür fikirler katacak olsaydınız, susmanız sizin için çok daha iyi olurdu. 

61 Gerçeğimi dile getirin, ben de sizi ilhamımla ödüllendireyim; tıpkı bu halkın ve ses taşıyıcılarımın 

ruhsal uyanışını Sözümün daha da bolca akmasını sağlayarak ödüllendirdiğim gibi. 

62 Aranızdaki ilahi Varlığımı hissedin. Bu gün halkıma sürpriz yapmak Benim isteğimdi. 

63 Bugün size soruyorum: Size emanet ettiğim işle ilgili ne yaptınız? Benim öğretilerimle ne yaptınız 

ve kardeşlerinize Benim mesajımı nasıl verdiniz? - Sorularıma sessiz kalıyorsunuz, çünkü bu soruların 

vicdanınız tarafından size zaten sorulduğunu biliyorsunuz. 

64 Efendi'ye karşı küçük çocuklar gibi hissediyor ve sessizce ağlıyorsunuz. Sizi bağışlıyorum ve 

sonunda gerçek öğrenciler olabilmeniz için size bir süre daha veriyorum. 

65 İyi biliyorsunuz ki, talimat eksikliği çekmediniz, yolunuza devam edebilmeniz için size yolunuzda 

birçok teşvik verdim. Gerçekten de Kendimi bir yargıç olarak gösteriyorum, ama önce Baba sevgimi 

hissetmenize izin veriyorum. 

66 İnsanlar, sizin yenilenmeniz ve gelişmeniz için uluslara barış verecek olsam, bu koşulu sevinçle 

kabul eder ve yerine getirmek için çaba gösterir misiniz? - Size söylediklerimi iyi düşünün, öğrenciler! 

67 Birbirinizi sevmeyi öğrenebilmeniz ve alçakgönüllü olabilmeniz için sevgi ve yumuşak başlılıkla 

geldim. Ben bir örneğim ve kitabım. Mesih'e yeniden kulak verin, çünkü O Yol, Gerçek ve Yaşam'dır. 

68 Sadece Kendimi değil, aynı zamanda en sevecen Anneniz Meryem'i ve Ruhsal Çobanınız İlyas'ı da 

tanıttım ki, bunun Tanrı'nın insan tarafından görülmek, duyulmak ve hissedilmek için insan zihni 

aracılığıyla Kendisini fiziksel olarak algılanabilir kıldığı son dönem olduğunu anlayabilesiniz. 

69 Bu sözü işitmiş olan sizler, onu sevgiyle kucaklar ve size öğrettiğim gibi duyurursanız, size 

doğrusunu söyleyeyim, soyunuz yedinci kuşağa kadar devam edecektir. Ama itaat göstermez ve merhamet 

etmezseniz, bunun acısı çocuklarınızda ve onların soyunda hissedilecektir. 

70 Topluluğunuzun bağrında çalışacak çok şeyiniz olacak, ancak erdemlerinizin sayılması için 

düşünce ve iradede birleşmeli, birbirinizi kardeşler olarak sevmeli ve hakaretlerinizi affetmeye hazır 

olmalısınız. O zaman sizi materyalizme, kendini sevmeye ve egoizme bağlayan zincirleri kırmış olacak ve 

başkaları için yaşamaya ve acı çekmeye başlayacaksınız. 

71 İlyas sizinledir ve onun ışığı sizi aydınlatır, böylece tıpkı size putlarınızı kaidelerinden itme 

cesareti verdiği gibi, kalbinizdeki mabedi tamamlayabilirsiniz. İlyas'ın ışını her zaman putperestliği, batıl 

inançları, cehaleti ortadan kaldırmak için gelmiş ve insanların gerçeğin Tanrısı'nın gücünü tanımalarına 

neden olmuştur. 

72 İnsanlar, bu sıkıntılı dönemde Meryem'in barış örtüsünün altına sığının ve onu Kutsal Anne olarak 

tanıyan ve tanımayan tüm insanlar için dua edin. 

73 Savaşın sudaki yağ gibi nasıl yayıldığını görün. Yabani otlar kökünden sökülüp atılacak, böylece 

toprak yeniden temizlenecektir. 

74 Ulusunuzun barışı için izleyin ve dua edin ve Sözümü yüreklerinizde tutun, çünkü hala onu 

duyabileceğiniz zamandasınız. Ama yakında bu zaman sona erecek. 

75 Sizi okşayan ve kalbinize manevi bir çiçek bırakan Cennetin Kraliçesi'ne dileklerini ileten bu 

halkın dualarını alıyorum. 
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76 Ne mutlu benim izimden gidenlere. Size mükemmellikten gönderdiğim sesimi duyuyorsunuz, bu 

ses evrenin her yerinde birçok biçimde duyuluyor. 

77 Hiç kimse Yaratıcı'nın bakışlarından saklanamaz, çünkü O her yerde hazır ve nazırdır. Nereye 

gidersen git seni takip ediyorum, kendi gölgen gibi. Hiçbir düşünce Benim İlahiliğimden kaçamaz ve 

Benim için gizli kalmış ya da bilinmeyen hiçbir iş yoktur. Hem yüksek evlerde yaşayan doğru ruhlarla 

hem de zihinsel karmaşaları yüzünden karanlık dünyalar yaratıp orada yaşayanlarla birlikteyim. 

78 Herkesin yanındayım. Bazıları için beklenen kişiyim, bazıları içinse zulüm gören. Kutsal Ruh 

şimdi sizi örten karanlık perdeyi kaldırıyor ki her göz bu Işıkta kendini yenileyebilsin. Ben "ölüleri" 

diriltmek için onları arayan Ebedi Yaşamım. 

79 Dualarınızda ruhsal olarak öyle yükselin ki, zamanın geçmediği ve her şeyin huzur ve mutluluk 

olduğu sonsuzluğun eşiklerine ulaşabilesiniz; çünkü orada gerçek yaşamla tatmin olacaksınız. 

80 Herkes için o dünyaya sonsuza dek girecekleri anın kaçınılmaz olarak geleceğini düşünün. O halde 

neden bu dünyada yaşamakta ısrar ediyorsunuz? Dünyaya bu kadar sıkı sarıldığınızda ve eskiden 

akrabalarınız olan ve şimdi ruhani dünyada, bundan daha iyi dünyalarda yaşayanları tekrar görmek 

istediğinizi gördüğümde, ruhani yaşama olan inancınız ve umudunuz ne kadar da küçük. Yaşadıkları 

yerden Vaat Edilmiş Topraklar'ın yansımasını görebildikleri halde, neden yeniden Gözyaşı Vadisi'ne gelip 

ağlamalarını ve acı ekmeğinizi yemelerini istiyorsunuz? 

81 Baba'nın adaletinin tüm evrende tecelli ettiğini hissediyorsunuz. Ama size söylüyorum, Benim 

adaletimi sıradan anlamda bir cezayla karıştırmamalısınız. Şimdiki zaman sizi hazırlıksız yakaladı çünkü 

zamanı ve armağanlarınızı kullanmadınız ve bu nedenle kendinizi azarlanmış hissediyorsunuz. 

82 Öğrenciler, uyanın ve içinde yaşadığınız zamanın farkına varın. Size diyorum ki: Adaletimi kimse 

durduramadığı gibi, merhametimin sizin için açtığı öte dünyaya açılan kapıları da kimse kapatamaz. Hiç 

kimse ışık, umut ve bilgelik mesajlarının o dünyalardan insanlara ulaşmasını engelleyemeyecektir. 

83 Bu krallığın tek sahibi Benim ve anahtarı Benim öğretilerimde yatar. Bu nedenle, siz mütevazı 

ruhanilere bahşettiğim tüm lütfu anlayın. Çünkü bu zamanın hiçbir inanç topluluğu ya da mezhebi İlahi 

Sözün tezahürüne ya da Benim İrademle gönderilen ruhani ışık varlıklarının mevcudiyetine sahip değildir. 

84 Bırakın büyük mezhepler ya da tarikatlar bu öğretileri yanlış değerlendirsinler, bırakın bu tezahürü 

reddetsinler ve sizi kınasınlar. Bunun nedeni, Ruh'un tüm sırlarının anahtarının Mesih'te olduğunu 

unutmuş olmaları ya da anlamak istememeleridir. Şimdi Beni izlediğini iddia edenlerden kaçının gerçekte 

Bana zulmedenler olduğunu göreceksiniz. Ama Benim Sözüm gerçekleşmek zorunda. 

85 Bu, Mesih'in insanları özgürleştirmek ve kurtarmak için "bulut üzerinde", görkemle dolu ve ruhsal 

ışık varlıklarıyla çevrili olarak dünyaya geldiği Üçüncü Zaman'dır. Herkese varlığımın işaretlerini verdim, 

her kapıyı çaldım. Ama ayak seslerimi duymalarına rağmen Beni inkâr ettiler. Sadece siz, ruhunuzda 

Tanrı'nın halkının tohumunu taşıyan alçakgönüllüler Bana inandınız; Beni hissettiniz ve Beni 

yüreklerinize kabul ettiniz. 

86 Hiç kimse bu tezahürleri engelleyemedi veya yolunuzu durduramadı, çünkü hakikat ışıktır ve 

yenilmez bir kılıçtır. 

87 Bugün biliyorsunuz ki, Benim bu zamanda geliş amacım sizi dünya nimetleriyle donatmak değildi. 

Bununla birlikte, aranızdaki varlığımın bir başka kanıtı olarak, ister kaybettiğiniz sağlığınıza kavuşmuş 

olun, ister çalışma kapıları açılmış olsun, isterse de size bahşettiğim birçok biçimde Benim tezahürlerimi 

almış olun, şefkatli sevgimi somut olarak deneyimlediniz. 

88 Hepinize hem ruhani hem de maddi varlığımın kanıtını vereceğim. 

89 Dünyanın dinleri ve mezhepleri: Kapılarınızı açın ve akın akın Bana gelin! Güç sahipleri: Kalkın 

ve işimi sınayın! Erkekler, kadınlar, Beni arayın, kendinize merhamet edin! Eğer bu halk sizi kabul etmeye 

hazır değilse, ben sizi kabul edeceğim, sizi iyileştireceğim ve size Sözümün Ekmeğini vereceğim. 

90 İnsanlık, dua edin, Üçüncü Zaman'ın gizemini size açıklamak için sizi bekliyorum. 

91 Dünyada mutluluk mu bekliyorsunuz? Bu dünyanın süt ve bal vermek yerine, insanın iradesine 

göre gözyaşı ve ölüm verdiğini iyi biliyorsunuz. 

92 Kendinizi hazırlayın, çünkü Tanrı'ya ruhsal tapınmayı tüm sevginizle uyguladığınızda 

putperestliğinizi yok edecek olan sizin elleriniz olacaktır. 

93 Dikkatli olun, çünkü savaş yaklaşıyor ve düşman yaklaşıyor. Birinci Zaman'ın Firavunu ya da 

İkinci Zaman'ın Sezar'ı olmayacak. Açılımınızdan ve bilgi ışığınızdan korktuğu için sizi esarete geri 
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götürmeye çalışan şey, sizi saran ve tehdit eden tüm çağların karanlığı olacaktır. Bunun için size 

savaşmanız için ışık kılıcını verdim. Bu ışıkta iman, bilgelik ve hayırseverlik olacaktır. 

94 Bağışlayıcılık, Benim adaletim önünde en büyük değere sahip olacak erdemlerden biri olacaktır. 

Size tekrar söylüyorum: "Birbirinizi sevin." 

95 Aşkım tüm insanları ve tüm dünyaları bir araya getirecek. Benim önümde ırklar, diller ve kabileler 

arasındaki farklılıklar ve hatta ruh gelişiminde var olan farklılıklar bile ortadan kalkacaktır. 

96 Yargıç olarak Tanrı ile insan arasında bir aracılık düzeyi vardır; bu düzey, ruhların Rablerinin 

huzuruna çıkabilmek için sevgisiyle yıkanıp arındıkları, en sevecen anne olan Meryem'dir. 

97 Adem'in itaatsizliği, Kabil'in suçu ve Babil'in karmaşası hala insanlığın üzerinde olsa da - size bu 

lekelerden kurtulma fırsatı vereceğim. 

98 Susuzluğunuzu gidermeniz ve kendinizi tüm kirlerden arındırmanız için size bu berrak ve saf su 

kaynağını sunuyorum. Ama bahara dikkat edin, çünkü sizi sahte ruhani öğretilerle kandırmak isteyen ve 

size Tanrı'yı ve Meryem'i sevdiklerini söyleyen insanlar ortaya çıkacaktır. Dikkatli olun, çünkü bununla 

sizi (Rab'bin) engelinden ayırmak istiyorlar. Benim öğretilerimi insan öğretileriyle karıştıranlar ortaya 

çıkacaktır. Uyanık yaşayın! Çünkü sizi yargıya çağıracağım saat çoktan yaklaşıyor. O zaman Varlığım 

fırtınadaki gök gürültüsü gibi ve Işığım Doğu'da doğan ve Batı'da sönen şimşek gibi olacak. Sonra Benim 

tarafımdan işaretlenmiş yüz kırk dört bin kişiyi, hasatlarını Benim adaletim önünde teslim etmeye 

çağıracağım. Bazıları maddede, diğerleri ise ruhta olacaktır. 

99 1866'da beni takip edenler de ilk tohumlarının hesabını verebilmek için bu yargılamada hazır 

bulunacaklar. Barış gelmeden önce yargı olacaktır. Güçlülerin güçlülere karşı ayaklandığını göreceksiniz, 

ancak bu savaşlarda güçleri ve kibirleri tükenecek. O zaman yeryüzü hem günahkârların hem de 

masumların kanıyla yıkanacaktır. Ama bu sıkıntılar sona erdiğinde uluslara barış gelecek, çünkü insanlar 

Tanrı'yı tek güçlü ve doğru kişi olarak kabul edeceklerdir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 61 
1 Benim ilahi ışınım size indiğinde, melekler Baba'ya dua ve tapınmada ruhunuzla birleşirler. 

2 Benim adaletimden duydukları korku, bu dava günlerinde doğanın güçlerinin serbest bırakıldığını 

deneyimleyen bu halkın şevkini artırdı. Neden umutsuzluğa kapılıyorsunuz? Ben size dua etmeyi ve 

imanla donanmayı öğretmedim mi? 

3 Doğa güçlerinin size geçmiş zamanlardaki kehanetlerin gerçekleştiğini gösterdiğini düşünün. Eğer 

kaderinizde bu olaylara tanık olmak ve görmek varsa, Babanızın İradesi sizi korkutmasın. Her şey sizi 

arındırmaya hizmet eder. 

4 Her birinize, O'nun Sözü ve örneğiyle yönlendirmeniz için birkaç yürek emanet ediyorum. Ama 

denemelerde zayıf düşerseniz, kardeşlerinize Benim talimatlarım konusunda nasıl bir güven 

aşılayabilirsiniz? - Sizi takip eden insanlar arasında, sadece iyi işlerin onları harekete geçirmeyi ve Benim 

öğretime dönüştürmeyi başardığı taştan kalpler vardır. 

5 Uyanık yaşayın ve duyarlı olun, çünkü her fırsatta ve her yerde size muhtaç birini getireceğim ve 

onun ihtiyacını hissetmeden geçip gitmemelisiniz. Hayatta sadece bir kez gördüğünüz kişiler bile size 

emanet edilen çokluğa aittir. Ahirette sizi tanıyacaklar. 

6 Acı görüntülerine sadece meraktan bakmayın. Her zaman en yüce duygularla hareket edin ki 

işleriniz gerçek hayırseverlik içersin ve kardeşlerinize teselli getirebilesiniz. Bir hastaneden kaçmayın ve 

bir cüzamlıdan, bir sakattan ya da bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış birinden korkmayın. Bir hapishaneye 

küçümseyerek ya da tiksinerek bakmayın ve orada bulunanlar için dua etmeden geçmeyin. Düşmüş 

olanlara, insanlar tarafından unutulmuş olanlara sevgiyle elinizi uzatın. Ruhlarına ne kadar iyi 

geleceksiniz! 

7 Savaş için kalbinizi çelikleştirin! Saflarımda zayıf askerler istemiyorum. Kardeşlerinizin yolundaki 

varlığınız onlar için kurtuluş, özgürlük, sağlık ve huzur anlamına gelebilir. 

8 Yakında aranızda Sözümü tamamlayacağım ve onu yüreklerinde taşımak istemeyenler, onları 

yıpratacak acıya hazır olsunlar. Hazırlıklı değillerse Benim yeni tezahürüme nasıl tanıklık edebilirler? 

9 Eğer İkinci Çağ'da Sözüm çocuk İsa aracılığıyla Yasa öğretmenleriyle konuştuysa ve sorularım 

karşısında dudaklarının susmasına neden olduysa ve yanıtlarımla onları şaşkına çevirdiysem, o zaman, size 

doğrusunu söyleyeyim, bu Çağ'da da Sözüm yeni Yasa öğretmenlerine, ilahiyatçılara ve bilginlere 

ulaşacak ve onları sorgulayıp yanıtlayacaktır; bunun için kendinizi hazırlamalısınız. Seni insanlara bu 

tanıklığı vermen için göndereceğim ve eğer insanlar sana inanmazlarsa, onlara şöyle diyeceğim: "Eğer 

elçilerime fakirliklerinden ve alçakgönüllülüklerinden dolayı inanmıyorsanız, mucizelerinin hatırı için 

onlara inanın." - Öğrencilerimin çalışmalarına doğada ve ulusların yaşamında, insanlığın öğretilerimin 

gerçeği üzerinde düşünmesini sağlayacak işaretler eşlik edecek. 

10 İşaretlenmiş olanların dünyevi çalışmalarının ardından ruhani vadiye karanlıkla örtülü olarak 

dönmelerini istemiyorum. Onları ruhani varlıklar olarak, yolu açan, tutsakları özgürleştiren, cehalet, kibir 

ya da kötü alışkanlıklar içinde yaşayanları uyandıran görünmez bir ordu olarak dünyaya göndermek için 

ışık, güç ve sevgiyle dolu olarak kabul etmek istiyorum. Kutsal Ruh'un işaretini almış olmalarına rağmen 

kendilerini ışıksız ve erdemsiz olarak bulanlara ahirette ne olacak? Rab onları ışık ordularının arasına mı 

gönderecek, yoksa kirlerini temizlemek için onları yeniden bedenlendirmek zorunda mı kalacak? 

11 Doğrusu ben size diyorum ki, siz yeryüzünde insanları nasıl bir zamanın beklediğini bilmezsiniz 

ve o günlerde orada oturmak da istemezsiniz. 

12 vazgeçin, günahtan vazgeçin, çünkü Benim İlahi Adalet Kılıcım kötülüğü yok etmek için 

acımasızca gelir. Kurtuluşları için savaşanlara yardım edeceğim ve insanların hataları yüzünden 

ağlayanlara Merhametimle yardım edeceğim. Evet, insanlar, erdemde, iyilikte kalmayı gözeten erkekler ve 

kadınlar ve çocuklarının iyi yoldan sapmaması için dua eden ebeveynler var. 

13 Sizi, ruh ve beden için yararlı olan hiçbir şeyden feragat etmediğiniz, ama size ne kadar yararlı ve 

rahat görünürse görünsün, zararlı olan her şeyden kendinizi kurtardığınız - bu feragat bir fedakârlık 

anlamına gelse bile - iyi anlaşılmış bir kefarete teşvik ediyorum. 

14 Nereye giderseniz gidin, sevgi ve merhamet izi bırakın ki oradan geçen herkes ışığı alabilsin. O 

zaman Üstadınızı gerçekten örnek alacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, kardeşlerinizin yüreklerinde 

bırakabileceğiniz en derin izlerden biri, işlenen suçların bağışlanmasıdır. 
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15 Yüreğiniz, Rabbinin önünde suçunu itiraf etmek için alçakgönüllülükle açıldı ve tüm suçların 

üzerine düştüğü Ben, ruhunuzu sakinleştiren ve yüreğinizi umutla dolduran bir esenlik nefesi olarak size 

bağışlamamı bahşediyorum. Ruhunuz kendini içinde bulduğu sürgünde daha ne isteyebilir ki? 

16 Baba size krallığından söz eder, Meryem sizi örtüsüyle örter ve İlyas sizi gözetir. Size bahşedilen 

lütfa saygı gösterin. 

17 İşte, karanlıkta yürümemeniz için Gerçek Yaşam Kitabı gözlerinizin önünde açıldı. Sizi ruhla 

donattığıma göre, doğanın ona öğretebileceğinden daha fazlasını bilmesine izin vermem en doğal ve en 

adil olanıdır. Bir ruh Benim yarattıklarımın ortasında cehalet içinde yaşamamalıdır, çünkü o kendisini 

çevreleyen her şeyden daha yüksekte durur. 

18 Yalnızca sevginize değil, anlayışınıza da susamış durumdayım. 

19 Ruhunuza faydalı olabilmeleri için yaşamın sınavlarını ve değişimlerini ruhani bir yücelişle kabul 

edin. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar aracılığıyla Babanızın öğretilerinin çoğunu açıkça anlayacaksınız. 

20 Kaderinizi kabullenin, sahip olduklarınızla yetinin, sabırlı olun. Neden bazen sakinliğinizi 

kaybediyor ve umutsuzluğa kapılıyorsunuz? Çünkü kökeninizi ve ödemeniz gereken borcu unutuyorsunuz. 

21 Ruhunuzun kefaretini anlamasına ve kabul etmesine izin verin, o zaman ışığın iç varlığınıza nüfuz 

ettiğini ve sizi umut, güç ve sevinçle doldurduğunu hissedeceksiniz. 

22 Ağlamanızın Benim isteğim olmadığını ve gözlerinizde yaş görmekten zevk almadığımı anlayın. 

Ama dünyaya saf olarak gelen ruhunuzun dünyanın günahlarıyla lekelendiğini gördüğümde, Bana geri 

dönebilmesi için kendisini arındırmasına izin verdim. Cahil olan adaletime sövdüğünde ve zayıf olan 

düştüğünde, bağışlanırlar. Ama bu Sözü işitmiş, bu Yasayı almış olan sizler, imanınızın ışığını söndürüp 

şaşkınlığa düşmedikçe umutsuzluğa kapılamaz ya da küfredemezsiniz. Bu şekilde eksiklik duyarsanız, size 

verdiğim bu beyaz çarşafı kirletmiş gibi ya da size sevgiyle sunduğum ekmeği içinizden atmış gibi 

olacağınızı düşünmüyor musunuz? 

23 Zayıf düşmeyin, tekrar hastalanmayın ve kimsenin size geliştirmeyi öğrettiğim yetenekleri 

elinizden almasına izin vermeyin. Acı ve ıstırabı barış ve sevgiye dönüştürmek için size verdiğim 

talimatları ve gücü kullanın. Eğer evinizin bağrında uyumsuzluk varsa, bunun nedeni Benim sevgi 

öğretilerimi uygulamaya koyamamış olmanızdır. 

24 Beni dinlediğiniz sürece kendinizi güvende hissedersiniz; ama toplantı odasından çıkar çıkmaz, 

birçok yönden ayartıldığınızı hissedersiniz. Sizi ayartan, alaşağı eden ve yok olmanızı önemseyen ben 

miyim? Öğrenciler, eğer ayartıcı şeylerin var olmasına izin verdiysem, bırakın onlar sizin için bir sınav 

olsun! Göreviniz, karanlıkları aydınlığa dönüştürene kadar onlara imanla direnmektir. Yolunuzda eksik 

kalan birini koyduğumda, bu sizi alçaltmak için değil, onu kurtarabilmeniz içindir. Ruh'un savaş 

zamanında yaşadığınızı ve size söylenen şu buyruğu yerine getirmeniz gerektiğini bilerek dua edin: 

Birbirinizi sevin. 

25 Aktif olun, uyumayın! Yoksa zulümler sizi uyurken yakalayana kadar beklemek mi istiyorsunuz? 

Bir kez daha putperestliğe mi düşmek istiyorsunuz? Yabancı doktrinler kendilerini zorla ya da korkuyla 

dayatana kadar bekleyecek misiniz? Uyanık olun, çünkü Doğu'dan sahte peygamberler çıkacak ve 

ulusların kafasını karıştıracak. Sesinizin tüm dünyada yankılanması ve insanlığı zamanında uyarmak için 

bir araya gelin. 

26 Birleşmenizde size yardımcı olmak için, içinde yaşadığınız zamanı anlamanızı sağlamak amacıyla 

Kendimi aranızda birçok biçimde hissettiriyorum. Ama Benim Varlığımı hisseden ve "Bu Rab'dir!" 

diyenler ne kadar azdır. - İnsanlar ruhsal olarak uykudadır. Beni duyan sizler uyandınız. Ama yine de 

diğerlerini uyandırmak için harekete geçmiyorsunuz. 

27 Bu mütevazı buluşma yerlerinden insanlık için yeni mesaj yayılacak, dudaklarında 

yenilenmelerinin ve ruhsal ilerlemelerinin tanıklığını taşıyan kalabalıklar buradan dışarı çıkacaktır. 

28 Bu dua evleri maddi olarak ne kadar fakirdi; ama büyüklükleri manevi oldu! Sözümü işittiğiniz 

toplantı yerleri, gölgesi şifa veren sık yapraklı ulu bir ağaç gibidir. Onun varlığı huzur ve güven aşıladı, 

meyveleri sizi besledi. Buluşma yerleri zina yapanlara, çocuk katillerine, kötü niyetlilere, hastalara, elini 

komşusunun kanıyla lekeleyenlere, yoksullara, sevgiye aç olanlara sığınak olmuştur. Hepsinden gözyaşları 

sel oldu, dualar yükseldi ve şükran sözleri duyuldu. Bu insanlar adım adım bu ibadet yerlerinde gözyaşları 

ve dualarla kendilerini arındırdılar. 
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29 Şimdi insanlık büyük acıların ortasında kendini arındırıyor, savaş etkisini tüm dünyaya yaydı ve 

zayıf insan geri çekildi. Bugün kan nehirleri akıyor, uluslar uluslara karşı ayaklanıyor, anneler bile 

oğullarını savaşa itiyor. Sonrasında tüm sonuçlar kendini gösterecektir: salgın hastalık, açlık ve ölüm. Bu 

yıkımdan muaf hiçbir yer kalmayacaktır. Nadir hastalıklar ortaya çıkacak, cüzzam yayılacak ve körlük de 

öyle. Güneşin ateş gibi yandığı hissedilecek, verimli olan tarlalar çoraklaşacak ve sular kirlenecek. Bu 

nedenle kendinizi hazırlamalısınız; çünkü Benim İşaretim kurtulmanız için yeterli olmayacaktır. Benim 

işaretlediklerimden olmayan kaç kişi kurtulacak, Benim seçtiklerimden olmayan kaç kişi kurtuluş yolunu 

bulacak? İzleyin ve dua edin! 

30 Size doğrusunu söyleyeyim, tıpkı bu zamanda yeryüzünde insan zihninin aracılığı ile Sözümü 

işittiğiniz gibi, başka dünyalarda da başka kanallardan, başka araçlarla da olsa işitilecektir. Ancak bu 

mucizeleri yalnızca ruhani yaşama girdiğinizde deneyimleyeceksiniz. 

31 Ahiret hayatı karşısında kim tedirginlik hissetmemiştir ki? Bu dünyada sevdiği birini kaybedenler 

arasında kim onları bir kez daha görmenin ya da en azından nerede olduklarını bilmenin özlemini 

duymamıştır ki? Tüm bunları yaşayacaksınız, onları tekrar göreceksiniz. Ancak bu dünyadan ayrılıp 

ruhani vadide bulmayı umduklarınızın nerede olduğunu sorduğunuzda, daha yüksek bir seviyede oldukları 

için onları göremeyeceğiniz söylenmesin diye şimdiden liyakat kazanın. Size uzun zaman önce Baba'nın 

evinde pek çok konut olduğunu söylediğimi unutmayın. 

32 Sözümün ekmeğini yiyin ki, keder ve acı kalbinizden çıksın ve sonsuz yaşamı bir an için 

görebilesiniz. Size bu huzurdan biraz veriyorum. 

33 Beni bir kez daha dinleyin ve dünyanın size verdiği kötü düşünceleri zihninizden çıkarın, o zaman 

size açıkladığım ruhani öğretilere hazırlıklı olarak girebilirsiniz. Tam şu anda, ruhani yükselişinizin şu 

anında, kendinizi kalbinizin en iç kısmında toplamak için çaba sarf ettiğiniz şu anda, bedenin tutkuları 

ruhunuza yansır. Ruhun niteliklerinin ve güzelliklerinin bedeninize bolca yansımasına ne zaman izin 

vereceksiniz? 

34 Kendinizi arındırın ki Beni hissedebilesiniz, adım adım cisimleşmenizi bir kenara bırakın. 

Sağlıksız zevklerde, boş şeylerde ve gereksiz tanınma arzusunda yaşayan sahte putları terk edin. Sizi 

ayartan tutkularınıza hakim olun ve onlarla Mesih'in çölde konuştuğu gibi konuşun: "Rabbinizi 

ayartmayacaksınız, ama O'na tapacaksınız." 

35 Ayrıca size bir haracı Tanrı'ya, diğerini İmparator'a vermeyi öğrettiğimi de hatırlatırım, çünkü 

görüyorum ki her şeyinizi İmparator'a veriyorsunuz. Kendinizi her gün bir an için sorgulayın, çünkü 

kaçınılmaz olarak sizi yargıya çağıran sesimi duyacağınız saat gelecek ve o zaman ruhunuz kendisi ve 

bedensel kabuğu hakkında hesap vermek zorunda kalacak. O saatte benden korkmayın, ben zalim değilim; 

kendinizden korkun! 

36 Size yeryüzünde Yaratıcınız olduğumu, sizi sevdiğimi ve bağışladığımı gösterdiğimde, ruhani 

yaşama girdiğinizde Beni değişmiş bulacağınızı mı sanıyorsunuz? 

37 Sizi aradığımda ve büyük bir hevesle peşinizden koştuğumda, sizinle konuştuğumda ve Kendimi 

bulunduğunuz yere indirdiğimde, bunun nedeni bu dünyayı terk ettiğinizde kendinizi sonsuzlukta 

kaybetmenizi, ışıksız kalmanızı, Beni aramanızı ve bulamamanızı, size çok yakın olmama rağmen Beni 

çok uzak hissetmenizi ve Beni ne duymanızı ne de görmenizi istemememdir. 

38 Öğretilerimi dinleyin ve uygulayın. Büyük zorluklar, sıkıntılar ve acılar altında yaşayıp yine de 

ağlayanlar için dua eden, kendini unutup ulusların barışı için dua eden sizlere ne mutlu! Bu şekilde hareket 

edenler, mükemmelliğin krallığına götüren ışık yolunu bulacaklar ve yargılanma saatlerinde yükleri çok 

hafif olacaktır. 

39 Ruhunuzu nimetlerle donatıyorum ki, hiçbir şeyi olmadığı için merhamet gösteremediğinden 

yakınan o muhtaç adam bile bugün ruhen tükenmez bir zenginliğe sahip olduğunu fark edebilsin. 

40 Sizinle İlahiliğime en çok yakışan bir araç aracılığıyla konuşuyorum: insan ve size gerçekten 

söylüyorum, bu bağ asla kopmadı. Ben, çok sevdiği çocuklarıyla her zaman konuşmuş ve konuşacak olan 

"Ebedi Söz "üm. 

41 Bu dünyanın karanlığı ne kadar yoğunsa, insanlığın doğru yolu tanıyabilmesi için gönderdiğim ışık 

da o kadar yoğundur. Zaten donanımlı olsaydınız, her adımda, her yerde ve her varlıkta Benim varlığımı 

hissetseydiniz ne büyük bir mutluluk duyardınız! Beni yüreğinizde hissedecek, ruhunuzda duyacak, en 

küçük işlerimde bile Beni tanıyacaksınız. Bugün insanlık şöyle haykırıyor: "Tanrım, yaşam yolları ne 
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kadar karanlık!" Üçüncü Çağın ilahi habercisi İlyas'ın yolları Benim ışığımla aydınlattığını ve üzerlerinde 

Kanımın izlerini açıkça görebileceğinizi görmeden. 

42 Benim krallığım sizin krallığınıza karşı duruyor, Ben Kendimi dünyaya karşı savaşmak için 

yükselttim. Ama kimse dehşete kapılmasın, çünkü kılıcım sevgiden yapılmıştır ve ordularım barış ve ışıkla 

donanmıştır. Krallığımın düşmanları sevginin evrensel gücüyle fethedilecektir; ama bu düşmanlar derken 

çocuklarımdan değil, onların kusurlarından, itaatsizliklerinden ve ortadan kaldıracağım günahlarından söz 

ediyorum. 

43 Sizi yok etmek için nefret ve ölüm silahlarınızı nasıl kullanmalıyım? Kendi çocuklarımın yok 

edicisi olabilir miyim? Bu Tanrı için düşünülebilir mi? Size diyorum ki: İşte taçsız, asasız ve kaftansız 

Kralınız. İsterseniz Sözümü araştırın, Beni onunla yargılayın. Size söylüyorum, Krallığım bu zamanda size 

Babanızla ruhtan ruha konuşmayı öğretmek için size yaklaştı. 

44 Sizler Yeni Kudüs'ü, ruhani olduğu için yeryüzünde olmayan beyaz ve ışıklı şehri görmeleri için 

verilecek olan yolcularsınız. İlerleyin, imanda sağlam kalın, Beni göreceğiniz büyük kapıya ulaşıncaya 

kadar acı ve zorluklarla dolu yoldan geçin. Orada sizi kabul edecek ve görkemimin gücü olan Krallığımın 

görkemini size göstereceğim. Oraya ulaşmanıza yardımcı olmak için size sevgi asamı veriyorum. 

45 Bugün ruhunuzu güçlendirmek için Benim Sözümü arıyorsunuz, çünkü ruhsallaşma yolunda 

ilerlemek için uygun bir zaman olduğunu biliyorsunuz. Her insan kalbinde işaretlenmiş bir yol taşır, tek 

yapması gereken onu bulmayı istemektir. Sevgim gücünü tüm çocuklarıma gösterdi ve ışığım kimseyi 

karanlıkta bırakmadı. 

46 Binlerce varlık umutsuzluk ve korku içinde yaşıyor. Ama onların ışığa yükseldiğini göreceğiniz 

zaman gelecek, çünkü acıları onları sonsuz yaşam yoluna götürecek. Işığım insanlara ilahi esin olarak iner; 

ama sonra insanlarda kuşku doğar ve kendileriyle konuşanın Rab'bin sesi olduğuna inanmazlar ve bunun 

nedeni içinde yaşadıkları zamanı henüz anlamamış olmalarıdır. 

47 Sevgi, hakikat, merhamet, sağlık ve barıştan oluşan tohumum, onu ekmek isteyen herkes içindir. 

48 İnsanın akıl organı aracılığıyla Benim Sözümü işiten sizler, ruhani mesajlar alan tek kişiler 

değilsiniz. İlham yoluyla Benim ilahi düşüncelerimi almak için kendilerini sevgiyle hazırlayan ve bunun 

ne zaman olduğunu sezgisel olarak bilen diğer yeni öğrencilerimin nerede olduğunu biliyorum. Bilin ki 

Ben herkese Işığımı ya da Ruhsal Dünyanın Işığını insan beyni aracılığıyla alma lütfunu bahşetmedim. 

Bazıları bir şekilde, bazıları ise başka bir şekilde donatılmıştır. Ama hepsi bir olan gerçekte hemfikir 

olacaklar, hepsi ruhanileşmede, kardeşleri için sevgi ve merhamet çalışmalarında birbirlerini 

tanıyacaklardır. 

49 İnsanlık, kendisini uçurumdan kurtaracak yeni bir Mesih'in gelmesini ya da en azından Tanrı'nın 

sesini rüzgârlarda çınlayan bir insan sesi gibi duymak ister. Ama size söylüyorum, biraz gözlemlemek ya 

da ruhunuzu meditasyonda toplayıp ona duyarlılık kazandırmak yeterli olacaktır ve zaten her şeyin sizinle 

nasıl konuştuğunu duyacaksınız. Taşların konuşması size imkânsız geliyorsa, size sadece taşların değil, 

sizi çevreleyen her şeyin size Yaratıcınızdan bahsettiğini söylüyorum, böylece büyüklük, kibir ve 

materyalizm rüyalarınızdan uyanabilirsiniz. 

50 Bu, bir çağın sonu ve yeni bir çağın şafağıdır. Gecenin gölgeleri henüz dağılmamış olsa da şafağın 

ışığı şimdiden belirmeye başladı. Mucize gözlerinizin önündedir, ama yüreklerinizin katılığı nedeniyle 

henüz bundan şüphelenmiyorsunuz. Eğer günahlarınızdan henüz tövbe etmediyseniz, içsel sessizliğe nasıl 

gireceksiniz? 

51 Etrafınızı saran kötülük ve ahlaksızlığa alıştınız. Adam öldürmeyi, şerefsizliği, zinayı doğal bir şey 

olarak görüyorsunuz. Kardeşlerinizin gözünde saf görünmek için erdeme karşı savaşıyor ve ahlaksızlığı 

gizliyorsunuz. 

52 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlık bu karanlıklardan aydınlığa giden yolu bulacaktır. Ancak bu 

adım yavaş yavaş gerçekleşecektir. Sebep oldukları tüm kötülükleri bir anda anlasalardı insanlara ne 

olurdu? Bazıları aklını yitirecek, bazıları da kendi canına kıyacaktı. 

53 İnsanlar, ayağa kalkmak ve aranızdaki tezahürümün haberini dünyaya duyurmak için Ruhsal 

Vadiye girene kadar beklemeyin. Bu mesaj insanların kalbine ulaşacak ve bu onların ruhanileşmesinin 

başlangıcı olacaktır. 

54 İnsanlar yenilendiklerinde, Benim varlığımı ve sevgimi yüreklerinde hissedeceklerdir. 



U 61 

42 

55 Ey küçük çocuklarım, kalbinize yaklaştığım ilahi özlemi hayal bile edemezsiniz! Sizinle 

konuşmaya, sizi soframda görmekten mutluluk duymaya geldim. Kendinizi Bana yükseltmeyi henüz 

öğrenmediğiniz için, Ben size iniyorum. Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim, sana şefkatle bakmaktan 

asla yorulmayacağım. 

56 Beni bir insan tercüman aracılığıyla işitmenin bu şekli sona erecek ve Baba'nın sizi bu Sözü son 

kez işitmek üzere toplantıya çağırmak için zili çalacağı saat gelecektir. 

57 1950 yılı yaklaşıyor, o yıldan sonra Beni bir daha duyamayacaksınız. Son çanın sesi de 

kesildiğinde bu halkın huzura kavuşacağını düşünmeyin. Aksine, bu sizin mücadelenizin, daha sonra 

üstleneceğiniz büyük günün çalışmasının ilk anı olacaktır. 

58 Bugün sizler, İkinci Çağ'da Üstadın etrafını saran, O'nun öğretilerini dinleyen ve işlerini 

gözlemleyen öğrencilerim gibisiniz. Kalabalıklara konuşan, muhtaçlar arasında harikalar yaratan, onları 

yönlendiren, düzelten ve savunan Efendi'ydi. Ama O onlara ayrılacağını bildirmişti ve onlar da kurtlar 

arasındaki koyunlar gibi dünyada geride bırakılacaklarını biliyorlardı. 

59 O saatten nasıl da korkuyorlardı! Ve ayrılık anı geldiğinde, yeryüzünde yalnız kaldılar. Ama 

Efendi krallığından onların yanında durdu, Ruhu onları her saat teşvik etti ve istisnasız tüm vaatlerini 

yerine getirdi. 

60 Benim tezahürümün bu şeklinin sona ereceğini bilen sizler neden 1950 yılını kayıtsızlıkla 

bekliyorsunuz? Zaten yorgun hisseden sizler, neden bu sürenin sonunda arkanıza yaslanıp 

uyuyabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bugün sadece küçük çocuklar olduğunuzu ve daha sonra efendi 

olacağınızı unutmayın! Ama görevinizi yerine getirmekten korkmayın, unutmayın ki - o zamanlar 

öğrencilerimin arasındayken - onlar da öğretime yeni başlıyorlardı. 

61 Bir keresinde on iki elçimden biri olan Andreas'a, "Bana inanıyor musun?" diye sordum. "Evet, 

Efendim," diye yanıtladı beni. "Benim adımla hastaları iyileştirebileceğinize inanıyor musunuz?" "Evet, 

Tanrım, bunu yapabileceğime inanıyorum." "Peki," dedim ona, "Eriha'ya giden şu yoldan git ve orada 

hasta bir insan bulacaksın. İyileştir onu 

Benim adımı anın ve sonra Bana bildirin." 

62 Andreas yola koyuldu ve yolda cüzamlı olan hasta adamı buldu ve ona şöyle dedi: "Efendim ve 

Rabbim Mesih'in adıyla, iyileş!" Ama cüzzamlı hiçbir iyileşme hissetmeden sadece üzgün bir şekilde ona 

baktı. Andreas ikinci ve üçüncü kez Benim adımı söyledi; ama hasta adam iyileşmedi. - Öğrenci derin bir 

üzüntüyle Bana döndü ve alçakgönüllülükle şöyle dedi: "Efendim, hasta adam iyileşmedi, cüzamından 

temizlenmedi. Sana olan inancım yeterli değildi. Ama anladım ki Senin yaptıklarını biz yapamıyoruz. 

Ayrıca, o kişinin hastalığının tedavisi mümkün değil." 

63 Sonra ona, "Andreas, beni izle" dedim ve onu sadece elimle dokunduğum ve "İyileş!" dediğim 

hasta adamın yanına getirdim. Cüzamlı anında temizlendi. 

64 Andrew utanarak ve aynı zamanda hayretle bunun nasıl olabileceğini sordu, ben de merhametli 

sevginin mucizeler yarattığını, bu güçten şüphe ettiği ve cüzamlıya dokunmaya isteksiz olduğu için bunu 

başaramadığını söyledim. Yine de, sevgili öğrencim Andreas daha sonra kaç hastayı ve bunların arasında 

kaç cüzamlıyı iyileştirdi! 

65 Bildirimin bu döneminde yeteneklerinizi geliştirdiğinizi ve hata yaparsanız sizi düzelteceğimi 

anlamanızı sağlayacağım. Ama en iyi meyveleriniz Beni dinledikten sonra gelecektir. 

66 Ruh yeryüzünde yarım kalmış ya da tamamlanmamış hiçbir şey bırakmayacaktır. 

67 Size söylediklerim çok az kişi tarafından duyulsa da tüm kalplere ulaşacaktır. İkinci Çağ Sözüm 

tüm dünyaya yayılırken, bu zamanın Sözü daha önce ektiğim tohum için dölleyici bir yağmur gibi olacak. 

68 Yasamı insanlara duyurmanın tek yolunun kendiniz olduğunu düşünmeyin. Ancak size ait olan 

görevi yerine getirmeniz gereklidir, çünkü siz Benim ilahi planlarımın bir parçasısınız. İftira veya 

aşağılama sizi yıldırmamalıdır. Rabbinizin yeryüzünde nasıl yürüdüğünü gözünüzde canlandırın. Ben 

Yol'um, Gerçek'im ve Yaşam'ım; Ben Kapı'yım. 

69 İsmimin yeryüzünün en gizli köşesinde yankılanabilmesi için, Öğretimi işleriniz aracılığıyla 

parlatmanızın zamanı geldi. İlyas'ın çağlar boyunca Benim öncüm olması gibi, bazıları diğerlerinin öncüsü 

olacaktır. 

70 Benim yolumda yürürseniz, yorgunluk hissetmezsiniz ve Bana bitkin bir şekilde gelmezsiniz. Ses 

taşıyıcısı aracılığıyla size verdiğim bu söz aracılığıyla ışığımı bu yola döktüm, yakında bir daha 
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duymayacağınız bir söz. Adımlarınızın izini bu yola derinlemesine kazıyın ki, yarın Benim iyi 

öğrencilerim için alındığınızda size adalet yapılabilsin ve örneğiniz sizden sonra gelenler için bir teşvik 

unsuru olabilsin. Ben sizi sonsuzlukta bekliyorum; bu nedenle Bana gelmek için asla çok geç olmayacak. 

71 Kanımda tüm lekelerinizi temizleyeceksiniz, çünkü Kanım sevgiden başka ne anlama gelir? 

Kefaretinizin kurak ve ıssız çöllerini aştıktan, tutkularınızın tuzaklarından kaçtıktan ve kendinizi kükreyen 

denizin dalgalarından kurtardıktan sonra, sizi kucağımda, mükemmelliğe giden merdivenin en yüksek 

noktasında yaşarken göreceğim. Acılar, mücadeleler geçecek ve sonunda gerçek huzurun yaşadığı vatana 

varacaksınız - insan kalbinin hiç hayal etmediği ve sonsuz bilgeliğin ışığının parladığı bir mutluluk. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 62 
1 Sevgili öğrencilerim, size geçmişte söylediğim her şeyin şimdi gerçekleşmekte olduğunu teyit 

etmeye geldim. Aynı şekilde, bu çağda insanın zihin organı aracılığıyla size önceden bildirdiklerim de 

gerçekleşecektir. Başlangıçta İlahi Üstadın çocuklarına sevgi öğretilerini verdiğinin doğru olup olmadığını 

anlamak için Sözümü araştırmaya gelen ve daha sonra bu öğretiyi derhal insanlığa ulaştırmak için 

kendilerini (öğretilerin) incelenmesine ve araştırılmasına adayan bu kalabalıklarda inancın yeniden 

canlanmasının nedeni budur. 

2 Tutkulardan arınmış kalbinize ve ruhunuza layık olan her şeyi sevmeye başlarsınız ve farkına 

varmadan daha önce dünyada arzuladığınız her şeyi sevmeyi bırakırsınız. - Gerçeğin Ruhu, Sözünü 

eğitimsiz, basit ve günahkâr yaratıklar aracılığıyla duyurduğu bu zamanda sizinle işte böyle konuşur. 

Şehirlerin ve köylerin en ücra köşelerine küçük ve yoksul toplantı yerleri inşa ettiniz ve buralarda insanlar 

Benim öğretimi duymak için can atarak toplandılar. 

3 Bir zamanlar insanlar İsa'nın köylerde, nehir kıyılarında ve açık kırlarda konuştuğunu duydular, ta 

ki işimin tamamlanacağı an gelene ve ben Yeruşalim'e, adı sonsuza dek Efendimizin adıyla birlikte 

anılacak olan kente girene kadar. Ama o halk Beni sevdiği için değil, kendilerine şimdiye kadar 

Rablerinden aldıklarından daha üstün bir öğreti getiren O'nu öldürecekleri için gitmeme izin vermedi. 

4 Şimdi Mesih size diyor ki: Ben Yeni Yeruşalim'in kapısıyım. Işık ve kutsal kente onun aracılığıyla 

girenler kutsanmıştır, çünkü onlar da oradan asla ayrılmayacaklardır - ama ölümle karşılaştıkları için değil, 

tam tersine orada sonsuz yaşamı bulacaklardır. 

5 Bedenleriniz toprağa indirilirken, onu bereketli kılmak için bağrına karışacaklar - çünkü ölümden 

sonra bile güç ve yaşam olmaya devam edecekler - varlığınızın üzerinde olan ruhunuz toprakta 

kalmayacak, ancak derin ve bilge öğretileri ruh tarafından incelenecek bir kitap olarak kendini ona 

göstermek için ruhla birlikte hareket edecek. Orada ruhunuzun gözleri gerçeğe açılacak ve bir an içinde 

tüm yaşamınız boyunca kavrayamadığınız şeyi nasıl yorumlayacağınızı bileceksiniz. Orada Tanrı'nın 

çocuğu ve komşunuzun kardeşi olmanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Orada anlayacaksınız 

Sahip olduğunuz her şeyin değerini anlayacak, yaptığınız hatalar ve kaybettiğiniz zaman için pişmanlık ve 

vicdan azabı duyacak ve içinizde en güzel düzeltme ve telafi kararları doğacaktır. 

6 Babanızın size bahşettiği tüm armağanları bilebilmeniz için, gizemleri açıklığa kavuşturmak ve 

cehaleti ortadan kaldırmak amacıyla bu zamanda ayrıntılı ve eksiksiz bir talimatla size gelmem gerekliydi. 

Bu bilgi ve bu gelişme olmasaydı, Bana yaklaşamazdınız ve belirsizlikler denizinizde sürekli dolaşır 

dururdunuz. 

7 Cehaletiniz yüzünden sahip olduğunuz ruhsal armağanları ve güçleri kullanamadınız. Ancak 

bunlar çocuklarımdan herhangi birinde kendiliğinden ve doğal bir şekilde ortaya çıktığında, onu anormal 

ilan edecek ya da ona gizli ve doğal olmayan güçler atfedecek birileri her zaman olmuştur. 

8 Zavallı insanlık - Tanrı olarak gerçek Tanrı'ya sahip olmasına rağmen - O'nu ne tanıyor ne de 

anlıyor, tıpkı dini fanatizmi nedeniyle gözlerinin önünde karanlık bir bandaj taşıdığı için kendini 

tanıyamadığı gibi - ruhani yükselişine ve gelişimine her zaman engel olan bu saf olmayan ve kusurlu Tanrı 

ibadetinin bir sonucu olarak. Ama ruhların gerçek ve tek Çobanı olan, onları Merhametimin onlar için 

tasarladığı eve götürebilen Ben, onları cennete götüren ışık yoluna getirmek için kayıp koyunların 

peşinden giderim. 

9 Bu nedenle size Gerçek Yaşam Kitabı'nın yeni bir sayfasını gösteriyorum. 

10 Sizden hiçbir şey almayacağım, aksine her şeyi size bırakıyorum. Benim için henüz hasat zamanı 

gelmedi. 

11 Size ilahi öğretilerimle toprağı işlemeyi öğretiyorum ve Yasamın çalışmasında ve bilgisinde 

ilerlediğinizde, sevgi ve merhamet işlerinizin tanıklığıyla birlikte bunu kardeşlerinize duyuracaksınız. 

Sonsuza dek senin adımlarını takip edeceğim ve tohumunu koruyacağım. Doğru zaman geldiğinde, Bana 

hasadınızı vereceksiniz. 

12 Sınavlarla dolu bir dönemde yaşıyorsunuz. Günün bir saati bile geçmiyor ki bir yargılama altında 

olmayasınız. Bunların yükü altında, dünyevi insan küfreder ve şaşkın öğrenci kendine sorar: Üstadın izini 

takip etmeme rağmen, neden denemelerin yüküyle ağırlaştığımı hissediyorum? - Ama Efendi size cevap 

veriyor: Her kim Beni izlerse çarmıha gerilecektir ve Bana ne kadar bilinçli bir şekilde bağlı kalır ve Beni 
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taklit ederse, kâsesi o kadar acı olacaktır. Çünkü sınavlar olmasaydı ne olurdunuz? Bana ne zaman 

geleceksin? 

13 Ruh'un bereketi, çarmıhlarının yükünü omuzlarında taşıyanlar ve kendilerini kıranlara bağışlayıcı 

bir bakış, acı çekenlere teselli edici bir söz ve yollarından geçen herkesi kutsayan bir ele sahip olanlar 

içindir. 

14 Lütuf, yaşamlarının acı dolu yolunda, düştüklerinde teslimiyetle ayağa kalkabilen ve görevlerinin 

çarmıhını atmadan O'nunla birlikte dağın zirvesine ulaşabilenlere gelecektir. Çünkü bunlar yaşamlarında 

Efendilerini izlemiş olacaklar ve O'nun krallığında O'nunla birlikte olacaklardır. 

15 Mesih'in, beden almış Tanrı olduğu için, çektiği acıları hissetmeden kanını akıttığını ve öldüğünü 

düşünmeyin. Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih'in çektiği acı gerçekti ve ne daha önce ne de daha sonra 

buna benzer bir acı yaşanmadı. O'nun bedeninde acı o kadar yoğundu ki, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk 

ettin!" diye haykırdı. 

16 Acı çekme kâsesi de size verilecektir. Bunu reddetmeyin, çünkü size asla gücünüzü aşan bir sınav 

gönderilmeyecektir. 

17 Sizi ışığımla uyandırıyorum ve aynı şekilde mezhepleri de bu Söz'ün gerçeğiyle uyandıracağım. 

18 Merhametli sevgim şu anda tüm ruhları aydınlattı ve içlerinde sorular ve huzursuzluk baş gösterdi. 

Erkekler ve kadınlar ışık arayışıyla ayağa kalkıyor çünkü kendilerini fırtınanın ortasında kalmış 

kazazedeler gibi hissediyorlar. 

19 Yaşam denizinde yolunu kaybetmiş bilim insanlarından zihinleri eğitilmemiş olanlara kadar herkes 

Yeni Çağ'ın gelişini hissediyor. O insanlardan kaçı Beni aradıklarında, Üstadın sana ne öğrettiğini sormak 

için sana gelecekler! Hepsi uysalca gelmeyecek, bazıları inanmak için kanıt isteyecek ve diğerleri sizi 

tehdit edecek! Bu, hazırlanmanız gereken zamandır; bu, Rabbinizin huzurunda sevap kazanma fırsatı 

olacaktır. 

20 Sana öğrettiğim gibi konuşacaksın. Dudaklarınızdan insanların kullandığı gibi içeriksiz sözler 

dökülmesin. Ağzınızdan sadece alçakgönüllü, basit ve samimi sözler çıksın, o zaman bu sözler 

karşınızdakinin tüm kalbini harekete geçirecektir. - Kalbimin gizli odasında gün ışığına çıkmayı bekleyen 

sırları size açıklamama layık olun. Kendinizi Benimle cesaretlendirin, hiçbir şeyden çekinmeyin. 

İnsanların ağzınızı kapatması ve korku yayarak halkımı susturması Benim isteğim değildir. 

21 Katlandığınız sınavlara gereken değeri verin ki, henüz gelmemiş olanlardan korkmayasınız. 

Firavun'u fethettiniz, Tanrınızmış gibi taptığınız putların üzerinden geçtiniz. Gelenekleri unuttunuz ve dini 

fanatizmi reddederek yasayı uyguladınız. Ama bu mücadelede ruhunuz çelikleşti. 

22 Bedeninize gerçekte sahip olduğundan daha fazla önem vermeyin ve yalnızca ruhunuza ait olan 

yeri almasına izin vermeyin. 

23 Beden kabuğunun, ruhun yeryüzünde kendini göstermesi için ihtiyaç duyduğunuz bir araç 

olduğunu anlayın. 

24 Görevinizi yerine getirirken alçakgönüllülükle giyinerek işe gitmelisiniz, o zaman gizemli bir 

Gücün yolunuzdaki her şeyi nasıl sağladığını ve hazırladığını görünce şaşıracaksınız. Öğretilerimin 

tohumunu herhangi bir kalbe yerleştirirseniz, aynı şekilde - siz ona gelmeden önce bile - onun zaten 

dikkatli ve alıcı hale getirildiğini ve bu nedenle tohumu kalbine alabildiğini keşfedeceksiniz. 

25 Şu anda tarlaların çoraklığı karşısında umutsuzluğa kapılmayın. Bir tohum ekerken, üst toprağın 

altında yalnızca taşlar olduğunu keşfettiğinizde cesaretinizi kaybetmeyin. Taşlara karşı kendiniz savaşın! 

Size bunu yapabilmeniz için gerekli araçları veriyorum. İman edin ve Bana ihtiyaç duyduğunuz yerde 

Kendimi tanıtacağıma söz veriyorum. 

26 İzleyin, çünkü insanlar kendilerini hazırlayacak ve bunu neden yaptıklarını bilmeden büyük ve 

güçlü gruplar halinde birleşeceklerdir. Ama biliyorsunuz ki onlar Benim Üçüncü Vahyimi arıyorlar, 

kendilerine döneceğine söz veren O'nu arıyorlar. Kutsal Ruh olarak dönüş zamanımın geldiğine dair 

inançlarını doğrulayacak bir söz bulma umuduyla geçmiş Ahitlerde ışık arayacaklardır. 

27 İnsanlar Beni sorguluyor ve Bana şöyle diyorlar: "Tanrım, eğer Sen varsan, başka zamanlarda 

dünyamıza indiğin halde, neden kendini aramızda göstermiyorsun? Neden bugün gelmiyorsun? 

Tanrısızlığımız artık yardımımıza gelmeni engelleyecek kadar büyük mü? Her zaman kayıpları, 'körleri', 

'cüzamlıları' aradınız - şimdi dünya onlarla dolu. Artık senin merhametini uyandırmıyor muyuz? - 
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Elçilerinize insanlara geri döneceğinizi ve gelişinizin işaretlerini vereceğinizi söylediniz ki biz şimdi bunu 

gördüğümüzü düşünüyoruz. Neden bize yüzünü göstermiyorsun?" 

28 İşte insanlar, aralarında olduğumu hissetmeden Beni böyle beklerler. Ben onların gözlerinin 

önündeyim ama onlar Beni görmüyorlar, Ben onlarla konuşuyorum ama onlar Benim sesimi duymuyorlar 

ve sonunda Beni bir an için gördüklerinde Beni inkâr ediyorlar. Ama Ben Kendime tanıklık etmeye devam 

ediyorum ve Bana umut bağlayanları beklemeye devam edeceğim. 

29 Ama gerçekten, bu zamanda Benim vahyimin işaretleri büyük oldu, nehirlerde akan ve yeryüzünü 

sulayan insan kanı bile, Kutsal Ruh olarak aranızda bulunma zamanımı gösterdi. 

30 Her şey Tanrı'da bulunan ve varlığı elçi ve peygamber Yuhanna aracılığıyla insanlığa açıklanan 

Yedi Mühür Kitabı'nda yazılmıştır. Bu kitabın içeriği size sadece İlahi Kuzu tarafından açıklandı, çünkü 

ne yeryüzünde ne de göklerde Tanrı'nın sevgisinin, yaşamının ve adaletinin derin gizemlerini size 

açıklayabilecek adil bir ruh yoktu. Ancak Mesih olan İlahi Kuzu, Yaşam Kitabı'nı kapatan mühürleri, 

içindekileri çocuklarına açıklamak için çözdü. Ve şimdi İlyas, Üçüncü Çağ'ın bir temsilcisi ve insanlar 

arasındaki tezahürümün bir öncüsü olarak, zihinlerinizi bu vahyi anlamaya hazırlamak için gönderildi. 

Kutsal Ruh Tapınağı'nın ilk taşını koyan ve size Altıncı Mühür zamanında olduğunuzu ve bu tezahürleri 

duyacak ve görecek olan herkesin, tezahürümün gerçekliğine eserleriyle tanıklık ederek Benim gerçeğimi 

iletmek zorunda kalacakları insanlığın önünde tanıklar olacağını açıklayan oydu. 

31 Bu ışığın kendini gösterdiği ilk zihinler Benim lütfumla hazırlandı. Ama Benim tezahürüme layık 

olmak için dua ettiler ve iman, hürmet ve yücelik içinde kaldılar. Bunların arasında oğlum Roque ve 

hizmetkârım Damiana da vardı - önce onun içindeki İlyas'ın, sonra da onun içindeki İlahi Söz'ün insanlığa 

Üçüncü Çağ'ın gelişini duyurduğu ses taşıyıcıları. Onların aracılığı sayesinde İsrailoğulları'nı çağırmaya 

ve her oymaktan seçilmiş olanları işaretlemeye başladım. 

32 O zamandan beri, çocuklarımdan bazıları bu ışığı söndürmeye çalıştı. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, Altıncı Şamdan'ın ışığı Tanrı'dan geldiği için kimse bunu yapamayacak. Aksine, bu ışığa 

karşı savaşmaya çalışanlar onun alevini körüklemişlerdir. 

33 Öyleyse öğretimi inceleyin ve bana tüm bu kehanetlerin herhangi bir dini topluluğun bağrında 

gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini söyleyin. 

34 Sevgi ve yaşam Sözü ile size Tanrı'ya mükemmel bir tapınmayı öğrettim ve sizi ruhun ruhla 

mükemmel birleşmesine hazırlayan Babanızla yeni bir birleşmeyi tanıdınız. 

35 Ruhun sahip olduğu yetiler size açıklandı ve bir mirasa sahip olmanıza rağmen bunu bilmediğinizi 

anladınız. Yaşam yolunuzda sadece Benim merhametimin başarabileceği yararları size bahşederek sizi 

varlığıma ikna ettim - hem fiziksel sağlığınız hem de ahlakınız için; çünkü sadece inancın ışığı ruhsal 

onarım yolunuzun sonuna ulaşmanızı sağlayacaktır. 

36 Bugün çocuklarımın her birinden sunularını ve isteklerini alıyorum. 

37 Ruhunuzdaki ve bedeninizdeki yorgunluğu silkeleyin, çünkü hala yürümeniz ve çalışmanız 

gerekiyor. Terk edilmeyesiniz diye, acı çekme zamanınız Benim geliş zamanımla çakıştı. Yaşamın 

acılarına öğretilerimi uygulayarak karşılık verenler ne büyük bir sevinç yaşayacaklar! 

38 Bu süre içinde yüreğiniz başkaları için sevgiyle çarpmayı öğrenecek, çünkü kendinizi gerçekte 

Tanrı'da kardeşler olarak tanıyacaksınız. Seven kişinin eli, düşeni kaldırmak için güçlü olacaktır. 

Merhametimin dokunuşunu hisseden kaya, tükenmez bir su fışkırtacaktır. 

39 Bugün bu halkın çocuklarının dudakları hala kapalı ve dünyaya Haham Mesih'in geri döndüğünü 

ilan etmiyorlar. Ama aptallığınız daha fazla sürmemeli, yoksa yarın itaatsizliğiniz için ağlayacaksınız. 

40 Eserlerinizin gelecek nesiller için tohumlar olarak devam edeceğine ve sadece kendinizi 

arındırmak ve size verdiğim armağanları anlayabilmeniz için acı potasından geçmeniz gerektiğine 

gerçekten inanın. Birçoğunuz arınma sularında yıkanmak zorunda kaldınız. Ses taşıyıcısının zihni, 

insanlara rehberlik etmesi gereken kişinin kalbi, hastaları iyileştirmesi gereken kişinin eli, kehanette 

bulunmak için öbür dünyaya girmesi gereken kişinin ruhani görüşü arındırıldı. 

41 Yaşadığınız acılar, acı kadehleri ve denemeler sizi yaklaşmakta olan savaşa dayanmanız için 

çelikleştirdi, çünkü size gerçekten söylüyorum, inancınız, maneviyatınız ve sabrınız insanlık tarafından 

sınanacak. Bunu sadece şu anda Beni dinleyenlere değil, bu tezahürün zamanından sonra bile ayağa 

kalkacak ve Beni takip etmek için çarmıhlarını alacak olan herkese söylüyorum. 
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42 Kendinizi uysallıkla, şefkatle, alçakgönüllülükle donatın ki, öğrencilerim olarak tanınabilesiniz. 

Eğer gerçekten İsa'nın öğrencileri gibi davranırsanız, Ferisiler bile size saldırmak için bir maske altında 

gizlenerek yaklaştıklarında, sizin kurt örneğiniz karşısında nazik kuzulara dönüşeceklerdir. 

43 Sizi ışığımla kurtarmak istiyorum. Bugün zaten kurtulmuş olduğunu söyleyebilecek hiç kimse 

yoktur. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer bu zamanda size salih bir kimse için kurtuluş önerecek olsaydım, 

Bana salih bir kimse sunamayacağınız için hüsrana uğrardınız. 

44 İnsanlık, günahlar ve ahlaksızlıklar fırtınasının ortasında bir gemi kazasına uğramıştır. Sadece 

insan büyüdüğünde tutkularının gelişmesine izin vererek ruhunu lekelemekle kalmaz; bebeklik çağındaki 

çocuk bile içinde yol aldığı teknenin alabora olmasını yaşar. Vahiylerle dolu Sözüm, bu insanlığın 

ortasında dev bir deniz feneri gibi yükseliyor, gemi kazazedelerine doğru yolu gösteriyor ve inancını 

kaybetmeye yakın olanlarda umudu canlandırıyor. 

45 "Her göz Beni görecek" diye yazılmıştır, çünkü ruhsal olarak herkes Benim gerçeğimi bilecektir. 

Körler gözlerini ışığa açacak ve İlyas'ın büyük kalabalıkları huzuruma getirdiğini görecekler. İnanmayan 

dünya bu tür tanıklıklarla, sürprizlerle ve kanıtlarla dolup taşacak ve bazıları Beni inkâr edip Kutsal 

Yazıları kanıt olarak gösterirken, diğerleri sevinecek çünkü peygamberlerimin ve İsa'nın ağzından 

duyurduğum birçok peygamberliğin gerçekleşme saatini görecekler. 

46 Kiliselerinin bağrında Benim gelişimi bekleyenler, Benim tezahürüm sayısız olayla kendini 

hissettirmesine rağmen, Kendimi ne şekilde ve nerede tanıttığımdan şüphe bile etmiyorlar. Doğuda doğup 

batıda sönen bir şimşek gibi, Benim gelişim de öyle oldu. Ama Ruhumun titreşimi ve yansıması, 

insanların yüreklerinin kapısını çalanın kim olduğunu ve işaretlerin neden verildiğini anlayabilmeniz için 

aranızda insanların sözüne dönüştürüldü. 

47 Kendimi eğitimsiz basit zihinler aracılığıyla tanıtmak istedim, çünkü onlar önyargılardan, yasamın 

çarpık yorumlarından uzaktırlar ve bu nedenle Sözümü son derece saf bir şekilde iletmek için en uygun 

olanlardır. Bu Söz, üzerine bir kayıtsızlık perdesi örtmek isteseler bile, insanlık tarafından tutkuyla 

tartışılacaktır. Çünkü bu, şu anda birçok gizeme ve birçok hataya ışık tutacak olan tek şey olacaktır. 

48 Size doğrusunu söyleyeyim, 1950'den sonra dünyada kutlanan tüm kilise ayinlerini gücümle ve 

adaletimle etkileyeceğim ve eğer din adamları ve papazları bu uyandırma çağrısıyla uyanmazlarsa, onlarla 

reşit olmayanları kullanarak konuşacağım. Tıpkı ulusların Benim Adaletimden etkilendiği gibi, çeşitli 

mezhepler de sınava tabi tutulacaktır. Her taç, asa, unvan ve hiyerarşi yargılanacaktır. 

49 İnsanlar, size büyük bir sevgiyle getirdiğim sözleri ve öğretileri nerede saklıyorsunuz? Bu Söz'ün, 

Babanızın bu zamanda sizi uyandırdığı ilahi okşayış olduğunu düşünün. Yoksa doğanın serbest bırakılmış 

güçlerinin sizi uykunuzdan uyandırmasını mı bekleyeceksiniz? 

50 Baba, halkına sitemle görünmek değil, onların işlerini kutsamak ister; ama henüz aranızda 

yenilenme niyeti yok ve bunun nedeni Efendinizin sizi pislikten çekip çıkararak lütfuyla giydirirken 

gösterdiği sevgiyi tam olarak kavrayamamış olmanızdır. 

51 Ruh'un size Üçüncü Çağ'ın öğrencileri olduğunuzu söyleyen sesini duymuyor musunuz? Bu sesi 

dinleyin ve kendinizi toparlayın! Efendiniz, çektiği acılar, öğretişi ve verdiği örnekle, uymanız gereken 

yasayı insanların yüreğine çoktan yazmıştır. Havariler, o şehitler, Benim Öğretimin tohumlarını 

yetiştirmek için savaştılar. Yarının nesillerinin yararı için şimdi savaşın, çünkü bu tohumdan ruhunuza 

huzur ve mutluluk verecek olgun meyveleri toplayacaksınız. 

52 Tanrınıza duyduğunuz sevgi, kardeşlerinize duyduğunuz şefkat ve mükemmellik arzusu sizi Benim 

talimatlarımı uygulamaya yöneltecektir. Sizi çalışmaya teşvik etmek için Benim adaletimin acısına ya da 

korkusuna ihtiyacınız olmamalı, çünkü o zaman erdemleriniz Benim gözümde doğru olmayacaktır. 

53 Bırakın diğer halklar yeni zamana ancak su taşkınlarının harap ettiği toprakları, savaşın yok ettiği 

ulusları ve yaşamı yok eden salgın hastalıkları gördüklerinde uyansınlar. Bilimlerinde kibirli hale gelen ve 

dinlerinin ihtişamıyla uyutulan bu halklar, bu göze çarpmayan formdaki Sözümü tanımayacaklar ve Benim 

vahyimi ruhta hissetmeyeceklerdir. Bu nedenle, önce yeryüzü sarsılmalı ve doğa insanlara şöyle 

diyecektir: Zaman doldu ve Rab size geldi. - İnsanlığın uyanması, gözlerini açması ve Ben geldim demesi 

için önce insanın gücünün ve kibrinin kırılması gerekir. Ancak sizin göreviniz izlemek, dua etmek ve 

kendinizi hazırlamaktır. 

54 Birisi yüreğinden Bana şöyle diyor: "Tanrım, bizi bu kadar çok sevmene rağmen adaletini bu 

şekilde hissettirmen nasıl mümkün olabilir?" Buna cevap veriyorum: Eğer Benim adaletim sizin 
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eylemlerinizi bu şekilde karşılamasaydı, geri dönülmez bir şekilde kaybolurdunuz. Eğer size acının ve 

aynı zamanda ölümün gelmesine izin veriyorsam, bunun nedeni acının ruhu arındırması ve ölümün onu 

yenilemesidir. Kendiniz yarattığınız halde neden acı ve ölüm kadehini içmiyorsunuz? Size doğrusunu 

söyleyeyim, bedendeki acı ve ölüm, ruhun pişmanlıktan ya da günahlarıyla Yaratıcısını gücendirdiği için 

duyduğu kederden daha az korkunçtur. 

55 Anlamadan dinliyorsunuz. Her biri kendi payına düşeni almadan, Sözümü anlama sorumluluğunun 

tamamını ne yalnızca ruha ne de yalnızca dünyaya bağlı zihne bırakmayın. Birinin ya da diğerinin neyden 

sorumlu olduğunu belirleyen vicdan olsun. 

56 Size huzur dolu bir şekilde geldiğimi deneyimlediğinizde, bir an bile huzuru olmayan 

kardeşlerinizi düşünüp merhamet duymuyor musunuz? Size dualarınız ve merhametle sarmalanmış 

düşünceleriniz sayesinde kardeşlerinizin ışığa uyanabileceğini söylesem kalplerinize neşe vermez 

miydim? 

57 O günlerde Baba çocuklarını kurtarmak için gelmişti; günümüzde ise insanlar Babalarının onlara 

öğrettiği sevgi aracılığıyla birbirlerini kurtarmalıdırlar. 

58 Merhametim Krallığım ile yeryüzü arasında bir köprü kurdu. Bu köprü Benim halkımdır; insanlar 

onun aracılığıyla Vaat Edilmiş Topraklar'a ulaşacaklar. 

59 Bilgeliğimi halkımın arasına yaydım, Meryem Sevgisini yüreğinize akıttı - ama Bana hala 

sunmadığınız bu Sevgi ve bu Bilgelik nerede? İlahi Merhamet'ten aldığınız şeyle ne yapıyorsunuz? Ruh 

olarak geldiğim için bir an için şüpheye düşüyorsunuz; Beni bu formda hissedin, çünkü size gerçekten 

söylüyorum, Bana bir daha asla insan olarak sahip olamayacaksınız. 

60 Ses taşıyıcısının ağzından Benim Sözümü duyuyorsunuz ve bu ses, dünyanın insanları, zevkleri ve 

hazineleri peşinde koşarak, Baba'nın her bir çocuğu için belirlediğinden daha iyi yerler bulmayı düşünerek 

yollarını kaybedenlere çağrıda bulunuyor. Bu çocuklar Benim Huzuruma yırtık pırtık "giysilerle", 

iğrenmiş kalplerle ve materyalizmin sarhoşluğunun tüm varlıklarında bıraktığı izlerle geldiler. - Baba size 

giysinizi sorduğunda, bunun beyaz ve saf olan insan onurunun giysisi olduğunu anlayın ve bu yüzden onu 

her zaman Bana sunmalısınız. 

61 Şimdi pek çok kişi Bana geri dönüyor. Beni sevdikleri için mi böyle yapıyorlar? Hayır, bunun 

nedeni dünyanın onlara istediklerini sunamayacağı zamanın gelmiş olmasıdır. Sonra benim var olduğumu 

hatırladılar; ama ben onları kabul ediyorum. Çünkü şimdi Beni duyduklarında günahlarından tövbe 

ediyorlar ve yüreklerinde Babalarına karşı sevgi doğuyor. Sözümün ışığı çocuklarımda yeni bir şafak gibi 

olacak ve bittiğinde geçmişleri gece gibi olacak. 

62 Susuzluğunuzu tamamen giderin, unutmayın ki çok yakında sözleriniz kardeşinizin susuzluğunu 

giderecektir. Beni işittiğiniz ve bu şaraptan içtiğiniz halde hâlâ susuzluk hissediyorsanız, bunun nedeni 

yüreğinizin dünyanın yüceliklerini arzulamasıdır. Sadece Benim en sabırlı ve sevgi dolu Sözüm 

dönüşümünüzün mucizesini gerçekleştirebilecek ve o zaman yolunuzda yürümeye ve kardeşlerinize 

Benim talimatlarımı getirmeye gerçekten layık olacaksınız. Kimseyi aşağılamayın ya da rahmetimden 

mahrum bırakmayın, kimseyi kayırmayın, çünkü o zaman Beni kendinize örnek almamış olursunuz. 

Çarmıhta dökülen Kanımın artık hiçbir günahkârın üzerine dökülmediğine inanıyor musunuz? 

63 Vaftizci Yahya Cennetin Krallığı'nın yakında geleceğini duyurduğunda, peygamberliği herkes 

içindi. O peygamber ve Mesih'in habercisi şu anda aranızdadır. Işınım insanın anlayış organı aracılığıyla 

kendini göstermeden önce geldi ve aynı zamanda Kutsal Ruh'un gelişinin çok yakın olduğunu duyurmak 

için geldi. Onun duyurusu, peygamberliği istisnasız herkes içindi ve siz onu bu zamanda İlyas adıyla 

tanıdınız, çünkü bu Ruh, tüm zamanlarda insanlarla birlikte olan o peygamberin Ruhudur ve o, Rab'bin 

yollarını hazırlayan habercidir. Bu nedenle, günahları yargılamadan ya da kendini en çok lekeleyen kişiyi 

alçaltmadan geldiğim için hepinize hoş geldiniz diyorum. Bunlar Beni en içten sevenlerden olacaklar, 

çünkü günahları çoktu ve hepsi bağışlandı. 

64 Benim Varlığımı ve Sözümü gösteren "yıldız" sadece sıradan insanlar tarafından "görüldü". 

Krallar ve bilim adamları büyüklükleri içinde uykuya dalmışlar ve gök kubbede ilahi ışığı 

keşfedememişler, sonra da dünyaya Kurtarıcı'nın gelişini duyuran o göksel ışığa ulaşmak için her şeyi 

geride bırakan Doğu'nun büyücüleri gibi yola çıkıp onu takip edememişlerdir. Eğer bilginler Benim 

ışığımı ararlarsa ve büyük zenginlik içinde yaşayanlar Benim öğretilerimden bir şeyler uygulamaya 

koyarlarsa, Benim varlığımı kalplerinde hissedeceklerdir. 
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65 Bir keresinde size, bir devenin iğne deliğinden geçmesinin, zengin bir cimrinin Cennetin 

Krallığına girmesinden daha kolay olduğunu söylemiştim. Bugün size bu kalplerin kendilerini bencillikten 

kurtarmaları ve ruhlarının kurtuluşun dar yolundan geçebilmesi için kardeşlerine karşı aktif hayırseverlik 

uygulamaları gerektiğini söylüyorum. Kişinin kendisini mal ve mülkten kurtarması gerekmez, yalnızca 

bencillikten kurtarması gerekir. 

66 Kaçınız bir zamanlar yeryüzünde bir servetin sahibiydiniz ve komşunuzun sefaletini ve 

ihtiyaçlarını unutmuştunuz. Sonra, ruhunuzun yargılanma saati geldiğinde, günahlarınızın boyutunun çok 

büyük ve ruhani kapının çok dar olduğunu hissettiniz ve geçemeyeceğinizi anladınız. 

67 Bugün ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanız gereken şey maddi mallardan oluşan bir hazine değildir. 

Bu dönemdeki zenginliğiniz ışık ve ruhani bilgiden oluşuyor, bu yüzden kendinizi ruhani açıdan zengin 

sayabilirsiniz. Ama şunu düşünün: Eğer kardeşinizi dünyanın zenginliklerinden mahrum etmek ve onlara 

tutunmak Tanrı'nın önünde büyük bir suçsa, ne kadar verirseniz verin asla azalmayan ruhsal lütuf 

armağanlarını ondan esirgemek ne anlama gelir? O zaman kendilerini bu kadar bencil gösteren bu ruh 

zenginleri için adalet ne olacak? 

68 Sizi, aracılığınızla insanlığa büyük öğretiler vermeniz için görevlendirdim. Size doğrusunu 

söyleyeyim, bu halk tesadüfen oluşmadı ve tek bir kalp bile tesadüfen eklenmedi. Ruhen ve bedenen 

çalışmaya gitmesi gereken yüz kırk dört bin kişi ışık, deneyim ve telafi dolu açık bir kitap gibi olacaktır. 

Bu yüzden onların ruhlarına vicdanları aracılığıyla dokunuyorum ve size doğrusunu söyleyeyim, eğer 

gündüzleri dinlerinden dönmezlerse, akşam olunca döneceklerdir. Ama onlar bakışlarını yukarıya, Baba'ya 

çevirecek ve bundan sonra tamamlanma yoluna gireceklerdir. 

69 Yine de göreviniz üzerinde düşünmeniz ve kalbinizi hazırlamanız için size bir süre daha 

veriyorum. Gerçeğime tanıklık edebilmeniz için sizi bu zamanda gönderiyorum. Altıncı Mühür konuşur, 

ışığı yayılır, gizemi açıklığa kavuşur. Erkekleri, kadınları ve çocukları Sözümü duymaya çağırın, çünkü 

1950 yılı gelecek ve sesim artık bu şekilde duyulmayacak. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 63 
1 Yargıç olarak Benim Sözümü duyduğunuzda neden yüreğiniz korkudan titriyor? Ah, keşke her 

zaman korksaydınız, ama cezadan değil, Beni incittiğiniz ve kendinizi kirlettiğiniz için utançtan. Ruhunuz 

için ne kadar çok iyilik elde edersiniz! 

2 Bu tezahürde kendinizi Benim varlığıma layık hale getirmenizi, merhametimin kapılarını 

kapatmamanızı söyledim. 

3 Ben mükemmelim ve sizden de mükemmellik bekliyorum. Ancak bu şekilde dağın zirvesine 

ulaşabilirsiniz. Bunun için size zaman, ışık ve güç veriyorum. 

4 İnsanların öte dünyaya göç etmiş olanların anısına adadıkları ve yanlışlıkla Ölüler Günü olarak 

adlandırdıkları bu günde, size hayatta olduklarına dair kanıt sunabilmeleri için o varlıkların sizinle temas 

kurabilmelerini bahşediyorum. Size yeryüzünde yerine getirmeniz gereken ruhani görevler verildiği gibi, 

kendilerinin de ruhani vadide zor görevleri yerine getirdiklerini söyleyeceklerdir. 

5 Bu varlıklar için ağlamayın, maddi kaygılarınızı onlara yüklemeyin, onlara saygıda kusur etmeyin. 

Sizinle iletişim kurmalarına izin verin, mesajlarını ve iyi öğütlerini kalplerinizde kabul edin ve sonra 

yaşadıkları ve sizi izledikleri dünyaya huzur içinde gitmelerine izin verin. Onları duymanın verdiği bu 

lütuf yakında geçecek. Daha sonra onların varlığını sadece kalplerinizde hissedeceksiniz. 

6 Ben sizi sadece yeryüzünde yaşayanlarla değil, diğer dünyalarda yaşayanlarla da birleştirirken, 

ulusların çoğu savaşlarıyla meşgul oldukları için varlığımı hissetmiyorlar. Ama farkında olmadan, 

insanlıkta bu olaylar meydana geldiğinde geri döneceğimi size bildirdiğim İkinci Çağ Sözümü yerine 

getiriyorlar. 

7 İşe koyulun, bu kelimeyi gayretle kavrayın. Artık onu duyamazsanız, bu ağızlar belirlenen 

zamandan önce susturulursa haliniz ne olur? Size henüz tüm vahiylerimi vermediğim için, henüz 

gelmemiş olanlara hangi talimatı verirdiniz? 

8 Yenilenmenizde sebat edin, izleyin, dua edin ve öğrenin. Beni istediğiniz kadar dinleyin, ama 

varlığıma alışmayın. Beni her zaman Baba ve Efendi olarak arayın, asla adaletime meydan okumayın. 

9 Sahip olduğunuz bu küçük iman sayesinde, dünyada akrabalarınız olan kişilerin sesini duyacağınız 

şimdiki gibi birçok mucizeyi nasıl elde ettiğinizi görün. 

10 İçlerinde hareketsiz olanları dışarı çıkarmak için açılan mezarlar değil; yaşamlarının devam ettiğini 

size bildirmek için ışık ve yaşam dolu olanları içeri alan ruhlar dünyasının kapıları olacaktır. 

11 Eğer bu varlıklardan biri hala insani eğilimler ya da dünyevi şeylere karşı arzu duyuyorsa, ona 

merhamet edin ve dualarınızla ona ışık verin. Birbirinizin yanında durmanız gerektiğini unutmayın. 

12 Böylece ruhunuzda saflık ve mükemmelliğe sahip olduğunuzda ulaşacağınız dağın zirvesine giden 

yolda adım adım ilerlersiniz. 

13 Efendiniz olarak Mesih'e sahip olduğunuzu, bu insanların dudakları aracılığıyla verilen Sözümün 

sizi birleştirdiğini ve bu Sözün Sevgi ve Bilgelik Kitabı olduğunu anlayın. Ruhunuzun tazelenmesi için 

size her seferinde yeni bir ders veriyorum. Bugün Beni dinlediğinizde haz duyuyorsunuz, yarın 

talimatlarımı uygulamaya koyduğunuzda sevinç duyacaksınız. İnsanların bu ışığı arzulayarak size 

geleceklerini ve bunu sizin sözlerinizde, işlerinizde ve yaşamınızda bulmaları gerektiğini söyledim. 

14 Ben sofrayı kurdum ve sizi ziyafetime davet ettim; ama size söylüyorum, daha sonra kardeşlerinizi 

kabul etmek ve böylece bu kardeşlik ve sevgi şölenini sonsuza dek sürdürmek için sofrayı kuran siz 

olacaksınız. Bu Üçüncü Zaman'da, ruhunuz kardeşlerinize öğretmek ve Merhametimden aldığı her şeyi 

onlarla paylaşmak için kaderini yerine getirecektir. Maddi mallar olmayacak - çünkü bunlardan 

yoksunsunuz - yağdırıldığınız manevi mallar olacak. 

Erdeminize inanılması ve sözünüzün ikna etme ve dönüştürme gücüne sahip olması için, iyilik yolunda 

kalmalısınız. Sevgimin sizi kötülük yolundan uzaklaştırdığını ve yenilenme yoluna yerleştirdiğini 

hissettiğinizde, orada sağlam adımlar atın ve kurtarıldığınız yere geri dönmeyin. O zaman, yenilenme, 

düzeltme ve iyilikte sebat vaaz etmeye başladığınızda, günahkârın kalbini kolayca kazanacak ve harekete 

geçireceksiniz. Sözlerinizi kardeşinizin katı kalbine yönelttiğiniz o anlarda kalbinizi ve dudaklarınızı nasıl 

arındıracağınızı bilirseniz, o anlarda düşüncelerinizi güvenle Bana yöneltirseniz, sizin aracılığınızla 

konuşan ve Sözüyle o kalbin en gizli liflerine dokunan, böylece varlığımı hissetmesini sağlayan Ben 

olacağım. 
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15 Kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak dönüştürmeniz gerektiğini, atalarınızdan miras kalan pek çok 

gelenek ve göreneklerinizin ruhsallaşmaya yol açmak için hayatlarınızdan çıkması gerektiğini anlayın. 

16 Bu insanlığın bir uçuruma sürüklendiğini görün, siz ise hala sadece dinlenmeye çalıştığınız ve 

başkalarına ne olduğunu umursamadığınız derin bir uykudasınız. Size tekrar söylüyorum, artık gereksiz 

şeylerle, zararlı şeylerle ilgilenmeyin ki, bu anları merhamet işleri yapmak, kardeşlerinizin ruhlarına 

Benim sevgi tohumumu ekmek için daha iyi kullanabilesiniz. 

17 Bu, peygamberlerimin gördüğü ve bildirdiği zamandır, bu size Sözümde önceden bildirdiğim 

zamandır. Bu kehanetlerin şimdi nasıl birbiri ardına gerçekleştiğini bilin. Benim Kraliyet Sözüm asla geri 

adım atmaz, kendisiyle çelişmez ya da kendini inkâr etmez. Bu insan sözcüler aracılığıyla bile size birbiri 

ardına gerçekleştiğini gördüğünüz birçok kehanet verdim. Bunu size söylüyorum çünkü 1950 yılı 

yaklaşıyor ve ondan sonra artık Benim Sözümü insanın akıl organı aracılığıyla duyamayacaksınız. 

18 Kendinizi bu büyük güne hazırlamanız gerektiğine sizi ikna etmek için sevgi dolu sözlerle 

konuşuyorum. Ne mutlu Benim Sözümün değişmez olduğuna güvenenlere ve kendilerini bu zamana 

hazırlayanlara, çünkü Benim tezahürümün bu şeklinin sona erecek olmasından dehşete düşmeyecekler. 

19 Sesime kulak verin, birkaç yıl daha kendinizi onunla yenileyebilirsiniz. Bu, cennette yankılanan ve 

yankısı yeryüzünde duyulan yüksek bir şarkıdır. Bu şarkı artık ses taşıyıcılarımın ağzından 

duyulamadığında, bundan böyle Benimle ruhsal olarak birleştiğinizde onu kalbinizin en derin 

girintilerinde duymanızı sağlayacağım. Size doğrusunu söyleyeyim, o zamana kadar bu kehanetlerin 

gerçekleşmesine çok az bir zaman kaldı. Ama size şunu da söyleyeyim ki, insan aranızda Benim bildirimi 

uzatmaya çalışarak kendi iradesini Benimkinin üzerine koyamayacaktır. Uyanık olun, çünkü birçokları 

kardeşlerini kandırmak için yola çıkacaktır. Günahkârları, kendilerini hırsızlıkla, zinayla ya da suçla 

kirletmiş olanları huzuruma getirmeye devam edeceksiniz - onları Rab'bin önünde suçlamak için değil, 

bağışlansınlar ve karanlıklarından ve lekelerinden kurtulsunlar diye. 

20 Aranızda mucizeler yaratmaya devam edebilmem için, şu anda sahip olduğunuzdan daha büyük bir 

güven ve inançla, hastaları sevgiyle ve Benim adımla meshetmeye devam edeceksiniz. Aldığım ve 

ambarlarımda sakladığım tohum bu olacak. 

21 Hangi eylemlerinizin mükemmel olduğunu düşünüyorsunuz? Vicdanınız size bugüne kadar tek bir 

tane bile yapmadığınızı söylüyor. 

22 Unutmayın ki yalnızca mükemmel olan Bana ulaşır. Bu nedenle, ruhunuz ancak mükemmelliğe 

ulaştığında Benim krallığıma girecektir. Benden deneyimsiz olarak çıktınız, ama Bana erdemlerinizin ve 

faziletlerinizin* giysisiyle süslenmiş olarak dönmeniz gerekecek. 
* Erdemlerimiz ve faziletlerimizle süslenmesi gereken ruhun giysisi ruhumuzdur; çünkü ruh Tanrı'nın yüreğine 

ancak arınmış ruhunun giysisiyle dönebilir. 

23 İnsanlar, yüzünüzü kaldırın ve gökleri seyredin. Yargıç olarak geldiğimi hissettiğinizde titrer ve 

boynunuzu eğersiniz. Yazıldığı gibi, insanlarla ruhsal diyaloğumun zamanının geldiğini anlayın. 

24 Bu halkın ses taşıyıcıları, insanlığa seslendiğim araçlar olan sizler, size şunu söyleyen Sözümü 

dinleyin: Siz kaynaksınız, Benim Sözüm kristal berraklığında bir sudur. Bırakın taşsın, ama saflığını 

korusun. 

25 Bu halkın üzerine talimatlarım inecek ki, Benim gerçeğim sabit kalabilsin. Sizden, daha sonra tüm 

ırklardan insanların kalplerine kazınacak olan sadık transkriptler çıkacaktır. Aranızda yazıları birleştirecek 

ve düzenleyecek olan öğrenciler var. 

26 Göksel konserim yeryüzünde duyulacak, böylece peygamberlerin öngörüleri ve İsa'nın sözleri 

yerine gelecek. Uzun zaman önce Yoel size İsrail oğullarının ve kızlarının peygamberlik edeceği, 

görümler ve düşler göreceği ve Ruhumun tüm bedenin üzerine döküleceği bir zamandan söz etti. Size 

doğrusunu söyleyeyim, önceden bildirilen zaman geldi. 

27 İşte Ruhum sizin aracılığınızla tezahür ediyor, ruhani dünya sizin ağzınızdan konuşuyor. Burada, 

bakışlarıyla ruhani olana nüfuz eden her yaştan kadın ve erkek ve rüyalarında duyurular ve vahiyler alan 

diğerleri var. 

28 Bu, ruhani ev sahiplerimin Beni izleyecek olanları yetiştirmek ve günahın zehirli bitkisini ve 

yabani otlarını yok etmek için dünyaya yaklaştıkları zamandır. 
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29 Siz görenler, Beni düşünün! Bir form keşfetmek istiyorsunuz ve onu bulamıyorsunuz. Siz yalnızca 

Benim ışığımın parlaklığını görüyorsunuz, çünkü Ben buyum: Işık. 

30 Altıncı Mühür'ün ışığıyla sizi uyanık tutuyorum. Söz'ün armağanı ondan kaynaklanır, yüreğinizde 

duyduğunuz ve ruhunuzu titreten bu konser ondan doğar; çünkü Ben Rab'bim. Önünüzde size yolu 

göstermek için Altıncı Mührü çözen Kuzu var. Çünkü Kuzu Mesih'tir ve Mesih de Yol'dur. 

31 Herkes başkalarına tahsis edilen yere saygı duyar ve kendine saygı duyar. 

32 Dua edin, tövbe edin! - Eğer ikiyüzlüyseniz, şimdi samimi olun; eğer akılsızsanız, şimdi ihtiyatlı 

olun; eğer karanlıkta yaşıyorsanız, ışığa yükselin; eğer ilahi esinlere sahip değilseniz, Beni dinleyin ve 

ışıkla dolacaksınız. Sizinle konuşan, yaratılmış olan her şeyin kökeni ve kaynağıdır ve size şöyle der 

İsa'nın sevgi çarmıhını üzerinize alın ve Bana gelin! 

33 Bugün Benim gelişim sizi şaşırttı, çünkü buna hazırlıklı değildiniz; bazılarının kuşkusunun nedeni 

budur. Birisi sorusunu Sonsuz'a yönelttiğinde ve bu tezahürün hakikat olup olmadığını sorduğunda, 

öğretme söylemimin ortasında hemen kalbinde bir ışık alevi yakan bilge ve sevgi dolu bir yanıt aldı. 

34 İmanı olan kişi Beni dinlemekten asla yorulmaz ya da bıkmaz. Kendimi bildirdiğimde Sözümü 

duymak için her seferinde vadileri aşabilir ve dağlara tırmanabilir. 

35 Susuzluğunu gideren suyun ve açlığını gideren ekmeğin doğasını bilen kişi onları hiçbir şeyle 

değiştirmez ve hiçbir şey onu onları bulmaktan alıkoymaz. İlahi Üstadı dinlemenin ve kısa bir süreliğine 

ebedi olana nüfuz etmenin hazzını hisseden kişi, o anlarda dünyanın zevklerini geride bıraktığı için 

pişmanlık duymaz. 

36 Öğrencilerim, adil sitemlerle dolu Sözümün size acı geldiği anlar olmuştur ve bunun nedeni onu 

kavrayamamış olmanızdır. Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde çektiğiniz acıları arttırmak için 

gelmedim. 

37 İlahi talimatım sizi belirsiz yollardan, yanlış zevklerden ve ahlaksızlıktan uzaklaştırdı. Bunun 

yerine, sevinç duymanıza ve iyi olanı yapmaktan zevk almanıza neden oldu. 

38 Sözüm artık bu vericiler aracılığıyla duyulmadığında sizi mirassız bırakmayacağım, çünkü yeni 

nesillerin önünde sevgi öğretilerimin doğruluğuna tanıklık edebilmeniz ve kardeşlerinize danışman 

olabilmeniz için sizi korumak istiyorum. 

39 Herkes şu anda akıl organı aracılığıyla size verdiğim Sözü bilmeyecek, çünkü onlar için uyanış 

zamanı henüz gelmedi. Çağrılacaklar ama seçilmeyecekler. Ama yarın, Beni izlemeye hazır olduklarında, 

bir kez daha çağrılacaklar ve o zaman kesinlikle seçilmişler arasında sayılacaklar. 

40 Yankılanan bir çan gibi, doğanın unsurları şimdi uykuda olan insanlığı uyandırıyor ve onu dua 

etmeye ve düşünmeye çağırıyor. Bu sesi anlamayanlar yanılırlar ya da ruhani mesajlara karşı sağırdırlar. 

Bugün hala bu olayları sadece doğa olaylarına bağlıyorlar. Ama öyle bir an gelecek ki, mezheplerin din 

adamları, bilim ve güç adamları korkuyla kendilerine soracaklar: Kapımızı çalan gerçekten de Tanrı'nın 

adaleti mi? Şimdi O'nun aramızda bulunma zamanı mı? 

41 Size söylüyorum, insanın inadı büyüktür! Yine de acıya boyun eğmez ve kendisine acı veren 

adaletime isyan etmez. Ama eğer boynunu bükerse, tüm insan ırkı tek bir engelde birleşecektir. 

42 Size soruyorum: İyi Haberi paylaşmak için neyi bekliyorsunuz? Harabeler üzerine kehanette 

bulunmak ister misin? Kardeşlerinizin size sorduğu her soruya her zaman bilgece bir yanıt verebilmeniz 

için size her şeyi anlatıyor ve açıklıyorum. Hazırlıklı olmayanları korkuyla dolduracak ciddi argümanlarla 

saldırıya uğrayacağınızı unutmayın. 

43 Sözümü ezberleyin ve her birinizin Benim gerçeğimin canlı bir tanığı olabilmesi için size 

bahşettiğim büyük mucizeleri unutmayın. O zaman sizi araştıran ve Sözümü didik didik eden kişi, 

geçmişte size söylediklerimin ve peygamberlikte bulunduklarımın hiçbiriyle çelişmediğini görecektir. 

Savaş büyük olacak, o kadar büyük olacak ki, öğrencilerim olan bazıları korkuyla dolacak ve Beni hiç 

duymadıklarını iddia ederek Beni inkâr edecekler. Emirlerime sadık kalıp savaşla yüzleşenler, kendilerini 

savunacakları bir örtü ile örteceğim ve her kritik durumdan yara almadan çıkacaklar. Kim bu tohumu kötü 

ekerse ya da kim bu işin saflığına leke sürerse, her saat yargılanacak, insanlar tarafından zulüm görecek ve 

huzursuz olacaktır. Herkes yetiştirdiği ağacı meyvesinin tadından tanısın. 

44 Halkımın ruhani mücadelesi için büyük mucizeler hazırlıyorum - bilginleri ve bilim adamlarını 

hayrete düşürecek mucizeler ve eserler. Seni asla kendi güçlerine bırakmayacağım. İnsanlar sizinle alay 

ettiğinde şaşırmayın; unutmayın ki İkinci Çağ'da da kalabalıklar Efendinizle alay etmişti. 
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45 Birçokları hâlâ Benim gelişimi beklerken, Benim ayrılışım çok yakındır. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, Kutsal Ruh bundan böyle her zihni ve ruhu sonsuza dek aydınlatacaktır, çünkü siz zaten 

zamanın doruğundasınız. 

46 Herkesten bir armağan alırım: çocuklar masumiyetlerini, bakireler parfümlerini (saflıklarını), 

anneler gözyaşlarını, babalar haçlarını, yaşlılar yorgunluklarını Bana sunarlar. Ama sevgim imanınızı 

canlandırır, alevi hiç sönmesin diye bu lambayı korurum. 

47 Bu süre zarfında, bedeninizin gözleri tarafından görülmek üzere bir insan olarak yeryüzüne 

inmedim. O zaman geçti. Şimdi kurtuluşunuz için liyakat kazanmanız gereken zamandır. Beni görünmez 

olanın içinde arayın ve yakında bulacaksınız. Beni Baba olarak, Efendi olarak arayın, Bana sahip 

olacaksınız. Size her zaman hizmet ettiğimi doğrulukla söylememe rağmen, Beni bir hizmetkâr olarak 

aramayın. Benim hizmetlerim karşılık beklemez; ama siz Benim faydalarımın karşılığını herhangi bir 

şekilde ödemek isterseniz, size sadece birbirinizi sevmenizi söylerim. Çünkü böyle yaparsanız, işim 

taçlandırılacaktır. 

48 Yaratılmış her şeyin Rabbi olmama rağmen, aranızda görünüp sevgi istememe şaşırmayın. Ben 

uysallığın ve alçakgönüllülüğün Tanrısıyım. Büyüklüğümle övünmüyorum, aksine kalbinize yaklaşmak 

için mükemmelliğimi ve ihtişamımı gizliyorum. Eğer Beni tüm görkemimle görseydiniz, günahlarınız için 

nasıl da ağlardınız! 

49 İşte size yol, bu yolda yürüyün ve kurtulun. Size doğrusunu söyleyeyim, kurtuluşa kavuşmak için 

bu zamanda Beni işitmiş olmanız gerekmez. Yaşamında Benim İlahi Sevgi Yasamı uygulayan ve 

Yaratıcı'dan ilham alan bu sevgiyi hayırseverliğe dönüştüren herkes kurtulur. O, yaşamında ve eserlerinde 

Bana tanıklık eder. 

50 Kutsal Ruh'u duyarsınız, ama sizinle Mesih ya da Yehova olarak konuşandan farklı bir Ruh değil. 

Aynıdır, var olan tek kişidir, ancak üç çağın her birinde kendini farklı şekillerde göstermiştir. 

51 İlk Zaman'da, Tanrınız Kendisini size Sina'da açıkladı ve size sunduğu Varlığının niteliği adaleti 

ve Yasasıydı. İkinci Çağ'da, aynı Tanrı Mesih'te sizinle konuştu ve size Varlığının anlamadığınız bir 

yönünü açıkladı: sevgi. Ve Üçüncü Çağ olan şimdiki çağda, Kutsal Ruhum sizinle Sonsuzluktan konuşur; 

ruhsal olandan ruhunuzla temasa geçer ve böylece size Varlığının bir başka niteliğini, tüm insanlık için 

ışık olan Bilgeliğini gösterir. Olmayan gizemleri neden görüyorsunuz? Üçlü Birlik'in gizemi açıklığa 

kavuşmuştur. 

52 Seni yaratmam için beni harekete geçiren neydi? - Benim aşkım. Çünkü sizi yaratmadan önce, sizi 

zaten Kendimde sevmiştim. Rab, Kendi çocukları olacak olanları seviyordu, ama onlar tarafından 

sevildiklerini de hissetmek istiyordu. Çocuklar için doğayı, doğa güçlerini, dünyaları ya da evleri 

biçimlendirdim ki maddi yaşamın bir parçası olabilesiniz ve böylece mükemmellik ve yukarı doğru evrim 

yoluna başlayabilesiniz. Ruhlara, vicdanlarının rehberliğinde hislerini ve yetilerini ifade edebilecekleri 

maddi bir beden verdim. 

53 Bu şekilde yaratılan ve donatılan insana özgür irade bahşettim, yasamın ve adaletimin yaprağını 

onun içine yerleştirdim ve onu gelişim yolunun başlangıcına yerleştirdim. 

54 Bu içsel yasa olmasaydı, insan Beni asla bilemez, anlayamaz ve sevemezdi. Ama yolu aydınlatan 

bir fener ve iyiliği öğütleyen bir ses olan vicdan, Baba'nın vahiylerini kavramanızı sağladı; ve şimdi 

bedenlenmiş ruhun kendini özgürce göstereceği ve yararsız ve maddi olana üstün geleceği bugüne 

geldiniz. 

55 Neden üç kez sana gelmek zorunda kaldım? Çünkü yaşamın zorlu yolculuğunda düştünüz ve sizi 

toprağın tozundan kaldırmak için gelmem gerekti - çünkü tam bilinçle yolunuzdan sapıyorsunuz. Ama 

öldüğünüzde ve ağladığınızda Bana, "Baba, beni neden cezalandırıyorsun?" dersiniz. Neden seni 

cezalandırdığımı söylüyorsun? Siz küfrederken, sizi kuşattığım Yaşam'ın size faydalarını vermeye devam 

ettiğini unutmayın. Yaşamayı öğrenirseniz tökezlemezsiniz: Yasam size bunu öğretir. İnsanların 

öğretilerinden huzur ya da gerçek yaşam beklemeyin. 

56 Hükmüm herkese ulaşacak. Zamanı geldiğinde, "Yasamın hizmetkârlarına" ve dogmalar oluşturan 

adamlara soracağım: "Hasadınız nedir?" Biri de diğeri de Bana yalnızca kibir, düşmanlık ve insan 

sevgisinden yoksunluklarını gösterecekler. 

57 Herkesten önce Yasama uyanları yargılayacağım, çünkü bu Benim tüm çocuklarım için sevgi ve 

bilgelik vasiyetimdir, çünkü insanların kurtuluşu ondan kaynaklanır. Bu öğretileri zihinlerinde 
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saklayanların vay haline, çünkü orası bir karanlık yuvası olacaktır - ya da kalplerinde, çünkü orası sadece 

bir bencillik yuvası olacaktır! 

58 Donanımlı olun ve Beni anlayın! İçinde Kutsal Ruh'un ışığı olan kişi, ihtiyacı olan herkese ışık 

saçsın. 

59 Eğer biri Benim Sözümün kendisini incittiğini hissediyorsa, bunun nedeni Sözümün bir kılıç gibi 

olmasıdır. Ama açtığı yaralar aşk yaralarıdır. Yarın Benim Sözümün her zaman adil olduğunu 

anlayacaksınız. 

60 Aile babalarını çağıracağım ve onlara soracağım: "Ey insan babaları, çocuklarınıza ne yaptınız?" 

Aralarında filozofların, teologların ve bilim adamlarının da bulunduğu insanlığın öğretmenlerini 

yargılayacağım ve onlara da kendi kardeşlerinin kalplerine ve zihinlerine ektikleri tohumun doğasının ne 

olduğunu soracağım. Onlara emanet ettiğim armağanları hangi amaca hizmet etmek için kullandıklarını 

soracağım. 

61 Huzuruma halkların, ulusların ve krallıkların yöneticileri gelecek ve onlara insanların kaderlerini 

ne şekilde yönlendirdiklerini ve halklarına ne yaptıklarını soracağım. Onlardan kardeşlerinin ekmeğinin, 

emeğinin ve günlük ücretinin hesabını soracağım ve eğer halkları açlıktan ölürken onlar kalplerinde 

sadece açgözlülük ve kibir ve ellerinde zenginlik sunarlarsa - sorumlulukları ne kadar büyük olacak! 

62 Doktorlar da çağrılacaktır. Onlara açıkladığım sağlık sırrıyla ve emanet ettiğim şifa merhemiyle ne 

yaptıklarını soracağım. Onlara uzaylıların acısını gerçekten hissedip hissetmediklerini, acı çekenleri 

sevgiyle iyileştirmek için en yoksul kampa kadar inip inmediklerini soracağım. Her zaman nasıl 

hafifleteceklerini bilmedikleri hemcinslerinin acılarıyla ihtişam, zenginlik ve lüks elde edenler Bana ne 

cevap verecekler? Herkes yüreğinde sorular soracak ve vicdanlarının ışığında Bana cevap vermek zorunda 

kalacaklar. 

63 Eğer size İsrail'in bir parçası olduğunuzu açıkladıysam, sizi diğer insan gruplarından daha çok 

sevdiğimi düşünmeyin. Hepiniz Benim çocuklarım olduğunuza göre, neden sizi diğerlerinden daha çok 

seveyim? 

64 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer insanlar içlerindeki vicdanın kendilerine hatırlattığı Yasa'ya 

sımsıkı bağlı kalsalardı, ne size önderler ya da peygamberler göndermeye gerek kalırdı, ne de Rabbinizin 

size inmesine gerek kalırdı ve benim Birinci Çağ'da bile Yasamı taşa kazımam ve İkinci Çağ'da insan olup 

çarmıhta insan olarak ölmem gerekirdi. 

65 Bir halk oluşturduğumda ve onları lütuf armağanlarıyla donattığımda, bunu kendilerini yüceltsinler 

ve başkalarını alçaltsınlar diye değil, gerçek Tanrı'ya boyun eğmenin bir örneği ve insanlar arasında 

kardeşliğin bir modeli olsunlar diye yaptım. 

66 Bu halkı, yeryüzündeki İrademin bir aracı ve vahiylerimin bir habercisi olması, herkesi Benim 

Yasamda yaşamaya davet etmesi ve böylece tüm insanlığın sonunda Rab'bin tek bir halkını oluşturması 

için seçtim. 

67 Bu halk -seçilmiş olmasına rağmen- mirasın sadece kendisi için olduğuna inandığı için, Tanrısının 

diğer ulusların da Tanrısı olamayacağına inandığı için, diğer halkları yabancı olarak gördüğü için ve 

Baba'nın kendilerine emanet ettiği şeyi paylaşmalarına izin vermediği için çok acı çekti. Onu sadece bir 

süreliğine diğer halklardan ayırdım ki kötülük ve materyalizmden etkilenmesin. Ama bencilliği içinde 

kendini soyutlayıp büyük ve güçlü olduğunu düşündüğünde, ona gücünün ve büyüklüğünün aldatıcı 

olduğunu kanıtladım ve diğer ulusların onu istila etmesine ve esarete sürüklemesine izin verdim. Krallar, 

Firavunlar ve Sezarlar onun efendileriydi, her ne kadar ben onların efendisi olmayı teklif etmiş olsam da. 

Baba sonsuz Sevgisiyle halkına özgürlüğünü vermek ve onlara görevlerini hatırlatmak için Kendisini 

yeniden gösterdi ve bu şimdiki zamanda onlara sevgi öğretilerimi vermek için geliyorum; ancak Kutsal 

Ruh'un ışığını almak için çağırdığım ve topladığım İsrail çocuklarını insanlık arasında yalnızca Benim 

bakışım keşfedebilir. 

68 Kendimi ruhunuzun önünde ifşa ettim, çünkü sizinle doğa aracılığıyla ve mucize olarak 

adlandırdığınız maddi tezahürlerle konuştuğum zaman çoktan geçti. Bugün Beni ruhunuzda ve kalbinizin 

en derin yerinde hissedebilirsiniz. 

69 Bu zamanda vahyime tanıklık eden Filistin değildir; çünkü aradığım belirli bir yer değil, sizin 

ruhunuzdur. Ben kanla değil, "ruhla İsrail halkını", çağlar boyunca merhametimi almış olan ruhsal tohuma 

sahip olan halkı arıyorum. 
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70 Hazırlanın, insanlar, zamanı değerlendirin, çünkü bu zaman hafiftir. 1950 yılı yaklaşıyor ve ben 

Sözümü geri çektiğimde kendinizi yetim gibi hissetmenizi istemiyorum. Size gerçekten söylüyorum, 

kendilerini hazırlayanlar Beni daha yakın hissedecekler, büyük ilhamlar alacaklar, sadece dua ederek 

hastaları iyileştirecekler ve Söz armağanlarıyla şaşırtacaklar. 

71 Bu toplantılara devam etmelisiniz, çünkü bu toplantılarda büyük vahiyler vereceğim. Ruhani görüş 

armağanı ortaya çıkacak ve dudaklarınız aracılığıyla bilginlerle ve bilim insanlarıyla konuşacağım. Bu 

öngörü, Benim Sözümü kaydetme görevi olanlar tarafından yazılacaktır. 

72 Bu kelimeyi duyan erkekler ve kadınlar: Aranıza geleceğime inanıyor musunuz? İnsanın akıl 

organı aracılığıyla Benim tezahürüme inanıyor musunuz? Bazılarının yakıcı inancı şöyle cevap verir: 

"Evet, Efendim, Varlığınıza inanıyorum." Diğerlerinde ise sessizlik cevap verir, ilan eder: 

"Kim bilir?" 

73 Üstat size dedi ki: Beni sadece incelemekle kalmayın. Kalbinizin içine girin ve ondan ne çıktığını 

bilin. Eğer ondan sevgi ve hakikat sözleri çıkmışsa, tatmin olabilirsiniz; eğer başkalarına teselli vermişse, 

çeşmenizden billur gibi su fışkırdığını söyleyebilirsiniz. - Eğer yüksek bir mükemmellik seviyesinde 

olsaydınız, Benim tezahürümün aranızda var olması için hiçbir neden olmazdı. Ama eğer vicdanınız sizi 

birçok kusurla suçluyorsa, neden Bana ne için geldiğimi soruyorsunuz? Arınmasını başarabilmesi ve her 

varlığın en derin varlığında özlemini çektiği mutluluğa erişebilmesi için, Babalık sevgimin işaret ettiği 

yolda kendini mükemmelleştirme kaderine sahip olan ruhunuzu aramaya geldiğimi bilmelisiniz. Bu hedefe 

ulaşmak için ona liyakat kazanma yolunu göstermeye geldim. 

74 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın yakınında yaşayan doğruların ruhları, o yeri onlara verdiğim 

için değil, kendi çalışmalarıyla işgal etme hakkını kazandılar. Onlara sadece yolu gösterdim ve yolun 

sonunda büyük bir ödül olduğunu gösterdim. 

75 Ne mutlu Bana şöyle diyenlere: "Tanrım, yol sensin, onu aydınlatan ışık ve yolcular için güç 

sensin. Yaşam yolculuğunda bize yön veren ve bizi canlandıran ses sensin; ve aynı zamanda hedefe 

ulaşanlar için ödül de sensin - Evet, çocuklarım, Ben Yaşam'ım ve ölümden Diriliş'im. 

76 Size Sözümde söylediğim gibi, ruhun reenkarnasyonunun gerçek olduğunu bilmeniz yeterlidir ve 

şimdiden kalplerinizde bir ışık yanar ve Benim sevgi dolu adaletime daha da hayran olursunuz. 

Mezheplerin bu öğretilere getirdikleri teorileri ve farklı yorumları karşılaştırın ve en fazla adalet içeren ve 

en fazla gerekçeye sahip olana karar verin. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu büyük gerçeğin içsel 

bilgisinin uyanmakta olduğu bu zamanda ruhu en çok heyecanlandıracak vahiylerden biri budur. 

77 Eğer insanlar dünyaya gerçeği söylediğim için Beni tekrar kınarlarsa, bunu yapabilirler; Beni 

kınamalarına izin vereceğim. Ama Beni yakalamak ve tutuklamak isterlerse, bunu yapamayacaklar, çünkü 

Ben Ruh'tayım ve onlar için dokunulmaz ve görünmezim. 

78 Bu Söz'ün mucizesiyle gerçek yaşama yükseldiniz. Artık kayıtsızca yaşamıyorsunuz ve Beni 

duymayanlar gibi günah işlemiyorsunuz, çünkü o zaman (ruhsal) ölülerin seviyesine düşersiniz. - Yalnızca 

ben sizinle bu şekilde konuşabilirim ve konuşabilirim. 

79 İkinci Çağ'da elçilerime yeni vahyimi açıkladım ve onlar Bana o zamana işaret eden alametlerin 

neler olduğunu sorduklarında, onlara vereceğim kanıtları birbiri ardına açıkladım. İsa'nın önceden haber 

verdiği zamanın geldiğini bildiren alametler en son göründü ve şimdi size soruyorum: Eğer sizi katılmaya 

zorladığım bu ruhsal tezahür* gerçek olmasaydı - o zaman işaretler gelmesine rağmen Mesih neden 

(inananların beklediği biçimde) görünmedi? Yoksa ayartıcının sizi kandırmak için tüm yaratılış ve doğa 

güçleri üzerinde de gücü olduğuna mı inanıyorsunuz? 
* Rab'bin sözlerine göre, bu tezahür O'nun ruhsal olan dönüş vaadinin yerine gelmesi anlamına gelir. 

80 Bir zamanlar sahte peygamberlerin, sahte Mesihlerin ve sahte kurtarıcıların ayartmalarına 

kapılmamanız için sizi uyarmıştım. Ama bugün size söylüyorum ki, enkarne olmuş ruh, gelişimi, bilgisi ve 

deneyimi sayesinde öylesine uyanmıştır ki, elinin altında ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, ona 

karanlığı ışık olarak sunmak kolay değildir. İşte bu yüzden size şunu söyledim: Körü körüne bir inançla 

kendinizi bu yola bırakmadan önce, istediğiniz kadar kontrol edin! Bu Söz'ün herkes için verildiğini ve 

hiçbir bölümünü yalnızca belirli kişiler için saklamadığımı anlayın. Bu Çalışmada sizden herhangi bir 

öğretiyi gizli tutmaya çalıştığım hiçbir kitap olmadığını bilin. Ama İkinci Çağ'da elçim Yuhanna'nın 

ağzından size şunu da söyledim: "Sesimi duyup kapıyı açan olursa, yanına girip yemeği onunla 
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paylaşacağım, o da Benimle." Aynı şekilde, o zaman hatırlayasınız diye size bakireler benzetmesini de 

öğrettim. 

81 Rab'bin yolunu hazırlamak için önce gelmesi gereken İlyas, 1866'da ilk kez insan zihni aracılığıyla 

kendini tanıttı. Tüm alanlarda meydana gelen ve bu tezahürün zamanına denk gelen işaretleri ve olayları 

incelemek için biraz zaman harcamayacak mısınız? Yine yıldızları inceleyen ve eski zamanlarda sihirbaz 

olarak adlandırılan bilginler, göklerin ilahi çağrılar olan işaretler verdiğine tanıklık edeceklerdir. 

82 Beni duyacak kadar şanslı olan sizlere şunu söylüyorum: Ben sizin kapınızı çaldım ve siz de bana 

kapınızı açtınız. Ben sizinle beslendim, siz de benimle. Şimşeklerin parlaklığını gördünüz ve ateş 

ışınlarının gök gürültüsünü duydunuz ve işte buradayım. 

83 Gözlerinizin önünde çözülüp açılmış olan Altıncı Mühür'e bakın. Kim serbest bıraktı? Önceki 

beşini kim kaybetti? Musa, İlyas ya da herhangi bir ata değildi. O bendim, Mesih, Söz, Kurbanlık Kuzu, 

çünkü Bilgelik Kitabı Yol ve Yaşam'dır ve ben size Yol, Gerçek ve Yaşam olduğumu söyledim. 

84 Altıncı Mühür'ün çok yakında salıverileceğini dünyaya duyurması için İlyas'ı gönderdim ve Kutsal 

Ruh'un ışığıyla dolup taşarak, Üçüncü Çağ'da Benim gelişimin habercisi olarak insanlara indi. İlyas'ın 

kendini nasıl tanıttığını, Efendi'nin kendini nasıl açıkladığını, size ne kadar çok şey verdiğini ve öğrettiğini 

zaten biliyorsunuz. Şimdi size sadece bu öğretiyi tüm saflığıyla korumanızı, yenilenmeye ve 

ruhsallaşmaya doğru ilerlemenizi söylüyorum ki, gelişime ruhen inanılsın ve Sözüm saygı ve sevgiyle 

duyulsun. 

85 Her zaman doğruyu söyleyin ve Kutsal Ruh'un öğrencileri olarak tanınacaksınız, çünkü kar taneleri 

bile Benim Sözümün saflığına sahip değildir. Güneşin dağların karları üzerindeki yansıması gözlerinizi 

acıtır; ama ilahi ışık ruha zarar vermez, onu kör etmez. 

86 Beni dinleyin, ben Mesih'im, Baba'nın Sözü'yüm. Ben ilk zamanlardan beri vahyedilmiş olan 

hiçbir şeyi ortadan kaldırmaya gelmedim. Benim yasam da aynıdır, sevgi yasasıdır. Formlar değişebilir, 

ancak içerik değişmez. Bu nedenle size, Sözümü insanların aracılığı ile duyduğunuz için, ondan şüphe 

etmemeniz gerektiğini söyledim. 

87 İşte, Yol gözlerinizin önünde yeniden ortaya çıkıyor. Ruhunuzu yükseltmeye başlayın, kendi 

kendinize içten gelen bir memnuniyetle Benim öğrencilerim olduğunuzu söyleyin. İlahi Efendinin 

müritleri kimlerdir? Komşularını sevenler, Benim bağışlama, merhamet ve özverili olma öğretimi 

uygulayanlar. 

88 Küçük çocuklar, hepiniz yaşamın içindesiniz ve hepiniz Benim Takdirimin örtüsü altındasınız. 

89 Duasında Bana, "Baba, Senin İsteğin benim için yerine gelsin" diyen ve başına bir bela geldiğinde, 

"Tanrım, beni neden böyle ziyaret ediyorsun?" diye haykıran kişi henüz bir öğrenci değil, ancak bir çocuk 

öğrencidir, çünkü dersi kavramamıştır. Eğer öğrencilerim olmayı arzuluyorsanız, yeryüzündeki Efendiniz 

İsa'nın yaşamına bakın, çocukluğundan itibaren Baba'ya olan itaatini ve teslimiyetini tanıyın. O, Babasının 

isteğini yerine getirmek için dünyaya geldi ve Ebedi Olan'ın çizdiği yoldan sapmadan aşağılanma, iftira, 

nankörlük, hor görülme, acı ve fedakârlıklardan geçti. 

90 Rab'bin huzuruna çıktığınızda yaşam tarzınızla ilgili olarak ne yanıt vereceksiniz? Geçmişte 

herkesin kendi hesabını vermesi gerektiğini biliyordunuz. Artık her birinize bağlı olan ve sizin de hesap 

vermeniz gereken bir dizi ruh olduğunu öğrendiniz. İşte yaşamdaki örneğinizin önemi budur; böylece 

yarın tatlı ve hoş bir meyve yerine acı bir meyve toplamak zorunda kalmazsınız. Unutmayın ki, size 

emanet ettiğim bu varlıklardan, spiritüalizmin yeryüzünde çiçek açmasını sağlayacak yeni nesiller 

doğacaktır. Bu kutsanmış nesiller insanlık için ilahi bir vaattir. Onlara yol ve yuva hazırlamak ve onları 

maneviyat ve sevgi dolu bir atmosferde ağırlamakla görevlisiniz. 

91 Geldiklerinde onları tanıyabilecek misiniz? 

O zaman uyanık olman gerekmiyor mu? Dünya bunun gerçekleştiğini hissediyor mu? - Bundan önce, 

herkesin yol boyunca bıraktıkları dikenleri ve aynı şekilde kirleri temizlemesi için uyarı sesini 

yükseltmelisin ki çocukları dünyaya geldiklerinde kendilerini yaralamasınlar ya da kirletmesinler. 

92 Sizden birlik istiyorum ey insanlar, öyle ki ilahi tohumum rahminizde filizlenebilsin. Yasamı ihlal 

ettiğiniz için gözyaşları içinde Bana gelmenizi ya da boşa harcadığınız zaman için ağıt yakmanızı 

istemiyorum. O anlarda ağlamanızı hiçbir şey telafi edemez. 

93 Şu anda sizinle sanki saf ve tertemiz yaratıklarmışsınız gibi konuştum, sizi sevgi yoluyla 

dönüştürmek için. 
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Huzurum sizinle olsun! 



U 64 

58 

Talimat 64 
1 İşte benim dersim, sevgili öğrencilerim. Onu kavrayın ve Benim ilahi talimatımı uygulayın. Size 

emanet ettiğim bu tohum kutsaldır. Onu yetiştirin, elde edeceğiniz meyvenin ona bağlı olduğunu anlayın. 

2 İkinci Çağ'da size şöyle demiştim: "Babamın evinde pek çok konut vardır", yani "ruhun 

tekâmülünü gerçekleştirebileceği pek çok dünya vardır. Ruhani ışığın ve huzurun en yoğun şekilde 

parladığı dünyalarda yüksek bir yere ulaşabilmeniz için liyakat kazanın. Bu hayattan sonra nereye 

gideceksiniz? - Sadece ben biliyorum. - Bu nedenle, size iyi işler yaparak gerçek ruhani huzura ulaşana 

kadar yükselebileceğiniz bir seviyeye kadar çalışmanız ve ruhunuzun kardeşleri için yaptığı bu sevgi 

işleriyle kazandığı ödülü alacağı zamanı geciktirmemeniz gerektiğini söylüyorum. 

3 Baba'nın kendisine verdiği görevi yerine getirmeyen kişiyi bekleyen şeyin cezalar olmadığını 

görürsünüz. Sadece çalışmalarınızın sonucunu alırsınız. 

4 O Kıyamet Saatinde Beni göreceğiniz yer, insan hayal gücünün yarattığı mahkeme değildir; 

ruhların gideceği ve yaşamda gerçeği ve ruhsal ilerlemeyi arayanları aydınlatacak olan en saf ve parlak 

ışığı bulacakları bilinmeyen dünyalar olacaktır. Benim gerçeğimi aramayanlar kefaret yerlerine gelecekler 

ve burada ruhlarının saflığını yeniden kazanacaklar, böylece ilerleyip Bana gelecekler; çünkü hiç kimse 

kaybolmayacak. 

5 O zaman vicdanınızı terk etmeniz ne kadar belirleyici olacaktır; çünkü hiç kimse ruhunuzla 

ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan o Yargıcın sesini susturamayacaktır. Hayatınızın tüm eylemlerini 

kavrayacaksınız ve hiçbiri aşırı bir şiddet ya da aşırı bir iyilikle yargılanmayacak. İşte o zaman, başından 

beri ruhların yolunu aydınlatmak için kullandığım ışık ısrarla parlayacaktır. 

6 Bir ulustan diğerine birbirinizi sevin, tek bir kardeşlik içinde birleşin ki, yarın farklı ruhani 

dünyalarda yaşadığınızda, bir dünyadan diğerine birbirinizi sevebilesiniz. 

7 Size doğrusunu söyleyeyim, bir ruh için, Yaratıcısının önünde görevini yerine getirdiği ve bu 

meyvenin O'nun sonsuz Bilgeliğinin gözünde hoşa gittiğini kanıtladığı günden daha mutlu bir gün yoktur. 

8 Işık ruhları, sizin melek dedikleriniz, sizi Babanızın huzuruna çıkarmak için bu toplantıya 

gelecekler. 

9 İkinci kez İsa'nın geldiğini gördüğünüzde boğazlarınız haykırdı: "Hosanna, Hosanna Rab'bin 

adıyla gelene!" - Şimdi, Ruhumun size yaklaştığını hissettiğinizde, kalbinizin mabedinin kapılarını 

açarsınız, içinde dinginleşirsiniz ve sizi çevreleyen içsel mutluluğu Bana gösterirsiniz. 

10 Ben o zaman neysem şimdi de aynıyım, siz de aynısınız, öğretilerim de aynı. Ancak, sizin 

evriminiz daha büyüktür ve bu nedenle Yaratıcınız için daha mükemmel bir birlik ve saygı ararsınız. 

Bugün dua ettiğinizde, bedenden ayrılmış olan ruhunuz, yeryüzünden değil ama cennetten gelen bir övgü 

ilahisine katılmak için ruhani alanı dolduran meleklerle birleşir. 

11 İnsanlık Kurtarıcı'nın doğumunun anısını kutladığında, insanların kalpleri açıklayamadıkları bir 

sevinç ve umutla dolar. Aynı şey Rabbinizin acılarını ve kurbanlarını anarken de (tersten) gerçekleşir. Kısa 

bir süreliğine de olsa açıklanamaz bir hüzün hissediyorsunuz ve bunun nedeni benim her zaman insanların 

kalplerinde doğup ölmemdir. 

12 Hepinizin ebediyen yaşamasını istedim ve bunu başarabilirim çünkü ben Yaşam'ım. Bu nedenle 

Kendimi çocuklarıma her zaman çeşitli biçimlerde açıkladım ve bu nedenle onlara Bana ulaşabileceğiniz 

yolu göstersin diye Yasamı verdim. - İnsanlar sonsuz yaşamı kaybettiklerini düşündüklerinde, Ben geldim 

ve onlara affımı verdim, sevgi öğretilerimle lekelerini sildim ve onlara günahlarını telafi etme fırsatı 

sundum. 

13 İlk Çağın Yasa tabletlerinin üzerine, üzerlerinde yazılı olanları silmek için ne kadar çok kan 

döküldü! İkinci Çağ Doktrinim, ışığını karartamadan ne kadar çok kirletildi! Yine de hepsini bağışladım, 

çünkü bağışlama diriliş ve yaşamdır ve size Yol, Gerçek ve Yaşam olduğumu söyledim. 

14 Birisi bana sık sık şu soruyu sorar: "Efendim, eğer günahlarımızı bağışlıyorsanız, neden onları acı 

çekerek telafi etmemize izin veriyorsunuz?" Buna karşılık ben de size diyorum ki: Sizi bağışlıyorum, 

ancak ruhunuzun saflığını yeniden kazanabilmeniz için bu suçları telafi etmeniz gerekiyor. 

15 İkinci Çağ'da size, "İsteyin, size verilecektir; kapıyı çalın, size açılacaktır" demiştim. Şimdi size 

diyorum ki, eliniz her zaman Baba'nın kapısını çalmalı, Yargıç'ın değil. Benim sevgimi, bilgeliğimi, 

bağışlayıcılığımı arayın, ama acımasız olan adaletimi aramayın! 
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16 Erdem hor görülmüş ve zararlı ya da yararsız bir şey olarak düşünülmüştür. Artık sadece erdemin 

size kurtuluş getireceğini, sizi huzurlu kılacağını ve içinizi tatminle dolduracağını anlamanızın zamanı 

geldi. Ancak yine de erdemin tüm kalplere girebilmesi için pek çok engele ve sıkıntıya maruz kalması 

gerekir. Onu savunan askerler büyük bir çaba ve büyük bir inançla savaşmalıdır. Bu iyilik, aktif 

hayırseverlik ve barış askerleri nerede? Öyle olduğunu mu düşünüyorsun? - Kendinizi içsel olarak 

inceleyin ve Bana öyle olmadığınızı söyleyin. Buna karşılık, iyi niyetle hepinizin o askerlere ait 

olabileceğinizi söylüyorum. Sana ne için geldiğimi sanıyorsun? 

17 Eğer siz de tüm sevginizi bu amaca adarsanız, dünyaya mutluluk mesajı getirecek olan yeni 

nesillerin gelişine giden yolu hazırlamış olma erdemine sahip olacaksınız. 

18 Öğretilerimde size söylediklerimin çoğu sizin yerine getirmeniz içindir. Ama aynı zamanda sizin 

aracılığınızla çocuklarınızla konuştuğumun da farkına varın. Dinleyin ve kavrayın ki bedeniniz nazikçe 

eğilsin ve ruhunuzun sevgi öğretilerimle ona gösterdiğim yolda yürümesine yardımcı olsun. 

19 Beni bulma zamanınız sizin için uygun bir zamandı: açlık sizi zayıflatmıştı ve bu ağacın meyvesi 

sayesinde yeniden canlılık kazandınız. 

20 Şimdiki zaman insanlık için tehlikelidir ve insanlar hala Benim yasam olan kurtarıcı gemiden 

uzaktır. 

21 Yasamın yerine getirilmesinin bir "imkânsızlık" olmadığını ve aynı zamanda bir kurban anlamına 

gelmediğini dünyaya kanıtlayacak olan öğrencileri eğitiyorum. 

22 Eğer komşunuzu seviyorsanız, kurtulmuşsunuz demektir. Bu buyruğu yerine getirmek tövbe etmek 

değildir. Her kim kendi kardeşine hizmet etmek için yaşar ve böylece onun acısını paylaşır ve hafifletirse, 

onun aracılığı ile mucizeler yaratabilmem için Bana kısa bir dua etmesi yeterli olacaktır. 

23 Elçilerimi henüz uzak yerlere göndermiyorum, çünkü daha öğrenecekleri çok şey var. Güçlü ve 

yeterince hazır olduklarında, yüreklerinin içinden Bana şöyle diyecekler: "Efendim, artık donandık." Daha 

sonra bu öğrencilerin mabedine gireceğim ve orada teslimiyet, alçakgönüllülük, bilgelik ve hayırseverlik 

bulacağım. 

24 İşçiye öpücüğümü vereceğim ve ona - uzak olsa bile - onu Bana yaklaştıracak yolu göstereceğim. 

Üzerinde dikenler vardır, kenarlarında uçurumlar uzanır, bazen tuzaklar ve tehlikeler vardır, ayrıca 

ayartmalar da vardır. Ama kim imanla onun üzerinde kalırsa, her adımda Benim Varlığımı hisseder, çünkü 

size Yol'un Ben olduğumu daha önce söylemiştim. Onu savaşta bırakacağımı kim düşünebilirdi? Siz 

Yasamı yerine getirirken, geçmişinizde sizden hiç ayrılmamışken, benim sizden ayrıldığımı nasıl 

düşünebilirsiniz? Sizi sınamama izin verin; yaşamın sınavları ruhu güçlendirir, yüreği çelikleştirir ve onu 

mükemmelleştirir. 

25 İnsanlar ne zaman ruhlarının mükemmelliğine ulaşmayı arzulayacaklar? Bugün barış içinde bile 

değiller çünkü aralarında iyi niyet yok. İnsanlarda adımlarını kardeşlik, karşılıklı saygı ve birbirlerine karşı 

sevgi yolunda yönlendirmeye hazır iyi niyetli bir irade ortaya çıktığında, göklerin ışığı bu dünyaya 

yansımaya başlayacaktır. 

26 Bu halkın erkekleri ve kadınları: Siz basit ve sadesiniz, bu nedenle size talimatlarımı herkesin 

anlayabileceği basit sözlerle veriyorum. Sözüm, imanınızın ve umudunuzun siperidir ve yolunuza ektiğim 

faydalar ve sevgi kanıtları, denemelerde zayıflamadan yola devam etmeniz için cesaret ve teşviktir. 

27 Güç bloklarına ve uluslara bölünmüş olan insanlık, Benim ruhani vahyimin zamanının geldiğine 

dair bir önseziye sahiptir; içten içe Beni beklemekte ve Beni özlemektedir. Varlığımın ve seninle olan 

birliğimin müjdesi ona ne kadar hoş gelecektir. 

28 İnsanlar, kendinizi İyi Haber'in müjdecisi olmaya hazırlayın. O zaman geldiğinde, ağzın kapalı 

olmayacak ve kolun sana gelecek olan toprak parçasını ekip biçmek için tembellik etmeyecek. 

29 Bazı halklar öncülerin ziyaretini çoktan kabul etmişlerdir; ancak Üçüncü Çağ'da bizzat Üstadın 

öğrettiği emekçilerin gidip lütfun çiyine susamış olan tohumu sulamaları zorunludur. 

30 Ne kadar yakında, bugün katı yürekli ve maneviyattan çok uzak olduğunu düşündüğünüz birçok 

ülkenin iyi meyveler verdiğini göreceksiniz! 

31 Tarlalar verimli olacaktır çünkü iyice hazırlanmışlardır. Isırgan otu ve yabani otlar temizlenene 

kadar onlardan uzaklaştırılacaktır. Bu nedenle, öğrencilerim onlara geldiklerinde ve onları kabul etmeye 

hazır gördüklerinde Bana, "Teşekkür ederim, Efendim!" diyecekler. 

32 Bu ilanın zamanı, çanın her yerde çalınmasıyla duyurulacaktır. 
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33 Bu ulus, rızık ve huzur arayışıyla kendisine yaklaşacak olan kalabalıkları kabul etmeye hazır ve 

süslenmiş olsun. Kendinizi hazırlayın, evlerinizi temizleyin ve en iyi yiyecekleri hazırlayın ki yabancıyı 

sofranıza oturtabilesiniz. 

34 Size doğrusunu söyleyeyim, bu kalabalığın içinde dilenciden krala kadar herkes olacak. Aranızda 

misafirperverlik ve sevgi bulanlar Sonsuz'a şükranlarını sunacaklardır. 

35 Benim lütfumla işaretlenmiş olanlar, bu kurtuluş sandığının koruyucuları ve askerleri olduklarını 

ve putperestliğin ve fanatizmin her izini yok etmeleri gerektiğini bilirler. Sizi bekleyen savaş büyüktür, 

ama imanınızın meşalesi sizi kurtaracaktır. İftira, zulüm ve entrikanın ne olduğunu zaten deneyimlediniz. 

Kendilerini yolunuzda tekrar gösterdiklerinde sizi hazırlıksız yakalamayacak olan tüm bu denemelerden 

zaten acı çektiniz; çünkü Benim krallığıma giden yol güllerle süslü bir yol değil, ayak izlerimin kanlı 

işaretinin damgalandığı bir yoldur. Bu nedenle size şunu söylüyorum: Benim uğruma zulüm ve iftiraya 

uğrayanlar, ekmek ve sudan yoksun bırakılanlar kutsanmıştır; çünkü onlar Bana gelecek ve övüleceklerdir. 

36 Hakaretlerden ya da aşağılamalardan korkmayın. Bunların Efendinize de fırlatıldığını unutmayın. 

İnsanların sizin hakkınızda olmadığınız şeyleri söylemesinden korkmayın. Bana büyücü ve sihirbaz 

dediklerini hatırlayın. Eğer dünya sizden nefret ediyorsa, sizden nefret etmeden önce Benden nefret 

ettiğini hatırlayın! 

37 Sessiz kalmayı öğrenin ve meseleyi Bana bırakın. Sizi gücendirenler için şefaatçi olun ve sevabınız 

büyük olsun. - Bugün henüz hemcinslerinizin pek çok hatasını bilmiyorsunuz, ama gerçek adaletle 

yargılamayı öğrendiğinizde, onların hataları sizin için belirgin hale gelecek, çünkü o zaman kardeşlerinize 

öğretebilecek ve onları kurtuluşa götürebileceksiniz. 

38 Bunlar, Kutsal Ruh'un iyi öğrencisinin öğrenmesi ve yoldan sapmadan geçmesi gereken Ruh'un 

yollarıdır. 

39 Işığın çocuğu karanlıkta yürüyebilecek ve kayıp olanı kurtarmak için onu nasıl bulacağını 

bilecektir. 

40 İnsanlığın inim inim inlediği bu zamanda nasıl oluyor da hâlâ büyük maddi zenginliklere sahip 

olmayı hayal ediyorsunuz? Sadece dünyevi hırslarınızı düşünmeniz için mi size huzurumu verdim? Sürekli 

savaş haberleri alıyorsunuz ve ruhsal açıdan kendinize yardımcı olmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. 

Uzun zamandır birleşmenizi istiyorum ama yine de sizi bölünmüş buluyorum. Tüm insanlık nihayet ne 

zaman düşünce ve iradede ruhsal olarak birleşme özlemini hissedecek? - Birleştiğiniz gün her türlü 

saldırıyı püskürtecek aşılmaz bir duvar oluşturacağınızı size daha önce söylemiştim. "Bu ağaçların 

meyveleri" bol olduğu ve hepsi sizin olduğu için zaten güçlü olmalısınız. 

41 Ruhunuzda her birine bahşettiğim mucizelerin farkında değil misiniz? Size öğrettiğim her şeyin 

Babanızdan gelen bir vahiy olduğunu anlamadınız mı? Eğer bir kimse bu Eserin öğrencisi olmaktan 

utanıyorsa, bunun nedeni öğretilerimden hiçbir şey anlamamış olmasıdır. Bugün ruhani görevlerinizi 

ihmal etseniz bile yine de sessizce yaşayabilirsiniz. Ama ziyaretler gelecek ve o zaman kendi kendinize 

feryat edeceksiniz; son saatiniz gelecek ve sizi bekleyen o dünyaya nasıl gireceğinizi ya da vicdanınızın 

sesini nasıl susturacağınızı bilemeyeceksiniz. - Bana sadık ve itaatkâr olan biriniz aracılığıyla ne kadar çok 

kalbin Huzuruma geldiğini görün! Kutsal Ruh'u gerçekten duyup duymadığınızı bilmek isteyenler 

tarafından her fırsatta ne kadar izlendiğinizin farkında olun. 

42 Dudaklarınızdan bir küfür ya da ahlaksız bir söz döküldüğünde, inanmayanların sizin İlahi Söz 

olan Mesih'in öğrencileri olduğunuza inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Bu sözcükler ve bu ifadeler size 

öğrettiğim ifade ve ilkelerle örtüşüyor mu? 

Çocuklar da sizi izliyor: neden onların önünde tartışıyorsunuz? Verdiğiniz bu örnekle, Kabil'in 

kötülüğünün küçüklerin arasına nüfuz ettiğinin farkına varın. Unutmayın ki onlar, öğrendiklerinizi ve 

Tanrınız ve Rabbiniz yolunda yaptıklarınızı size aktaracak olan sonraki torunlarınızdır. 

43 Kardeşleriniz için iyi bir meyve yetiştirerek iyi bir ödül kazanın. Kendinizi gelecek zamanlar için 

hazırlayın, çünkü Ben ayrılmadan önce de aranızda çekişmeler olacak, çünkü ayartma hepinize yaklaşıyor. 

Uyanık olmalısınız. Dua edin ve talimatlarımı uygulamaya koyun. Size doğrusunu söyleyeyim, iyilik 

yapmaya ayırdığınız bu kısa zaman dilimleri, sizden sonra gelecek pek çok nesilde yararlı etkilerini 

hissettirecektir. 

Hiç kimse kendi kaderini belirleyemedi ve belirleyemeyecek; bu yalnızca Bana aittir. Benim irademe 

güvenin ve yaşam yolunuzu büyük zorluklar yaşamadan sonuna kadar kat edin. 
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44 Size ağacın hiçbir yaprağının Benim isteğim olmadan hareket etmediğini söylediğimde bunu doğru 

kabul edin; o zaman sizi sınayanın Ben olduğumu ve daha sonra Beni suçlamak için (kendi kendinize) acı 

kabınızı boşalttığınızı anlayacaksınız. O zaman yargıç olursunuz ve Beni sanık yaparsınız. - Hatalarınızın 

farkına varın ve onları düzeltin. Hemcinslerinizin hatalarını affetmeyi öğrenin ve eğer onları 

düzeltemiyorsanız, en azından üzerlerine bir hoşgörü örtüsü serin. 

45 Kardeşleriniz için yakarışınız Bana ulaştı; çünkü Rab'bin Tapınağı'na girdiniz ve orada ruhunuz 

kendini güvende hissetti. Huzur arayanlar, kendilerini daha iyi bir yaşama götürecek bir yol arayanlar - 

işte onlar Benim sığınağıma girenlerdir. Dünyanın hazinelerini ve onurlarını arayanlar başka yollar 

bulmaya heveslidirler. Size söylüyorum, sadece Benim Ruhumda yaşayan esenlik eninde sonunda herkes 

tarafından özlenecek ve aranacaktır. 

46 Dünyada kim ya da ne size gerçek huzuru verebilir? Sadece Babanızın sonsuz sevgisi. 

47 Sağlıktan yoksun olan ve neşe nedir bilmeyen zenginler olduğu gibi, sağlıklı olup neye sahip 

olduklarını bilmeyen ve zenginlik ya da konfor arzusuyla acı içinde yaşayan yoksullar da vardır. İnsanların 

kalplerinde asil amaçlar bulamıyorum ve nihayetinde bu amaçlara sahip olduklarında da, bu amaçların 

peşinden iyi yollarla gitmiyorlar. Tanrı'nın ışığına sahip olan varlıklara yakışmayan bu saçma sapan 

savaşlarda bunun kanıtını görüyorsunuz. 

48 Ben Huzurum, Benim sonsuz Bilgeliğimde arzu edebileceğiniz her şey vardır. Ama uluslar ne 

zaman Benim Huzurumu elde etmek için dua ettiler? Ulusları yöneten ve yönlendiren insanlar ne zaman 

gözlerini Bana çevirdiler? Ordular komşularını öldürdükten sonra Cennetteki Babalarından af dilemek için 

ne zaman diz çöktüler? Ve huzur o kadar kırılgandır ki, onu koruyabilmek ve Bana dönmesine izin 

vermemek için kişinin kendini izlemesi ve üzerinde çalışması gerekir. Beni dinledikten sonra nasıl huzurla 

dolduğunuzu ve bu huzurla toplantı yerlerinden ayrılıp evlerinize vardığınızı düşünün; ama bu huzuru 

kalplerinizde tutabildiğiniz anlar ne kadar kısa! - Size "barış halkı", "barışın çocukları" adını verdim. 

Ancak İyi Haber'i öğretmeye karar vermiyorsunuz çünkü barışı getirmek için ona kendinizin sahip olması 

gerektiğini biliyorsunuz.  Ama bu büyük görevi ne zaman yerine getireceksiniz? 

49 Öğrencilerim, Benim barışımı tutmayı öğrenin, onu bir kılıç haline getirin ve evinizde hüküm 

süren anlaşmazlığı ve ayrılığı yok edin. Etrafınızdakilerin yaşamlarını barışla doldurun ki bu size pratikte 

hizmet etsin ve yarın başka evlere ve başka insanlara barış getirebilesiniz. Bu, tahıl ambarınıza ektiğim 

tohumdur. 

50 Eğer bu halk barış içinde yaşasaydı ve bunu yaşamlarında gösterseydi ne kadar çabuk fark edilirdi; 

kasırgalar, fırtınalar ve hortumlar senin barışının gücü karşısında hiçliğe dönüşürdü. Bu halk arasında 

çekişme var olduğu sürece, zayıf olacak ve kapıları yeniden canlandırmalara açık olacaktır. 

51 Bu toplanma yerlerinde Sözüm sel olup aktı; mucizelerim imanınızı canlandırmak için bol bol 

oldu. Aranızda yaptığım işin anlamını kavramadınız mı? 

52 Cesaretle yola çıkasınız, Beni izleyesiniz ve insanların yüreklerine Huzurumu ve Yasamı 

getiresiniz diye size "İsrail" adını verdim. Bu sizin kaderinizdir ve bu halkın manevi güçle dolu olarak 

dünyada ayağa kalkacağı zaman gelecektir. Gerçeğe olan açlık ve susuzluğun en fazla olduğu karışıklık ve 

şüphe zamanında ışık olarak görünecektir. 

53 Üstat size şöyle diyor: İnsanlar, eliniz asla boş kalmamalı, kalbiniz önemsiz olmamalı, çünkü 

kendinizi ne zaman muhtaç kalabalıklarla çevrili bulacağınızı veya bilgiye susamış olanların sorularıyla 

kuşatılacağınızı bilemezsiniz. O halde göreviniz, ruhunuza akıttığım pek çok kişinin hepsine vermektir. 

Kendinizi bir hiçmişsiniz gibi hissetmeyin, ama kendinizi ilahi vahiylerin ve Rab'bin lütuf armağanlarının 

içerdiği gerçeğin en sevgili ve tek sahipleri olarak da görmeyin; çünkü o zaman, tıpkı eski zamanlarda 

İsrail'in emirlerime itaatsizliği nedeniyle tutsak düştüğü gibi, başkalarının egemenliği altına girme 

tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. 

54 Çocuklarınızın doğru yoldan ayrıldığını, sizin örneğinizden dolayı hayal kırıklığına uğradığını 

görseydi kalbiniz ne hissederdi? Yeni nesillerin Beni putperestlik içinde aradığını öbür dünyadan görseydi 

ruhunuz ne hissederdi? 

55 (Ruhsal İsrail'in) kabileleri hala dağınıktır, bu halkın büyük kısmı henüz yolu bulamamıştır. Bu 

sesi işitmiş ve buyruklarımı almış olanların, sizin birliğinizi ve Tanrı'ya tapınmanızı gördüklerinde 

öğretimi tanıyıp Beni izleyebilmeleri için donanımlı kalabalıkların gelişini izlemeleri ve beklemeleri 
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gerekir. Onların tek bir ırktan ya da ulustan olmasını beklemeyin, çünkü aralarında her ırktan insan 

olacaktır. 

56 İlyas yavaş yavaş sürüsünü bir araya getiriyor ve size doğrusunu söyleyeyim, hepinizin birbirinizi 

bulacağınız zaman yakında gelecek. 

57 Sizleri Evimin güçlüleri olarak adlandırdım ve her birinizin içinde var olan Sığınağımda dua 

ederek, size emanet ettiğim görevi izlemeniz için her an size ilahi gücümü veriyorum. 

58 Sözümü dinlemek için kısa bir süreliğine dünyayı geride bırakan sizler hoş geldiniz. Gerçekten 

size söylüyorum, dersimi öğrenen ve uygulayan biriniz aracılığıyla (bütün) bir ulus kurtulacaktır; aynı 

şekilde, bu ulus bir bütün olarak kendini hazırlar ve sevgiyle dua ederse, insanlığın kurtuluşunu 

sağlayacaktır. Eğer bu gerçekleşmiyorsa, bunun nedeni rakamlarınızın çok küçük olması değil, sevginizin 

hala çok küçük olmasıdır. 

Önce kalbinizi temizleyin! Onun hatalarını ve kusurlarını sizden daha iyi kim bilebilir? Bunu anlayın 

ve vicdanınızın sizi suçladığı her şeyden kendinizi arındırın. 

59 Günahlarını mazur göstermeye çalışan pek çok kişi vardır; ama 

Sana soruyorum: Baba çocuğa bu sıkıntı ve acı yükünü yükledi mi? Her zaman gelip sıkıntı ve acılarınızın 

yükünü hafifleten Ben değil miyim? 

60 Her saat Benim sesim sizi huzurun olduğu iyi yola çağırır; ama sağır kulağınızın bu sese duyarlı 

olduğu tek bir an vardır ve o an da hayatınızın son anıdır, ıstırabın size fiziksel ölümün yakınlığını 

duyurduğu andır. O zaman hatalarınızı telafi etmek, vicdanınızın hükmü karşısında ruhunuzu rahatlatmak 

ve Rab'be değerli ve erdemli bir şey sunmak için hayata (yeniden) başlamak istersiniz. 

61 Ben Yol'um ve bu Yol'u insanlığın yeryüzündeki ilk adımlarından beri size gösterdim. Söyle Bana: 

Seni ne zaman yardımsız ya da ışıksız bıraktım? Hangi çağda ya da hangi çağda Yasamı ruhunuzdan 

sildim? Sizinle konuşmaktan hiç vazgeçmedim, bu yüzden şimdi sizden hasadınızı talep ediyorum. Yeni 

bildirgem aracılığıyla sizi ilahi bir ciddiyet ve mutlak adaletle hesap vermeye çağırdım ve sizi Yasamı 

ihlallerinizden sorumlu tutuyorum. 

62 Bu sözü işitmiş olan hepinizi öğrencilerim olarak adlandırdım. Ancak bunu yaşamınızdaki 

davranışlarınızla kanıtlamalı ve bu İyi Haberi yaymalısınız ki bugünkü insanlık yeni nesillere yol 

hazırlayabilsin. Bu varlıklar çocukluklarının ilk günlerinden itibaren acı ve ıstırap kadehini içmemelidirler, 

çünkü başka bir görevleri vardır. Ama onlara bu kâseden içirirseniz, bunun hesabını Benden soracaksınız. 

63 Ah, keşke birbirlerini severek yaşayan ve kışın yaklaştığını hissettiklerinde daha iyi bir iklim 

aramak için uçan, ancak yuvalarını kardeşlerine ev olarak hizmet etmeye hazır ağaçların üzerinde bırakan 

kuşların sadeliğiyle yaşasanız! - Yaşamınızın kışı yaşlılıktır; ama siz, inancı az olanlar, kışın ardından her 

zaman yeniden uyanışıyla, kuş sesleriyle ve güzel kokularıyla baharın geldiğini anlamadan, o kışta ölümün 

ve sonun soğukluğunu görürsünüz. 

64 Bu yaşamdan sonra ruhani dirilişe olan bu az inancınız, varlığınızın son anına kadar, uçuşa 

başlamak için ruhun kanatlarını açmadan ve erdem ve inançla inşa edilen yeni sakinler için geride bir yuva 

bırakmadan, kendinizi insani olanla, maddi olanla meşgul etmenizin nedenidir. 

65 Siz kuşlar gibi değilsiniz, çünkü sizin dünyanız huzurlu değil. Aksine, sizler aralıksız bir savaşta 

mücadele eden savaşçılarsınız. Ama ben size diyorum ki: Savaşın - ama asaletle, adalet silahlarını 

kullanın, iyilikte sebat edin, iyilik hakikattir. Yeni askerler için yolları geçilebilir bırakın, toprağı onlar için 

düzenli ve temiz bırakın ki sonunda akıl, sevgi ve adalet zafer kazansın, siz Benimle dinlenmeye gelirken. 

66 Sizinle bu şekilde konuşmak zorundayım çünkü dünyanız her türden savaşla iç içe yaşıyor. 

Denemeler dünyayı etkilediğinde, ona her zaman hazırlıksız saldırır; çünkü ebedi olanı çok az düşünürken 

ve ona kafa yorarken, dünyanın ve bedenin zevklerinden çok fazla zevk alır. 

67 Size gerçekten söylüyorum, eğer insanlar bu zamanda ruhlarında yarattıkları lekelerden kendilerini 

arındırmazlarsa, doğa güçleri adaletimi ve yüceliğimi duyurmak ve insanlığı her türlü kirlilikten 

temizlemek için müjdeciler olarak gelecekler. 

68 O adaletin yakınlığını anladıklarında, Rab'bin Günü'nün geldiğini hissettikleri için Benim adımı 

öven erkeklere, kadınlara ve çocuklara ne mutlu! Çünkü yürekleri onlara kötülüğün saltanatının sonunun 

yaklaştığını söyleyecektir. Size söylüyorum, bunlar kurtuluşu imanları, umutları ve iyi işleri sayesinde 

bulacaklardır. Yine de o günlerde yaşayanların ne kadarı Tanrı'ya küfredecek! 
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69 İnsanlık, dünyayı fethetmek için büyük zenginliklere ve dünyevi mallara ihtiyaç olduğuna 

inanıyor, bir ahırda doğan ve yeryüzünde hiçbir şeye sahip olmadan insanların kalbini fetheden, ulusları 

tebaası haline getiren ve Kral ve Rab ilan edilen Mesih'i unutuyorsunuz. 

70 Gerçeği bir kez anladığınızda ve hissettiğinizde, en zor sınavlarda bile ruhun Efendisinin 

adımlarını izlemesinin ne kadar kolay olduğunu deneyimleyeceksiniz. Sizin için mümkün olan her şeyi 

yapın, çünkü sizden yapabileceğinizden fazlasını istemeyeceğim. O zaman yeni nesiller için açılmış bir 

yol bırakmış olursunuz. 

Çocukları kalbinize yerleştiriyorum ve onları doğru yola yönlendirmeniz için sizi görevlendiriyorum. 

Onları bir araya getirin, onlara sevgi ve bağlılıkla Benden söz edin. - Dışlanmışları, sefalet ve ahlaksızlık 

arasında kaybolmuş yaşayanları arayın. Dudaklarınızdan döküldüklerinde kurtuluşa giden yol olabilmeleri 

için sözlerinize ruhani güç veriyorum. Cahillerin önünde Gerçek Yaşam Kitabı'nı açın ki, ruhları uyansın 

ve Kutsal Ruh'un vahiylerine nüfuz etmede yücelebilsinler. Efendiniz gibi olun ve sesinizi duyurun. 

71 Eğer İkinci Çağ'da bir insan olarak doğmak ve içinde yaşayacak kalpler bulmak için mütevazı bir 

yer aradıysam, sizi saygın kılacak bir konum aramayın. - Tohumumu ve iyileştirici merhemimi oraya 

yerleştirmek için her kalpte bulunan hassas ipi arayın. - Bir insan olarak doğduğum yer Bana kayıtsızdı, 

ama Sevgimin kalplerinizde doğması için hayatımı bile verdim. Şimdi size söylüyorum: insanoğlu, 

Kanımda sembolize edilen bu sevginin tohumu, tüm insanoğlunun kalbine düştü. Bu kadar büyük bir 

sevgiyle ektiğim şeyi bugün neden sevmiyor ve beslemiyorsunuz? 

72 Bu sese sağır kalmayın, gözlerinizi bu zamanın gerçekliğine açın ve günün işine tam bir güven ve 

inançla başlayın. Aksi takdirde ahirette kör olarak uyanmak zorunda kalırsınız ve ben size o dünyaya 

gözleriniz kapalı girmeyin demiştim. 

73 Tanrı sizden imkânsızı mı istiyor? Ben size sadece sevgi ekmeyi öğretiyorum ki sonunda yaşam 

meyvesi toplayabilesiniz. Bugün çocukların yüreklerini besleyin ki, yarın onların Kutsal Ruh'un 

yüceliklerinden söz ettiklerini duyabilesiniz. 

74 Gençliğin kalbi olan güllere ve zambaklara göz kulak olun, yarın erdemin çiçek açmasının tadını 

çıkaracaksınız. Ruhla dua etmeyi öğretin ve ruhunuzun Benim Varlığıma geldiğini ve orada Benim 

sevgimle beslendiğini hissettiğinizde, bunun mükemmel bir birliktelik olduğunu hepiniz fark edeceksiniz. 

75 Bugün bile Benim ilahi ışınım insanlara iniyor. Ama size söylediğimde ne duyduğunuzu hatırlayın: 

"Çocuklarımdan iki ya da üçü nerede bir araya gelirse, onlara Sözümü vermek için oraya inerim." O 

zamandan beri, dinleyicilerimin sayısı kalabalıklar haline gelene kadar arttı. 

76 Eğer size geri dönme sözümü yerine getirdiysem, ayrılma isteğimi de yerine getireceğim. Sözümü 

işitmek için size kalan kısa süreyi gerektiği gibi kullanın ve Kutsal Ruh'un öğrencileri olarak donatılın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 65 
1 Sözümün bir merhem gibi üzerine düşebilmesi için yüreğinizin kutsal alanını hazırlayın. Ama şu 

anda sana soruyorum: Neden seni acı içinde eğilmiş buluyorum? - Çünkü izlemediniz ve dua etmediniz. 

2 Benim soframdaki ruhani gıdayı yediğinizde, neden onun içerdiği sağlık ve ebedi yaşam olan özü 

kullanmıyorsunuz? Öğretimi ne zaman anlayacaksınız ki onu kardeşlerinize sevgi işleriyle vaaz etmeye 

başlayabilesiniz? 

3 Bazen Benden istediğin hiçbir şeyi sana vermediğimi söylemeye cüret ediyorsun, oysa ben sana 

her zaman onu sunuyorum ve sadece senin onu almaya hazır olmanı bekliyorum. 

4 Ruhunuzu günah zincirleriyle yüklemeyin, onu özgür bırakın ki yükselebilsin ve tekâmül yolunda 

ihtiyaç duyduğu her şeyi Benden alabilsin. Ben aranızda olduğum halde neden iman ışığınızı 

söndürüyorsunuz? Size ulusların barışının ve insanlığın kurtuluşunun sorumluluğunun bu halkın üzerinde 

olduğunu söylemiştim. Ancak adımlarınız hala belirsizken görevinizi nasıl yerine getireceksiniz? - 

Sözümü duymaya geliyorsunuz, Rabbinizi sevdiğinizi söylüyorsunuz; ama sözler yeterli değil, 

insanoğlunun Huzuruma kavuşması için iyi işlere ihtiyaç var; sizi Huzurumdan mahrum etmeye 

gelmiyorum, sizi kurtarmaya geliyorum Cesaretinizi kırmak için değil, ruhunuzu uyandırmak için geldim. 

Ağacın meyvesini yeniden alın ve kendinizi onunla doldurun, ey yolcu! 

5 Bu meyveden yiyen ve yaşam ağacından yediğine kesin olarak inanan kişi kutsanmıştır; çünkü size 

doğrusunu söyleyeyim, ölmeyecektir. - Bu süre içinde sizi lütuf yaşamına karşı ölü buldum, ancak bu 

öğretideki varlığım sizin dirilişiniz oldu. Kendinizi Benim Huzurumda olmaya layık görmediniz, ama Ben 

ruhunuzu geçmişteki tüm günahlarından arındırarak ve onu saflıkla giydirerek sizi buna layık kıldım. Bu 

bağışlamayla size bir sevgi ve adalet dersi verdim; bunu kardeşlerinize karşı uygulayın. 

6 Komşularınızı kusurlarından dolayı yargılamaya ve kınamaya ne hakkınız var? İkinci Çağ'da size 

söylediğimi hatırlayın: "İlk taşı günahsız olan atsın". 

7 Öğretilerim yeni başlayanların anlayabilmesi ve kalplerine nakşedebilmesi için açık ve saftır. 

Ruhlar arası mükemmel diyaloğa ulaşıncaya kadar size dersten derse rehberlik etmeye geldim. 

8 Kefaret çölünüzün üzerine şimdi göksel kudret helvası iniyor. İlahi Baba'nın evine ulaştığınızda, 

O'nun yemeğini yemek için Baba'nın sofrasına oturacaksınız. - Uçsuz bucaksız çöl kefareti, yol ise ruhun 

gelişimini simgeler. 

9 Baba'ya gelin, O dağın tepesinde oturur ve size onu çevreleyen bahçeler ve topraklar verecektir. 

Erkekler buğdayı ekecek, kadınlar bahçelerin ve çayırların çiçeklerle kaplanmasını sağlayacak ve 

çocukların şarkıları kuşlarınkiyle birleşerek emeğinizi tatlı kılacak. İnsanların kibirleri tarlalarınıza 

ulaşamayacak, mal mülk hırsı da... Çünkü bunlar meyvelerinizi yok eden vebalar gibi olacaktır. Kaç kişi - 

bu sözleri duyduklarında - Yasamın gösterdiği yoldan ne ölçüde saptıklarını anlayabilir? 

10 Bir kişi günahlarının bağışlanmayacağına ikna olduğunda, (doğru) yoldan gittikçe uzaklaşır. Ah, 

keşke bir anlık samimi bir tövbenin onu kurtarabileceğini ve ona kefaret olarak hizmet edebileceğini, -

kendisinin Benim ilahiliğimden çok uzak olduğuna inansa bile- onu (Benden) sadece tek bir adımın 

ayırdığını ve bu adımın tövbesi olduğunu bilseydi. Sesimi duymuyor musunuz? En sevgi dolu Baba, en 

içten Dost olarak geldiğimi hissetmiyor musunuz? Uykudasınız ve bu nedenle çağrımı duymuyorsunuz. 

Ben "bulut üzerinde" geldiğimde ayak seslerimi nasıl duyacaksınız? 

11 Uyanın, vaadimin gerçekleştiğini görmek için kendinizi hazırlayın. Uyanan ve Beni duyanları 

kutsanmış olarak çağıracağım, çünkü o zaman kalplerine ruhsal varlığımın müjdesini yerleştireceğim ve 

dudaklarından insanlar için şefkat, ışık ve umut sözleri gelecek. 

12 Kasırga benzeri fırtınalar size doğru geliyor, bu yüzden sınavları geçmek ve mümkün olduğunca 

çok kişiyi kurtarmak için inancınızı güçlendirmelisiniz. Tüm insanlarla dost ve kardeş olmanızı istiyorum. 

13 Bu, Yoel'in gördüğü ve bildirdiği, insanlığın çocuklarının görümler ve peygamberlik rüyaları 

göreceği, ilahi gücümle hareket eden ağızlarının konuşacağı zamandır, çünkü Ruhum o zaman tüm 

bedenlere ve her ruha dökülecektir. 

14 İşte, sessizce ortaya çıkan ve büyüyen ve çocukları Kutsal Ruh'un sözlerini konuşan, ruhani 

mesajlar ileten, ruhani bakışlarıyla öte dünyanın eşiklerini aşan ve geleceğin olaylarını gören bir halk. Size 

doğrusunu söyleyeyim, bu tohum dünyanın her yerine ekildi ve kimse onu yok edemeyecek. 



U 65 

65 

15 Erkeklerin, kadınların ve çocukların ağzından Benim ilahi konserimi duydunuz, sanki kendinizden 

geçerek kendinizi Rab'bin ve meleklerinin sesini duymanın zevkine bıraktınız. Benim Sözüm sadece tek 

bir halk için değil, tüm halklar, tüm inançlar ve dinler içindir. 

16 Şimdi Üçüncü Zaman olduğunu sadece buradaki bir grup insan biliyor; ama size açıkladığım ve 

yazılı olan her şeyi önceden inkâr etmelerine rağmen, insanlık da bunu bilecek. Size doğrusunu 

söyleyeyim, bu Söz dünyanın sonuna dek ulaşacak, çünkü Benim için hiçbir şey olanaksız değildir. 

Thomas'a yaptığım gibi yaralarımı dünyaya göstereceğim, öyle ki inansın ve tövbe etsin, gözyaşlarıyla 

yıkansın ve sonra sonuna kadar Beni sadakatle takip etsin. Bu ilahi kudret helvası her kalbe inecek ve 

Rab'bin konutuna giden yol tüm ruhlara açıklanacak. 

17 Yakup'un kuyusunun suyu kurudu ve insanlığın ruhunun susuzluğunu gidermedi. Samiriyeli 

kadına daha önce de söyledim: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bende öyle bir su var ki, ondan içen bir daha 

asla susamayacak." Ve bu kristal berraklığında ve daha yüksek sesli su, yanan susuzluğunu gidermek için 

dünyaya dökeceğim Sözümdür. 

18 İlyas uzun zamandır insanlığın arasında sürüme önderlik ediyor ve herkesi birleşmeye çağırıyor. 

Bu sürü izlemeli ve dua etmelidir, çünkü onlar Benim ışığıma ve insanlığa sevgiyle yardım etme yetkime 

sahiptirler. 

19 Bu öğretileri duyan sizler onları başka zamanlarda da biliyordunuz, ama şimdi onları bilebilmeleri 

için insanlık arasında yaymalısınız. Ayrıca 1950'den sonra bu Söz'den yoksun kalacağınızı da 

biliyorsunuz. Ancak kendinizi öyle hazırlayın ki, bu ağıt yakmanız gereken bir kayıp değil, sizi doğrudan 

savaşa götürecek ileri bir adım olsun. Ben yakın olacağım ve elçilerim de öyle. Öğrettiklerimi izlemeye ve 

ilham yoluyla sizinle konuşmaya devam edeceğim. 

20 Aranızda kalış süremi uzatmamı kimse arzu etmesin, çünkü size İrademi çoktan bildirdim ve 

insanın anlayış organı aracılığıyla bu tezahürün sona ereceği yılı ve günü size önceden bildirdim. Hiç 

kimse (bu hükme uymayarak) kendini kınanmaya maruz bırakmasın. 

21 Şimdiye kadar Bana hizmet etmek için çok beceriksiz olan ve sonra kendini donatan kişi, 

beceriksizliğini kaybedecek, bilgelikle konuşacak ve mucizeler gerçekleştirecektir. 

22 Eğer siz, Beni duyan insanlar, Benim Çilemi düşünerek ağlar ve günahlarınızdan tövbe ederseniz, 

kutsanmış olun. Size doğrusunu söyleyeyim, acınız sizi arındırır ve yaşam ve diriliş olan Sözüm sizi teselli 

eder. - Işığım tüm çocuklarım içindir; sadece bu dünyada yaşayan sizler için değil, varoluşun farklı 

düzlemlerinde yaşayan tüm ruhlar içindir. Birbirinizi sevmenizi talep eden İlahi Emrimi kardeşlerine 

yönelik sevgi çalışmalarıyla yerine getirdiklerinde hepsi özgürleşecek ve sonsuz yaşama dirilecekler. 

23 İnsanlık kavga ettiğinde Baba acı çeker, savaş öfkesi tarafından kamçılanır. Kardeş kardeşe karşı 

ayaklandı ve masum kanı yeryüzünü ıslatıyor. Bugün, büyük yargı gününde, umutsuzluk ve ölüm 

atmosferini soluyorsunuz. Ancak 1946'nın başında mücadele sona erecek ve çektiğiniz acılar hafifleyecek. 

24 İnsanlığın tüm acısı ağır bir haç gibi üzerime düşüyor. Öğrencilerim olmalarını istediğim ve 

yalnızca birkaçının Beni izlediği insan ırkı tarafından inkâr edildim ve kırbaçlandım. Yarın, bu şekilde 

açıkladığım İşim bilindiğinde, Beni anlamayacakları için bir kez daha kırbaçlanacağım. Çocuklarımın bu 

anlayış eksikliği yaralarımı yeniden açar ve Kanım yeniden tüm ruhların üzerine düşer. 

Doğruyu söylediğim ve sevgiyi öğrettiğim için Beni kabul etmediler ve daha sonra sözlerimi 

tekrarladığınız ve Bana tanıklık ettiğiniz için hor görüleceksiniz. Ama ne zaman çarmıhınızı yüklenip dağa 

tırmansanız, birçok masumu kurtaracak ve birçok günahkârı kurtaracaksınız. 

25 Size bir kral olarak gelmedim, alçakgönüllülükle geldim ve bu sayede işittiğiniz Söz'ün Baba'nın 

"Sözü" olduğunu biliyorsunuz. İnsanlık yine Bana dikenli bir taç ve nankörlük pelerini sunuyor. 

Çocuklarımın iftiralarına ve reddedilmelerine maruz kaldım. 

26 Ruh tam bir gelişim içinde olmasına rağmen uykudadır. Ama doğru yola dönmeniz ve görevinizi 

yerine getirmeye yönelmeniz için sizi ruh aracılığıyla aydınlatıyorum. Neden Sözümün sizi incittiğini 

hissediyorsunuz? 

27 Sizler İkinci Çağ'da Benim Tutkumu anarken, bir Kalp, en hassas olanı, sessizlik içinde ağlar ve 

onu anlamayan çocukları için şefaatte bulunur. Ne kendisine bu kadar acı çektirenlere karşı bir sitemi, ne 

de çok sevdiği Oğlunu feda edenlere karşı bir suçlaması vardır. İnsanlığa olan sevgisi ve bağışlayıcılığı, 

tek çocuğunun kurtarıcı çalışmasını taçlandırır. Onu dinlemeniz ve bağrında teselli bulmanız için aranızda 

bıraktığım Cennetteki Annenizdir. 
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28 Kalbinizin derinliklerinde şimdi Rab'bin ilahi nefesini hissediyorsunuz. Ah, keşke sana duyduğum 

sevgiyi anlayabilseydin! 

29 Kalplerinizin birliği sayesinde Beni kabul etmek için bir sığınak yarattınız. Her kalp hazırlandı, her 

zihin aydınlandı ve İlahi Işınımın size inmesi için doğru zaman geldi. 

30 Ziyaret yaklaşıyor ve ben sizi buna hazırlıyorum. Yolunuza sağlam adımlarla ve korkmadan 

devam etmenizin zamanı geldi. Siz İsrail'siniz ve bu isim "güçlü" anlamına gelir. Ruhunuzda her zaman bu 

kutsanmış tohum vardı. - Gerçek dua ruhunuzu güçlendirir, sizi lekelerinizden arındırır, üzgün 

olduğunuzda sizi teselli eder, yetimliğinizde yanınızda durur ve sizi ayartmalardan uzaklaştırır. Ama nasıl 

ki size yaşamda güçlü olmanız için ruhtan ruha dua etmeyi öğrettiysem, ölüm saatinde de ruhunuzu o 

kutlu dua basamaklarında Bana kaldırın. - İnsanoğlu gerçek duadan ne kadar uzak yaşıyor! Bunu nasıl 

uygulayacağını bilenlerin sayısı ne kadar azdır. Ruhsal açıdan insanlar eskiler gibi yaşamaktadır: Altın 

Buzağı'ya tapınma, pagan putlarına saygı devam etmektedir. Bu çağın bilim adamlarının Babil kulesi 

durmaksızın Benim adaletime meydan okuyor. 

31 Dünyayı insan yozlaşmasından temizleyecek yeni bir tufan gelecektir. Sahte tanrıların sunaklarını 

devirecek, bu gurur ve kötülük kulesinin temellerini taş taş yıkacak ve her sahte öğretiyi ve her sapkın 

felsefeyi silip süpürecektir. Ancak bu tufan bir zamanlar olduğu gibi sudan oluşmayacaktır; çünkü insanın 

eli, hem görünen hem de görünmeyen tüm unsurları ona karşı serbest bırakmıştır. Kendi hükmünü kendisi 

verir, kendisini cezalandırır ve yargılar. 

32 Her borç en küçük ayrıntısına kadar ödenecektir. Bunun için bugünün büyüklerinin hizmetkâr 

olması ve tebaanın yükselmesi gerekmektedir. Beni duyan sizler, dünyanın barışı için sorumluluğunuza 

inanın! 

33 Artık Beni işiten iki ya da üç kişi değilsiniz. Sayınız şimdiden çok fazla, çünkü tohumum kalpten 

kalbe, evden eve, ilden ile yayıldı ve yeni vahyimin haberi sınırlarınızı aştı ve Sözümün yankısının ve 

mucizelerimin haberinin gerçekten size geri döndüğüme tanıklık ettiği diğer topraklara ulaştı. 

34 İsrail Evi şimdi varlığınızın derinliklerinde, ruhunuzda. Bu bildiri aracılığıyla şu anda Kendimi 

tam olarak orada açıkladım. 

35 Size öğretilerimi öğrenmek için acele etmenizi, varlığımdan yararlanmanızı söyledim, çünkü 

ayrılış zamanım yaklaştı ve hiç kimse bundan habersiz değil. İşte sizi bekleyen sınav bu. Bunu geçmek 

için kim hazır olacak? - Kendinizi çoğalttınız ama yine de sizi güçlü görmüyorum. Bunun nedeni, 

bazılarınızın diğerlerine karşı sevgi, yardımseverlik ve kardeşlik duygularından yoksun olmanızdır; Ruh 

tarafından birleştirilmediniz. Yeni Antlaşma Sandığı'nın sahiplerinin olmak istediği şey bu mu? 

36 Birliğiniz sayesinde güçlü ve ruhunuz sayesinde yüce olmanızı istedim. Büyük olmak için maddi 

güce ya da üstün olmak için dünya bilgisine sahip olmanız gerekmez. Tanrınızın size her zaman açıkladığı 

ve gerçekte size yücelik veren bir şey vardır. 

37 Üzerinize döktüğüm ışık büyüktür, ama onunla kör olmayın, çünkü o zaman kardeşlerinize aptallar 

ve fanatikler olarak görünürsünüz. Bu ışık sadece sizin ışığınız değil, tüm uluslarda parlayacak olan 

Altıncı Mühür'ün ışığıdır. 

38 Benim önüme tertemiz geldiniz, yavaş yavaş bağnazlıktan, putperestlikten ve yararsız 

geleneklerden kendinizi kurtardınız. Bu şekilde kalbiniz ruhunuzla uyum içinde atar. Yol Ben'de başlar ve 

Ben'de biter. Ancak sizden bu gelişim yolunu bir 'günde' kat etmenizi talep etmiyorum, ancak yolu sonuna 

kadar yürüyebilmeniz için size yeterli zaman veriyorum. 

39 Tüm yol boyunca yanınızdayım, size güç veriyorum, sizi arındırıyorum. Ruhsal gelişiminizi 

şimdiki yaşamınızla değerlendirirseniz, şimdiki yaşamınızı insanlığın başlangıcındaki yaşamla 

karşılaştırdığınızda, ileriye doğru büyük bir adım attığınızı fark edeceksiniz. Sözümü yeryüzündeki bilgi 

alanlarını incelediğiniz şevkle inceleyin ve onu kavradıkça, anlaşılmaz olduğunu düşündüğünüz şeyin 

ruhunuza (keşfetmek için) ayrılmış olduğunu keşfedeceksiniz. Şimdiki zamanda, yavaş yavaş, birçok 

gizemin perdesi düşüyor, birçok gizli şey gerçeğin ışığına çıkıyor ve bu nedenle çocuklarım tarafından 

daha çok seviliyor ve anlaşılıyorum. 

40 Eğer çocuk Baba'nın bilgeliğinden yoksunsa, çocuk ve Baba arasında benzerlik olabilir mi? Hayır, 

çocuklarım, ama ben sizi cehalet içinde tutmuyorum. Ben Bilgelik olan Işık'ım ve Beni sevebilmeniz için 

sizi onunla dolduracağım. Sizin yüksek gelişiminiz için gerçekten aç ve susuzum. Bu, Benim tezahürümün 

ve sizinle olan bağlantımın en zorlayıcı nedenidir. 
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41 Bu öğreti aracılığıyla aydınlanın ve kendinizi güçlendirin, çünkü kalplerinizde savaşın önsezileri 

var ve hazırlıklı olmalısınız. Beni yüreklerinde kabul etsinler diye bu ulusu barış içinde tuttum. 

Öğretilerimin tohumları meyve vermelidir. 

42 Bu değerli barış zamanını kullanmazsanız ne kadar çok gözyaşı dökeceksiniz! Daha sonra 

kendinizi savaş, salgın hastalıklar ve umutsuzluğun istilasına uğramış bulacaksınız. Yararsız fedakârlıklar 

olan fiziksel kefaretlerle savaşı durdurmaya çalışmayın. Bana kefaret sunmak istiyorsanız, bedeninizin 

isyankârlığını, gururunu ya da maddeciliğini fethedin. Eğer Bana oruç sunmak istiyorsanız, tutkularınızı 

kontrol ederek size zararlı olan ölçüsüzlükten vazgeçin. Ancak yeni bir fanatizme düşmemeye dikkat edin, 

çünkü mubah olan pek çok eylem vardır ve siz bunları mubah olmaktan çıkarabilirsiniz. 

43 Ruhunuzun olduğu kadar bedeninizin de yenilenmesini istiyorum. Sizden ne istediğimi anlarsanız, 

bunu başarmak bir fedakârlık gibi görünmeyecek ve (isteğimi) yerine getirmenin size büyük tatminler ve 

daha yüksek bir huzur getireceğini fark edeceksiniz. 

44 Bataklıktan, pislikten ve bencillikten kardeşleri için hizmet ve aktif hayırseverlik yaşamına 

yükselenlere, öğretilerimin günahkârları yenilemek için ışık ve lütuf içerdiğini örnek olarak göstereceğim. 

Bu örnek tüm kalplere yayılacaktır. Bana tanıklık edenlerden olmayı kim istemez? Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, eğer davranışlarınız gerçekten yürekten değilse, kardeşleriniz arasında meyve vermeyecek ve 

sık sık onların size ikiyüzlü ve sahte vaizler dediklerini duyacaksınız. Bunun senin başına gelmesini 

istemiyorum. 

45 Günümüzde ve bu çağda insanları kandırmanın çok zor olduğunu bilmelisiniz. Ruhları uyanmıştır 

ve varoluşlarının materyalizmi içinde kaybolmuş olsa bile, her ruhani tezahüre karşı duyarlıdır. Ama eğer 

kardeşlerinizi kandıramıyorsanız, Babanızı kandırabilir misiniz? 

46 Efendi'nin sevgisinin varlığınızda yer edinmesine izin verin ki O'nun sizi bağışladığı gibi siz de 

düşmanlarınızı bağışlayabilesiniz. O zaman kalbiniz insanlar arasında bir cankurtaran halatı gibi olacaktır. 

47 Geminizi hazırlayın, çünkü fırtına bir andan diğerine gelebilir. Savaşın yakınlığını hissetmiyor 

musun? Zihniniz size hiçbir şey göstermiyor mu? Doğanın sesini dinleyin ve doğa güçlerinin gidişatını 

gözlemleyin. Kardeşlerinizin kalbine nüfuz edin ve yaklaşmakta olan savaşın duyurusunu keşfedeceksiniz. 

Her şey size kaostan bahsediyor. İnsan zihnine gelince - o yalnızca yıkım için silahlar icat eder. Kalbe 

gelince, kardeşlik duygularına yer vermez ama nefret duygularına yer verir. Tek bir bedende bile sağlık 

yoktur, hepsi hastalık ve veba ile enfekte olmuştur. Çocuklar acı yüküyle doğar, ebeveynler çocuklarını 

anlamaz ve çocuklar da ebeveynlerini anlamaz. Eşler ayrılır, kadınlar hiçbir önem atfetmeden erdemlerini 

kaybederler. İnsanlar en kutsal şeylere saygısızlık ediyor. - Dini topluluklar birbirlerini hiçe sayar ve 

birbirleriyle kan davası güderler ve ahlaksızlıklar insanlar arasında güç kazanır. - Bu arada, Sözüm sizi 

nazik bir öğütle uyandırıyor ve bu fırtınalı denizde batmaktan kendinizi kurtarmanız için sizi yenilenmeye 

çağırıyor. Yalnızca benimki gibi ruhani bir öğreti insanı yaşam yolunda tutabilir. Sadece Benim Sözüm 

ruhun derin sorunlarını çözebilir ve insanın deneme ve acı yolundaki varlığını tatlandırabilir. 

48 İnsanlık, meyvelerinin çoğu acı ve ölümcül olan büyük bir ağaç yetiştirdiğinde, Bana bakmanıza 

yardım ettiğiniz bir ağaç dikmem ve onun yaşam, gerçek barış ve ilahi bilgelik meyvelerinin bunca acıyı 

telafi etmesi size güzel görünmüyor mu? Çünkü ben ağacım, ben asmayım ve siz de dallarsınız. Ruhunuz 

armağanlarında büyüsün ki, hoş bir gölge ve tadı güzel yaşam meyveleri verebilesiniz. Ben Gerçeğim ve 

bu, günahkâr olsalar bile insanların dudaklarından dökülür; çünkü Benim Gerçeğim sizin günahlarınızdan 

daha güçlüdür. 

49 Bir kez daha size yolu ve yaşamı gösteriyorum ve gözlerinizin önündeki karanlık bandajı 

kaldırıyorum. Bu sözü duyduğunuzda, yüreklerinizde şöyle dersiniz: Rab'bin öğretisi bu kadar güzelken, 

neden daha önce kendimi kötü alışkanlıklardan kurtaramadım ve neden varlığımda bir uyarıcı olmadı? 

Çünkü siz kendinizi Benim Öğretilerimle değil, yalnızca duyuları etkileyen ve ruhu boş bırakan ayinlerle 

beslediniz. Burada size Sözümü ibadet ve ayin biçimleri olmadan veriyorum, öyle ki doğrudan ruhunuza 

girsin. Burada fiziksel duyularınız için hiçbir ferahlık yoktur. Bugün Benim tezahürüm anında yalnızca 

sizin işitmeniz söz konusudur. Yarın, insanın akıl organı aracılığıyla verilen Sözüm artık duyulmadığında, 

bedensel işitme duyunuz bile sesimi algılayamayacak; talimatımı ilham yoluyla alan ruhunuz olacak ve 

kalpte bunun yankısı duyulacak. - Yola inançla çıkın ve acele etmeden, düşünerek yürüyün. 

50 İnsanların Benim Tutkumu anacakları günler yakındır. Size gerçekten söylüyorum, insanlar bu 

zamanın ışığına uyandıklarında ve dışsal tapınma biçimlerinden kurtulup Beni ruhsal bir şekilde 
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aradıklarında, onların yüceliği ve sadeliği, Ruhsal Şehir olan İkinci Yeruşalim'de Beni kabul ettikleri en 

güzel palmiye dalları olacaktır. Tutkumu her andığınızda, bunu ayinler ve temsiller olmadan yapmanızı, 

İşlerimi hatırlamanızı ve onlar üzerinde derinlemesine düşünmenizi istedim. O zaman bilgeliğin 

ruhunuzda yeni bir yaşama uyanışını hissedeceksiniz. 

51 Bu öğretilerle, geçmiş zamanlarda olduğu gibi, (dini) geleneklerinizi ortadan kaldıracağım ve 

ruhunuzun Benim öğretime ve yasama bağlı kalmasını sağlayacağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 66 
1 Çan sesini duydunuz ve uyandınız. Çan, insan zihninin organı aracılığıyla aldığınız Benim sesim 

oldu ve uyanan şey de sizin ruhunuz oldu. Sevgili halkım, bir kez daha kayıtsızlığa kapılmayın; çünkü bir 

mücadele döneminde yaşıyorsunuz. Çoktan ekmeye başladığınıza göre, tarlalarınızı terk etmenizi ya da 

Benim mallarımda işgal ettiğiniz ve elde etmek için çok acı çektiğiniz yeri kaybetmenizi istemiyorum. 

2 Ruhunuzun, zihninizin ve ruhunuzun düşündükleri üzerinde kendi iradesini ortaya koymasına izin 

verin; çünkü ruha yüklenen görevin asıl sorumlusu odur. Unutmayın: Ruh'un direktiflerini izlemek yerine 

benliğin teşviklerine uyma eğiliminde olursanız, kısa süre içinde verimsiz mücadele yoluna, ruhunuzun 

boş ve üzgün hissedeceği anlamsızlık ve gösteriş dünyasına geri dönersiniz. 

3 Topraklarıma gelin ve orada kalın. Tarlalarında herkes için yer var, ambarımda bol miktarda 

tohum var ve sevgimde yaşam suyu var, böylece ilahi tohuma bakabilirsiniz. 

4 Ben, Evrensel Biçici, bilmeniz gereken her şeyi size öğreteceğim. Sevgim ve sabrım öğretilerimin 

her birine eşlik edecek, böylece ruhunuza kazınmış olarak kalacaklar. Bu nedenle, ekmeyi gerekli 

bulduğunuzda, kalbinizin Benim Sözümün bir sığınağı haline geldiğini hatırlayın ve kardeşleriniz için 

Benim sevgi tohumumu arzulayarak ona yönelin. 

5 Şimdi Sözümü dinlemek için zaman ayırın, böylece ulaşması gereken yere nüfuz etmesine izin 

verin ve sonra ekim zamanı geldiğinde, günün işine bilinçli bir adımla başlayın, böylece zamanından önce 

yorulmayacaksınız ve düşerseniz çabucak tekrar ayağa kalkacaksınız. 

6 Söz'ün yüzeyinde durmayın, çünkü o zaman onun özünü algılayamaz ve kendinizi onun sonsuz 

ışığına kaptıramazsınız. 

7 Kardeşlerinizin ilahi bir sembolizm yükledikleri şeyleri severek fanatikleşmeyin ve putperestliğe 

düşmeyin. Unutmayın ki, derin bir ruhani öğretinin öğrencileri olmak istiyorsanız, yüzyıllardır insanlığı 

besleyen Tanrı'ya duyusal tapınmayı kalplerinizden söküp atmak için mücadele etmelisiniz. Ama sonra 

bunu tüm kararlılığınızla yapın, öğrenciler, eğer atmak istediğiniz adıma gerçekten ikna olduysanız. Bir 

gün hemcinslerinize putperestlikten ve dini fanatizmden uzaklaşmaları gerektiğini vaaz ederken, aniden 

önünüze çıkan bir sınavda bir putun önünde diz çökmeniz olmamalıdır. 

8 Size neden her zaman Sözümü kavramanızı ve onu incelemenizi söylediğimi anlıyor musunuz? 

Çünkü ancak bu şekilde inancın ışığı varlığınıza nüfuz edebilir. O zaman hissetme, düşünme ve hareket 

etme tarzınızda tam bir dönüşüm kesinlikle gerçekleşecektir. 

9 İnsanın anlayış organı aracılığıyla Benim tezahürlerimin gelişimini gözlemlerseniz, 

öğretilerimdeki ilerlemenin kasıtlı ama sağlam ve emin bir adımla gerçekleştiği sonucuna varırsınız ki 

bunu taklit etmenizi tavsiye ederim. 

10 Daha önceki yıllarda sizinle şimdi konuştuğum netlikte konuşmadığımı fark edin. Sabırlı ve 

bağışlayıcıydım; bazı dışsal tapınma eylemlerine de izin verdim çünkü henüz sapla samanı, yani 

öğretilerimin ruhsal içeriğini gereksiz tapınma biçimlerinden ayırmak için doğru zaman değildi. 

İnancınızın bazı vahiyleri duymak için yeterince sağlam olmadığını gördüm. Ancak şimdi, öğretilerimin 

ışığı bazı öğrencilerimin ruhuna yavaş yavaş nüfuz ettikçe, sizinle açıkça konuşabilirim. 

11 Şu anda herkesin ruhsallaşmanın anlamını kavrayamadığını ve herkesin yalnızca özden beslenmek 

ve pek çok kalbin büyük zevk aldığı ayinlerden, sembollerden ve dışsal ibadet eylemlerinden vazgeçmek 

zorunda kalmak fikrinden tatmin olmadığını biliyorum. Ama bu insanlar arasında Sözümü 

tamamladığımda bir grup öğrencinin ruhsallaşmanın anlamını kavramış olması Benim için yeterli 

olacaktır; çünkü bu grup, insanın akıl organı aracılığıyla ilan edilen Sözümün ürettiği ilk meyve olarak 

kabul edilecektir. Öğretilerimi anlamanıza yardımcı olmak için size öğretilerimi vermeye devam 

ediyorum, sizi kutsuyorum ve size şunu söylüyorum: Hoş geldiniz çocuklarım, Ruhumun sıcaklığını 

hissedin, Varlığımı hissedin ve İlahi Sözlerimi dinlemek için etrafımı sardığınız o zamanı hatırlayın - 

mucizeler gerçekleştirdiğimi görmek için yollarda Beni takip ettiğinizde, bazıları söylediklerimin gerçek 

olup olmadığını öğrenmek için Benim bir hecemi bile kaçırmazken; bazılarınız, diğerleriniz gibi, 

söylediklerimin gerçek olup olmadığını öğrenmek için Benim bir hecemi bile kaçırmadınız Bazılarınız ve 

diğerleriniz, durmaksızın sevgi, bağışlama ve merhametten söz eden ahenkli bir ses duydunuz. İnsanlardan 

önce hiç parlamamış bir ışıktı bu. Bu söz İsrail halkı ve tüm insanlık için yeni bir zamanın kapılarını açtı. 
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12 Beni İsa'da işitenlerin birçoğu bu zamanda Dünya'ya geldi ve Beni bir kez daha işitti. Bu 

gezegendeki kaderlerini tamamladıklarına ve Vaat Edilmiş Toprakları aldıklarına inanmalarına rağmen, 

ruh, ruh mükemmelliğine giden yolda bir adım daha atmaya çalışmak için geri döndü. 

13 Ruhun Benim bilgeliğimle aydınlanabilmesi için gelişim gereklidir. Bugün size sevgiden söz eden 

sesi yeniden duyuyorsunuz. Yeni öğrencilere ve tüm insanlara şunu söylüyorum: Kardeşlerinizi sevin, 

komşunuz için Benden isteyin ve size mucizeler vereyim. Ruhunuzun getirdiği misyonu dünyanın önünde 

açıkça itiraf etmekten korkmayın. Size doğrusunu söyleyeyim, ruhsal armağanlarınızı 

saklayamayacaksınız ve er ya da geç kendilerini gösterecekler. 

14 Bu zamanda görevinizi yerine getirmek için bir yol bulmak size ne kadar zor görünüyor. Ama size 

bunun zor olmadığını söylüyorum çünkü insanlık mesajımı almaya hazır. 

15 Her zaman zayıflar savaş karşısında umutsuzluğa kapılmış, güçlüler ise Yasama olan inancın her 

şeyin üstesinden geldiğini göstermiştir. Senin kaderin, İsrail, dünyaya sürekli yeni mesajlar ve vahiyler 

duyurmak oldu, bu yüzden bazen inanç bulup bulamayacağından şüphe ediyorsun. Ama endişelenmeyin, 

size emanet ettiğim tohumu alın ve onu ekin. Çorak olduğunu düşündüğünüz tarlaların Sözümün 

gerçeğiyle bereketlendiğinde ne kadar verimli olduğunu göreceksiniz. 

16 Kendinizi değersiz hissettiğiniz için görevinizi yerine getirmekte başarısız olmayın. Size 

doğrusunu söyleyeyim, bir görevi olup da onu yerine getirmeyen kişi, bile bile Yasa'ya saygısızlık eden 

kişi kadar kötü davranmış olur. 

17 Unutmayın ki sonunda Baba sizden hesap soracaktır - hem yaptığınız kötülükler hem de 

yapmaktan kaçındığınız şeyler için. Hem birinin hem de diğerinin ruhunuza acı vereceğini bilin. Öğretimi 

yay, Sözümün insanlarıyla konuş, onları sevgi eserlerinle ikna et, onları Beni dinlemeye davet et ve onlar 

kalabalıklarla geldiklerinde ve yüreklerinde iman ışığı tutuştuğunda, onlara Yeni İsrail Halkı'nın çocukları 

diyeceğim. 

18 Artık yolunuzdan sapamayacaksınız. Onu kavrayabilmeniz için size ışık verdim ve ötesine bile 

nüfuz edebilmeniz için gözlerinizi açtım. Armağanlarınızı kullanışınız her zaman iyi olmalıdır ki, 

sonuçları yüreğinize hoş gelsin ve Baba'yı hoşnut etsin. 

19 Size mükemmel öğretiyi öğretmek için geldiğimi anlayın. Çeşitli yerlerdeki ve bölgelerdeki ses 

taşıyıcılarım aracılığıyla 1950'den sonra Sözümün artık duyulmayacağını duydunuz. Bugünden size 

söylüyorum: Bugün Benim Sözümü görünürde saygıyla dinleyenlerin kaçı o zaman geldiğinde onu göz 

ardı edecek; şimdi Bana: "Tanrım, bu yoldan ayrılmayacağım" diyenlerin kaçı bundan sonra Beni 

kiliselerde, sinagoglarda, sunaklarda ve resimlerde arayacak ve bulamayacak? 

20 Sözümü beklenmedik bir anda geri çekerek sizi şaşırtmaya çalışmadığımı, ancak daha sonra hataya 

düşmemek ve küfür işlememek için bu kısa zaman dilimlerini ve bu dersleri kullanmanız gerektiğini 

anlayabilmeniz için bunu size çok önceden ve birçok yolla duyurduğumu düşünün. Bugün kendilerini 

Benim öğrencilerim, Benim işçilerim olarak adlandıranlardan kaçı o saatte Bana ihanet edecek! 

21 Beni artık ses taşıyıcısının organı aracılığıyla duymayacağınız zaman sabittir. Ama kendilerini 

hazırlayanlara, daha sonra yüreklerinin mabedinde Sözümün sesini duyacaklarını vaat ettim. 

22 Benim adaletim tüm yabani otları kökünden kesecek ve o saatte orağımın sizi yabani otlar gibi 

değil, buğday gibi bulması Benim İsteğimdir. - Yarın sizinle mecazi anlamda konuştuğumu ve bu nedenle 

Beni anlamadığınızı söylememeniz için sizin dilinizde ve tam bir açıklıkla konuşuyorum. 

23 Bu buluşma yerleri, toplantılarınız ve yeni kalabalıkları ağırlamak için kullanılmaya devam 

edecektir. Ruhani koruyucular onları koruyacaktır. 

24 Size atacağınız kararlı bir adımdan, yaklaşmakta olan bir imtihan zamanından söz ediyorum ama 

yine de yüreğinizin titrediğini görmüyorum. Benim Sözüme ne kadar da alışmışsınız! Yine de her şey sona 

erecek ve siz sahip olduğunuz hazinenin kıymetini bilmediniz! 

25 Faydasızlık veya kötülük tarafından kirletilmeyeceğimi size birçok kez söyledim; bu nedenle, sizin 

onursuzluklarınıza ve saygısızlıklarınıza dahil olmayacağımı anlamalısınız. 

26 Bazıları öğretişimi duyunca değiştiler; ama bakın değişimleri nasıl oldu: alçakgönüllü, ağlayarak 

ve pişmanlık içinde, iyi bir şey yapmadan geldiler. Ancak daha sonra, ruhsal miraslarını aldıklarında, 

gururla yüzlerini kaldırdılar, kendilerini lordlar ve hatta krallar olarak hissettiler ve gururlarıyla Baba'nın 

isteğinin ötesine geçmek istediler. Kibir ve küstahlığın nerede kaldığını biliyor musunuz? Dünyanın 



U 66 

71 

içinde. - Peki ya itaatsizlik, saygısızlık ve hakaretler? Ruhunuzda, bedensel kabuğundan sıyrılır sıyrılmaz. 

- Sizler Benim İlahi Merhametim sayesinde yaşayan atomlarsınız, o olmadan varlığınız sona erer! 

27 Eğer kibir içindeki biri Benim çalışmamı aklıyla tamamen kavrayabileceğine ve her şeyi 

anlayabileceğine inanıyorsa, bu onun hiçbir şey anlamadığı içindir. Öte yandan, Benim bilgeliğimi ve 

yüceliğimi, "Ben hiçbir şey bilmiyorum ve Rab'bin önünde bir hiçim" diyecek kadar derinlemesine 

araştıran herkes, anlama sürecindedir. 

28 Bu zamanda Benim Sözümden bu kadar keyif alan bu insanlar kendileri üzerinde çalışmazlarsa, asi 

zihinlerini Benim öğretilerime boyun eğdirmezlerse, bundan sonra çok gözyaşı dökmek zorunda 

kalacaklar. 

29 Benim arzumun ne olduğunu bilmek ister misiniz: yeryüzünde alçakgönüllülükle emirlerimi yerine 

getirmeniz, böylece görevini yerine getirerek saf ve aydınlık hale gelen ruhunuzun, görevini 

tamamladıktan sonra, Rab'bin itaatkâr çocukları için ayrılmış olan o kutsanmış evlere ulaşıncaya kadar çok 

yükseğe çıkabilmesi. 

30 Benim soframda her biriniz için hazırlanmış bir yer ve bir de yemek vardır. Benim soframda yiyip 

içtikten sonra, bir daha asla aç ya da susuz kalmayacaksınız. Beni artık kiliselerde ve insan eliyle yapılmış 

sunaklarda aramayacaksınız, çünkü Beni ruhunuzun iç mabedinde taşıdığınızı fark edeceksiniz. 

31 Kendinizi Benim Sözümde bulacağınız zaman için her şeyi hazırlamıştım, çünkü Ben her şeyi 

gözetirim. Ah, eğer Beni bekleyerek yaşamış olsaydınız, ilerlemeniz ne kadar büyük olurdu! Ama şimdi 

Benimle birliktesiniz ve öğretilerimi dinliyorsunuz. 

32 Beyler, yaşamın zorluklarından korkmayın ve suçluluğunuzun yükü altında ezilmenize izin 

vermeyin. Ruhsal görevinizi yerine getirmesi için ruha zaman ve güç verin, o zaman gelişim yolunuzda 

daima yukarı doğru ilerleyeceksiniz. 

33 Kadınlar, sadece sevdikleriniz için ağlamayın. Kalbinizin insanlığın acısını hissetmesi gerektiğini 

unutmayın. Kardeşlerinizi bağışlayın ki kalbiniz saf olsun ve hayırseverliğe sığınabilesiniz. 

34 Önce sizi bağışlamamış olsaydım ve Ruhumda merhamet olmasaydı, size geleceğimi mi 

sanıyorsunuz? 

35 Bunu kardeşlerine de yapmanı istiyorum. Ama onlara Müjde'yi iletmekten korkmayın, ruhsal 

armağanlarınızdan kuşku duymayın ya da onlar için yaptığınız sevgi işlerinin başarısına güvenmeyin; 

çünkü iman eksikliği başarısız olmanıza neden olur, sözleriniz ikna etmez ve işlerinizin sağlam bir temeli 

olmaz. 

36 Ey insanlık, kutsanmış yaratılış, Babanızın sizi nasıl sevdiğini bir bilseniz! Siz yoldan çıktınız ve 

ben sizi aramaya geldim. Beni aradığınızda, size kurtuluşun kapılarını açarım; Bana seslenirsiniz ve size 

anında yanıt veririm. Yine de Beni hissetmiyorsunuz, Beni duymuyorsunuz ve Beni görmüyorsunuz, 

çünkü (ruhen) uyanmış değilsiniz. 

37 Bu zamanda bu halkı Kendim için hazırlıyorum, öyle ki onlardan mesajımı insanlığa getirecek 

olan yüz kırk dört bin kişi çıksın. 

38 Sevgili insanlar, dünyevi ziyaretleri soğukkanlılıkla bekleyin ve her denemede sizi, sizin için 

bilinmez olsa da, ruhunuz tarafından görülen ve özlenen evlere yaklaştıran bir aşama görün. 

39 Ben, Tanrı, sizinle konuşuyorum. Kendimi size tanıtmama şaşırmayın, çünkü ilk insanı 

yarattığımdan beri bunu yapıyorum. Biraz düşünün, düşüncelerinizi geçmişe çevirin, tarihi kayıtları 

kontrol edin ve her fırsatta Kendimi insanlığa tanıttığımı keşfedeceksiniz. 

40 Beni dinleyen çocuklara şunu söylüyorum: Kutsal Ruh'un zamanında dünyaya gelmiş olan sizler 

kutsanmışsınız, çünkü armağanlarınız kendilerini gösterecek uygun bir faaliyet alanı bulacaktır. Ama Beni 

dinleyin, atalarınızın kötü örnekleri size yol göstermesin. Işığa dönüşmüş olan Kuzu'nun Kanının, Bana 

ulaşmak için itaat ve sevgiyle yükselmesi gereken yolu göstermek üzere ruhunuzun üzerine indiğini 

düşünün. Hoş geldiniz - uzun zamandır bekledikleri miraslarını arzulayarak buraya gelen sizler. 

41 Artık muhtaç olmamanız Baba'nın ruhunda sevinç yaratır, ama size verdiklerim için bir fiyat 

belirlemiyorum. Ben size merhametli sevgimi koşul koymadan veririm, öte yandan siz de Beni sevmek 

için Bana koşul koyarsınız ve işte o zaman Benden istediğinizi size veririm. - Bu eğitimde istemeyi, 

almayı ve vermeyi öğreneceksiniz. Ruhunuz için en faydalı olanı size vermenin Benim İradem olduğu 

saati beklemeyi de öğrenin. Umutsuzluğa kapılmayın, küfretmeyin, inançsız olmayın; sizi sevdiğimi, size 

karşı adil olduğumu unutmayın. - Bu işte Bana hizmet edenlere şunu söylüyorum: Ücret ya da ödül 
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peşinde koşmayın. Sevgi işini yapın ve ilerleyin. Benim adımla yaptığınız her şeyin tamamlandığını 

göreceksiniz ve en iyi ödülü alacaksınız. 

42 Birçokları Sözümü insan aracılığı ile duyduklarında şaşırır ve merak ederler: "Biz ölümlülerde 

hoşa giden nedir ki, Tanrı'nın Kendisi bizimle konuşmaya tenezzül ediyor?" Ama Efendi size cevap 

veriyor: Sizde iyi bir şey bulamıyorum, ama bir ayrıcalık buluyorum, yani ruhunuz var. Eğer sizinle bir 

insanın aklı ve ağzı aracılığıyla konuşuyorsam, bunun nedeni Bana taptığınız putlarınızın aksine, onun 

yaşama sahip olmasıdır. Geçmiş zamanlarda Kendimi bu biçimde göstermedim çünkü ruhunuz ve zihniniz 

Beni kabul etmek için yeterince hazırlıklı ve gelişmiş değildi. Bugün sizi, aracılığınızla Beni ifşa 

edebilecek kadar güçlü buldum. Artık Söz'ün sizinle konuşması için insan olması gerekmiyordu. Bu 

armağan Kutsal Ruh tarafından sizin için ayrılmıştır. 

43 Ben zamanların, yaratılmış olan her şeyin üzerinde dururum, Benim İlahi Ruhum gelişime tabi 

değildir. Ben ebedi ve mükemmelim, sizin gibi bir başlangıcı olan, evrim yasalarına tabi olan ve zamanın 

geçişini varlığınızın üzerinde hisseden biri değilim. O halde, Baba'nın bir çağa, Mesih'in başka bir çağa ve 

Kutsal Ruh'un başka bir çağa ait olduğunu söylemeyin. Çünkü Baba ebedidir ve hiçbir çağa ait değildir, 

ama zamanlar O'nundur ve Mesih, bir insan olarak ortadan kaybolduğunda, Tanrı'nın Kendisidir, tıpkı 

aranızda en yüksek tezahür biçimini hazırlayan, yani herhangi bir maddi aracının yardımı olmadan, 

Babanızın Kendisinden başka bir şey olmayan Kutsal Ruh gibi. 

44 İnsanın akıl organı aracılığıyla Kendimi tezahür ettirdiğimi deneyimlediğinizde, bu formu yalnızca 

bir hazırlık olarak anlayın ki yarın Babanızla ruhtan ruha mükemmellik içinde bağlantı kurabilesiniz. - 

Bugünkü birliktelik biçimini bir hazırlık olarak adlandırdım, ama onun aracılığıyla yüceliğimi ortaya 

koymaktan vazgeçmedim ve size mükemmel öğretileri açıklamaktan da vazgeçmedim. 

45 İnsanlığın yavaş yavaş ulaştığı ruhani ilerlemeye göre kendisini vahyin farklı aşamalarında 

göstermek zorunda olan Tek'in var olduğu yerde farklı tanrılar görmemelisiniz. 

46 O zaman İsa bu dünyadaki yolculuğunun ilk anından son anına kadar size mükemmel bir vahiy 

verdi. Yine de size açıkladı: "Size her şeyi anlatmıyorum, çünkü anlamazsınız. Ama hemen ardından şöyle 

dedi: "Size her şeyi açıklayacak olan Gerçeğin Ruhu'nu göndereceğim." Böylece, o dönemde Benim 

vahiylerimi anlayamayanlar için, ruhlarının gelişmesi ve yücelmesi yoluyla Üçüncü Çağ Sözüme dayanan 

bu vahiyleri anlayacakları zamanın geleceğini anlamanızı sağladım. 

47 Bugün, Rab'bin Ruh'ta gelip size gizli bilgeliğinin yeni öğretilerini sunduğu çağdasınız. Bu zaman 

henüz yeni doğdu ve insan ruhu için neler barındırdığını hayal bile edemezsiniz - insanların bu yolda 

attıkları adımları ya da sizin için mukadder olan yeni vahiyleri. Sizin anladığınız şekliyle maddi mucizeler 

dönemi sona erdi. Bugün ruhunuz yeni eserlerim ve vahiylerim karşısında hayranlık ve sevgiyle 

sersemlemiş durumda. Geçmişte yalnızca imkânsız olan mümkün kılındığı için - maddi bir mucize 

karşısında - inanıyordunuz. Bugün, ruhunuzdaki vahiylerimin ilahi özü nedeniyle iman etmelisiniz. 

Vurulduğunda içinden su fışkıran kaya ya da çölde kalabalıkların açlıktan ölmesini engelleyen kudret 

helvası gibi geçmiş zamanların mucizelerini özlüyor musunuz? Mesih'i hatırlıyor musunuz, körlerin görme 

yetisini nasıl geri verdiğini, cüzamlıları nasıl temizlediğini ve topalların yürümesini nasıl sağladığını, 

sadece yapılmasını emrettiğini? Kendilerine yalnızca "Kalkın!" diyerek dirilttiği ölüleri hatırlıyor 

musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bu mucizeler yine gelecek, ama onların başka bir şekilde 

gerçekleştiğini göreceksiniz ve doğrusunu isterseniz, şu anda aranızda onlardan kaç tanesini yapıyorum! 

48 İnsanlar arasında yaşamak için insan olana dek, zaman içinde size daha da yaklaştım. Şimdi 

yükselişinize başlıyorsunuz ve Bana giderek daha fazla yaklaşacaksınız. En azından hanginiz 1950 yılı 

geldiğinde bu öğretileri anlayacak? 

49 Yakup'un merdiveni önünüzdedir, Patriğin rüyasında gördüğü merdivendir, ruhunuzun Rab'be 

ulaşmak için kat edeceği yoldur. - Birçok ve yeni öğretiler biliyorsunuz, ama bu, cehaletleri içinde 

putperest kültlerle Beni arayanlarla alay etmenize neden olmamalıdır. Onların, daha az bildikleri halde, 

Beni sizden daha çok sevmediklerini biliyor musunuz? Size sözünü ettiğim merdiven, herkesin geri 

dönülmez bir şekilde Bana gelmesi gereken yoldur. 

50 Millet, milletler savaşta. Dua edin ve onları yargılamayın. Bazılarının zaferi ve diğerlerinin yıkımı 

için umutlanmayın; çünkü herkes ağır bir sınavdan geçmektedir. 
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51 Sevgim ve lütfum sizinle. Bu, ruhunuzun Işık arzusuyla yeniden yükseldiği Üçüncü Zaman'dır. 

Geçmiş zamanlara rağmen ve dünyanızda hüküm süren kaosun ortasında bile, Beni aramak için yola 

çıkabildiniz. Ruhunda taşıdığı yeteneklerin ortaya çıkmasını kim engelleyebilir? 

52 Sözüm yüreğinize işlesin ki, daha sonra tüm insanlara ulaşabilsin. Ses taşıyıcılarımın 

mükemmelliğe erişmediğini fark ederseniz, onlar aracılığıyla size öğrettiğim en basit talimatın veya en 

sade doktrinin bile ilahi öz içerdiğini anlayın. Bu yürekleri imanınız ve güveninizle cesaretlendirin ve size 

gerçekten söylüyorum, mükemmel meyveler toplayacaksınız. 

53 Bu ulus Benim Ruhsallaştırma Doktrinimi uygulayarak yaşadığında, bu toprakları Vaat Ülkesi 

olarak gören çok sayıda yabancının buraya geldiğini göreceksiniz ve bu halkın bağrına girip nasıl 

yaşadıklarını ve Tanrı'ya nasıl ibadet ettiklerini gördüklerinde, kalbinizde Rab'bin huzurunun ve ışığının 

yaşadığını, ancak Yeni Kudüs'ün bu dünyanın ötesinde olduğunu anlayacaklar. Çalışmalarınızın onları 

özlenen hedefe, yani Benim Krallığıma götürecek yolu bulanıklaştırmamasına dikkat edin. Sevgi, iyi niyet 

ve kardeşlik, kardeşlerinizi kabul etme şekliniz olmalıdır; öyle ki başka bir ırktan veya ulustan olan 

kardeşinize karşı hiçbir nefret veya kızgınlık olmasın! Sevin ve bağışlayın, çünkü bunu yaparak onların 

yüreklerinde Benim ilahi bağışlamamın umudunu alevlendireceksiniz. 

54 Tövbeyi, pişmanlığı, yenilenmeyi, denemelerde ve kefaret deneyimlerinde sabrı öğretin ve böylece 

hayal ettiğiniz gibi batıl cehennem korkusunu yok edeceksiniz ve bunun yerine Tanrısallığım için bir 

sığınak inşa edecek ve içinizdeki İlahi Adaletimin daha mükemmel bir anlayışına şekil vereceksiniz. 

55 Size birbirinizi sevmeyi ve sizi kıranı bağışlamayı öğreten Ben olduğum için, bunun kanıtını da 

size işlerimle verdim. - Size göksel tezahürlerden söz ediyorum ama bunu Beni daha iyi anlayabilmeniz 

için mecazi anlamda yapıyorum. Ruhsal yaşamın tamamını size açıklayamam, çünkü zihniniz henüz bunu 

kavrayamaz. Size zirveye giden yolu adım adım göstermem daha iyidir ve hiç düşünmediğiniz bir anda 

kendinizi Benim Huzurumda göreceksiniz. 

56 Size ziyaret ve acı zamanlarını bildirdim. Ama korkmayın, çünkü onlara hazırlıklı girdiğinizde, o 

günlerde sizin için sakladığım mucizelere hayran kalacaksınız. O zaman inanmayanlar inanacak. 

57 Bu zamanlarda size açıkladığım her şey insanlığa duyurmanız içindir. Bu, öte dünyada yükselmeye 

devam edebilmeniz için yerine getirmeniz gereken görevinizdir. 

58 Öğrencilerim, size doğrusunu söyleyeyim, eğer bu dönemde kendimi aranızda tanıttıysam, bunun 

nedeni insanların Beni çağırmış olması değildir. Seni aradım çünkü bu Benim 

Will oldu ve böylece ben de bir sözü yerine getirmiş oldum. Doğanın güçleri yenilenen varlığıma tanıklık 

etti ve bazı kalpler bunu hissetti. Beni duyuran çanlar değildi! İnsanların Benim varlığımı algılayabilmeleri 

için kendilerini ne kadar arındırmaları gerekecek! 

59 Eğer dünya Benim Sözümü tutmuş olsaydı, insanların Beni görmek için gözlerinin yaşarmasına 

gerek kalmazdı. 

60 Size Yasa'nın yaprağını yeniden gösteriyorum. Bu, şu anda size açıklamakta olduğum kitabın 

başlangıcı ve sonudur; öyle ki, Benim ayrılışımdan sonraki zamanda donanımlı kalabilesiniz. 

61 Bugün Beni çevreleyen küçük bir kalabalıktır, ama yarın etrafımda toplanan muazzam kalabalıklar 

olacaktır. Bunların arasında Ferisiler, ikiyüzlüler gelecek ve büyük kitlelerin fikrini İşime karşı kışkırtmak 

için Doktrinimde hatalar arayacaklar. Onlar Benim İşimi araştırmadan önce, kendilerinin görüleceğini 

bilmiyorlar. 

62 O zaman göreviniz sadece sakin ve dingin kalmak ve çalışmalarınızda Benim talimatlarımın 

manevi gücünü göstermek olacaktır. Duruşmalarda bu şekilde davranırsanız, en azılı zalimler bile Beni 

gerçekten duyduğunuzu itiraf edeceklerdir. - Üzerinize bilgi dökmeye geldim, çünkü ancak bilgelikle 

Baba'ya yakın olabilirsiniz. 

63 İkinci Çağ'da sizinle konuştuğum aynı ruhani içeriğe sahip Sözümü size veriyorum ve unuttuğunuz 

ya da atalarınızın hatalı yorumları nedeniyle yüz çevirdiğiniz birçok öğretimi size hatırlatıyorum. 

64 Öğretimi o kadar ihlal ettiniz ki, size şunu söyleyebilirim: Benimkinden tamamen farklı ama aynı 

adı verdiğiniz bir yol yarattınız. Benden başka hiç kimse sizi hatalarınızdan kurtaramaz - yaşam, sevgi ve 

gerçek sözleriyle. 

65 Bu nedenle, şimdi Beni dinlediğinize göre, Sözümü kavrayın ve anlayın, o zaman içinizde ışık 

olacaktır. Bu, size ruhun yeniden bedenlenmesinin bir gerçek olduğunu, insanlığın başlangıcından beri 

ilahi adalet ve sevginin bir ışığı olarak var olduğunu ve onsuz ruhun mükemmelliğinin uzun yolunda 
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ilerleyemeyeceğinizi tam bir açıklıkla söylediğim zamandır. - Size İbrahim'in ruhani ırkına ait olduğunuzu, 

bir çağda alçalan, ancak başka bir çağda elçilerimden birinin seslenmesiyle yeniden yükselen ve sonra 

yeniden alçalıp şimdiki gibi yeniden yükselen insanlık grubuna ait olduğunuzu söyleyen Benim. 

Altıncı Mühür'e ulaştınız, ama üzerinizde insanlığın pisliği olarak (yapışmış) ağır bir günah yükü 

görüyorum. Ancak Beni anlama ve Beni hissetme ruhsal yeteneği ve nihai hedefe doğru tereddüt etmeden 

Beni takip etme kararlılığıyla günahların üzerine çıkarsınız. 

66 Eğer inancınız varsa, vicdanınızın sesini dinleyin, size daha net görünecektir; eğer bu kelimeyi 

burada duyarsanız, hayatınızı, sevginizi ve erdemlerinizi yargılayabilmeniz için geçmişinizi hatırlayın. 

Vicdanınız size kendinizi misyonunuzu yerine getirmeye adayıp adamadığınızı söyleyecektir. Ama 

korkmayın, çünkü yeryüzünde önünde utanacağınız doğru kişiler yoktur. Adil olan tek kişi benim ve sizi 

sevgiyle yargılıyorum. 

67 Günahlarınız ve bu insanlık arasındaki önemsizliğiniz nedeniyle size pislik dedim; ama aynı 

zamanda bu "pisliği", onu arındırdıktan sonra örnek olarak sunmak için kullanacağımı da söyledim. 

68 Tanrı'nın ve insanların yasalarına sadakatle uyduğunuz, içinde ahlakın ve ruhun yukarı doğru 

gelişiminin olduğu bir topluluk oluşturun. Size doğrusunu söyleyeyim: Bu zamanda erkeklerin ve 

kadınların yollarından saptıklarını görüyorum. 

69 Yükümlülüklerini yerine getirmeyen erkekler, annelikten kaçınan kadınlar ve eski zamanlarda size 

erkeğin kadının başı olduğu söylenmesine rağmen erkeğe ayrılan alanlara giren başkalarını keşfediyorum. 

Kadın bu yüzden kendini aşağılanmış hissetmesin; çünkü şimdi size kadının erkeğin kalbi olduğunu 

söylüyorum. İşte bu nedenle evliliği kurdum ve kutsadım; çünkü ruhsal olarak eşit ama fiziksel olarak 

farklı olan bu iki varlığın birlikteliğinde mükemmel durum vardır. 

70 Sırf günahı onu Bana layık kılmadığı için şu anda dünyayla konuştuğumdan kim şüphe ediyor? 

Yalnızca doğruların olduğu, ne acının ne de cehaletin olmadığı yerde olsaydım, Benim hakkımda övgüye 

değer ne olurdu? Eğer Baba çocuklarını, onlar aracılığıyla Kendi lütfunu elde edebilmeleri için erdemler 

edinmeye teşvik ediyorsa, Baba da sevilme hakkına sahip olmak için çocuklarına karşı erdemler edinir. 

Sizleri hâlâ, bataklıktan çıkarmak, kuyuya götürmek ve orada yıkamak için yardımına koştuğum küçük 

çocuklar olarak görüyorum; daha sonra size erdem giysisini giydirmek için. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 67 
1 Tüm çocuklarımı, hem öğretiş sözlerimi duyanları hem de bu tezahürde hazır bulunmayanları 

kutsuyorum. Gelin ve Gerçeğin Ruhu'nu dinleyin, çünkü bu Söz sizin ruhani asanız olacaktır. Yaşamınızda 

biriken acılar, üzüntüler, nankörlükler ve hayal kırıklıkları nedeniyle yüreğiniz Bana depresif bir şekilde 

kendini gösterir. Bu sözü şarap gibi içinize alın, o zaman tatlılığı acılığınızı yumuşatacaktır. 

2 Bazıları bu dönemde hâlâ dünya zevklerinin tadını çıkarmaktadır. Ancak diğerleri bu sahte 

zevkleri tatmamış ve ruhani dünyaya döndüklerinde ruhlarında huzur bulmuşlardır. Maddi tatminlerden ve 

zevklerden hoşlananların Bana en yakın olanlar olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Size doğrusunu 

söyleyeyim, onların alacakları çok ders var! Ancak sahte ihtişamla parıldayan her şeyi reddeden kişi 

Rabbiyle birliktedir ve O'nun ilahi gücüyle doyuma ulaşır. 

3 Siz yeni gelenler, bırakın Üstat önünüze yeni bir öğreti koysun; kendinizi hazırlayın ki size yeni 

vahiyler vereyim. Tezahür dönemimin sadece 1866'dan 1950'ye kadar olduğunu biliyorsunuz ve bu dönem 

için sizin için sakladığım her şeyi size söylemem gerekiyor. Beni bu şekilde duymanız için birkaç yıl 

kaldı. Bunlardan yararlanırsanız, sonunda size vaat ettiğim büyük öğretilere sahip olacaksınız. 

4 1950'den sonra "işçilerin" dinleneceğini düşünen var mı? Size gerçekten söylüyorum, savaş ancak 

o zaman başlayacak! O halde öğrencilerim efendi olmalıdır ki, kalabalıklar Beni aradıkları gibi onları da 

arayabilsinler. Kâhinler halkın gözleri önünde büyük peygamberler olmak için kendilerini 

mükemmelleştirecekler ve hepiniz kendinizi Kutsal Ruh'un esinini almaya hazırlamalısınız. 

Toplantılarınıza devam etmelisiniz ki, insanlar toplantılarınızdaki ruhanilik ve bağlılığın yanı sıra sevgi ve 

merhamet çalışmalarınızdan etkilenerek sizi arasınlar. 

5 Sizi bekleyen ve gelmesi gereken bu olayları düşünün çünkü bunlar Benim Sözümde önceden 

bildirilmiştir. O zaman vicdanınız size öğretilerim hakkında düşünüp düşünmediğinizi, onları kavrayıp 

kavramadığınızı ve kendinizi bu mücadele zamanına hazırlayıp hazırlamadığınızı söyleyecektir. 

6 Bu halk, rehberliğinde erdemli ailelerin ortaya çıkacağı ve diğerleri için model olacak yeni 

patrikler üretecektir. Şehitler de olacaktır; bunlar görevlerini yerine getirirken insanların saldırılarına, 

zulümlerine ve alaylarına katlanmak zorunda kalacaklar - komşularına hizmet etmek için zorluklara ve 

yokluklara katlanmak zorunda kalacaklar. 

7 Her şey son savaş için hazırlanmıştır; bu savaştan sonra geriye tek bir öğreti kalacaktır; o da size 

öğrettiğim ve çağlar boyunca size açıkladığım bu gerçek olacaktır - bilgelik, adalet ve sevgiyle dolu 

Ruh'un Yasası olarak. 

8 Çalışmalarınız ve davranışlarınız her zamankinden daha saf hale gelmeli ve görevinizi yerine 

getirirken size öğrettiklerime uygun davranırsanız, size yönelik iftira ve zulüm zamanında adalete teslim 

edilmekten korkmamalısınız. 

9 Toplantılarınız sırasında Ruhumun ışığının zihninizde parlaması için, sessizliği ve daha önce hiç 

yapmadığınız bir iç toplantıyı sürdürmeyi öğrenmelisiniz; o zaman varlığımı ve mucizelerimi gerçekten 

hissedeceksiniz, ışık ruhlarım sizi güçlendirecek ve aydınlatacak. Ama Benim gerçeğimi yalanla 

değiştirenlerin vay haline! 

10 İşimin ne kadar büyük olduğunu ve sizin ona ne kadar az değer verdiğinizi anlayın. Eğer Beni ses 

taşıyıcısının ağzından işitirken büyük ölçüde tazelendiyseniz, size gerçekten söylüyorum ki, sizin için daha 

da mükemmel bir biçimim var - Beni doğrudan düşüncelerinize aldığınız biçim. O zaman öğretilerim size 

saf, yüksek sesli ve ilahi olarak gelecektir, çünkü ses taşıyıcısının ağzından geçmemiştir. 

11 Size yine yargıçların, mahkemelerin ve hukuk öğretmenlerinin önünde olduğumu söylediğimde 

kafanız karışmasın. Size doğrusunu söyleyeyim, bugün Beni izleyenlerin çoğunda bir mahkeme buldum ve 

bir yargıcın önünde durdum! Yarın içinizdekiler tarafından yargılanacağım. Bu nedenle sizden işlerinizin 

iyi olmasını istiyorum, öyle ki Beni izleyenler bu gerçeği inkâr etmek yerine yollarını düzeltsinler ve onu 

kınamak yerine ikrar etsinler. 

12 Bu süre içinde sizinle ne kadar çok konuşmak zorunda kaldım! Size doğrusunu söyleyeyim, 

Sözümü nasıl kullanacağınızı bilseydiniz, kendinizi onunla beslemeniz için bir öğreti yeterli olurdu. Ama 

Beni dinlemenizin üzerinden çok az zaman geçti, artık ne Benim huzurumu koruyor, ne de kardeşlerinizin 

arasında Benim merhametimi gösteriyorsunuz. 
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13 Bu zamanda size getirdiğim yiyeceklerden yiyerek lütuf yaşamına yeniden dirilin. Dünyada 

adımlarınızın izini bırakmanız gerektiğini anlamıyor musunuz? Bugün o izin kalabalıkları İlahi Varlığıma 

götürmesini istiyorum. Işığın, barışın, kardeşliğin yollarına gelin ve yakında Beni bulacaksınız. Bazen bir 

engelle karşılaşırsanız ya da ayağınız yoldaki dikenlerden yaralanırsa cesaretiniz kırılmasın. Size 

doğrusunu söyleyeyim, imanınız sarsılmazsa, susuzluğunuzu gideren billur sudan yoksun 

kalmayacaksınız, çünkü Sözümle besleneceksiniz. 

14 Kendinizi güçlü hissediyorsanız ve yanınızdaki kardeşlerinizin sadece zorluklarla yollarına devam 

ettiklerini görüyorsanız, kendinizi üstün görmeyin, çünkü kibrin vahim hatasına düşersiniz ve toprağın 

nemiyle şişen solucana benzersiniz. Yeni halkımda ne krallar ne de efendiler ortaya çıkacak. Benim 

peygamberlerim olabilmeniz için her kötü tohum yüreklerinizden sökülüp atılacaktır. 

15 Güvenli olmayan yollardan kurtulmuş olmaktan memnun olmayın. Gidin ve kaybolanları arayın ki 

onları kurtarabilesiniz. Alçakgönüllü olun, merhamete yer verin, iyi niyetli insanlar olun, o zaman 

görevinizi yerine getirebileceksiniz. 

16 İçinden Bana şöyle diyen çok kişi vardır: "Tanrım, ben tamamlamak üzereyim". Buna cevabım, bir 

görevi nasıl yerine getireceğini öğrenmeye pek hazır olmadığıdır. Henüz yolunuzda yeterince kararlı 

değilsiniz. Benim ve elçilerimin örnekliği aracılığıyla sizi sık sık güçlendirmeliyim. 

17 İkinci Çağ'da insanlık Bana tahtadan bir çarmıh verdi ve insanlar Beni şehitliğe mahkûm etti. Ama 

ruhumda daha ağır ve daha kanlı başka bir yük taşıdım: kusurlarınızın ve nankörlüğünüzün yükünü. 

18 Sırtınızda komşunuz için bir sevgi ve fedakârlık haçı taşıyabilir ve böylece Huzuruma girebilir 

misiniz? Bakın, sizi bunun için dünyaya gönderdim; bu nedenle, dönüşünüz Benim önüme tamamlanmış 

bir görevle geldiğinizde olacaktır. Bu haç size vaat edilen krallığın kapılarını açan anahtar olacaktır. 

19 Hayat yolunda çarmıhınızla, yani acıyla yürürken kalabalıklar sizi incitiyor ve sizinle alay 

ediyorsa, İsa'ya ne yaptığınızı hatırlayın ve O'nun size ne yaptığını düşünün: sizi bağışlasın. 

20 Çocuklarımdan bazıları, insan sesi taşıyıcısının dudaklarından çıkan bu sözü ne büyük bir korkuyla 

duyuyorlar; çünkü bunun Kutsal Ruh'tan esinlendiğini biliyorlar ve burada bulunanlar arasında Sodom ve 

Gomora'nın sonuna ve daha sonra Yeruşalim'in yıkımına tanık olanlar var. 

21 Bu vahiyleri duyduğunuzda, yeryüzünde uzun süre yaşadığınızı ve yine de Bana sunduğunuz 

sonucun yetersiz olduğunu hatırlarsınız. - Geçmişte size bol miktarda geçici mal verdim ki, bu zenginlikte 

ruhsal zenginliğin bir sembolünü göresiniz. Bugün maddi seyahat çantanızı boş görüyorsunuz çünkü artık 

bu hazinelere ihtiyacınız yok, maddi zenginlik zamanı sizin için sona erdi. 

22 Mesih size geldi ve O'nun bedeni doğumdan sonra ketene ya da ipeğe sarılmadı. Vücudunu sadece 

tek bir pul örtüyordu. Yine de sözünde bir hazine getirdi ve yeryüzündeki her şeyden daha güçlü bir 

krallığı temsil etti. - Anlamakta yavaş kaldınız çünkü bu dünyanın mallarını çok sevdiniz ve ruhun 

saflığını sevmediniz. Ancak bugün yeni bir zamanda yaşıyorsunuz ve ruhunuzun yükselmesi, insani 

zayıflıkların üstesinden gelmesi ve kendisine bahşedilmiş olan tüm ruhani zenginlikleri çiçeklendirmesi 

için yeni bir fırsata sahipsiniz. 

23 Gelişiminiz sayesinde yetişkin oldunuz ama yine de bu yeni zamana ilk adımları atmak için 

kendinizi çok beceriksiz hissediyorsunuz. İşte bu nedenle, ruhsal gelişiminiz yolunda ilerlemenizi 

öğretmek için geldim ve zihinleriniz aracılığıyla Kendimi tanıttım. 

24 Dini cemaatlerin ve tarikatların etrafında toplanan erkeklere, kadınlara ve çocuklara bakın; 

Ruhumun ışığı tüm bedenlerin ve tüm ruhların üzerine dökülmesine rağmen, bu zamanın gerçekliği 

karşısında uyuyorlar. 

25 Yoksulları hor görmemeniz, iğrenç dediğiniz hastalıklardan tiksinmemeniz için daha kaç sınavdan 

geçmeniz gerekiyor! Size elini uzatan ve sizin dehşet içinde yüz çevirdiğiniz o cüzamlının başka bir 

bedenlenmede babanız ya da oğlunuz olup olmadığını kim bilebilir? 

26 Siz kendi bedeninizden çocuklar doğurursunuz, ama ruhları aileler, kabileler, uluslar ve dünyalar 

arasında dağıtan Benim ve insanların erişemeyeceği bu adalet içinde Benim sevgim kendini gösterir. 

27 İnsanlar, size tanıdığım bu zamanı iyi kullanın; bu zaman ruhunuz için çok değerli ve çok 

önemlidir. Yankılanan ve yüksek sesim sizi uyuşukluğunuzdan uyandırdı. Benim için hiç kimse suçluluk 

duygusu taşımaz, Ben herkesi eşit derecede sevdim. Birbirinizi sevmeye başlayın ki insanlık sonunda 

Benim Yasamda uzlaşabilsin ve size "Birbirinizi sevin" diyen ilahi buyruğu yerine getirebilsin. 
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28 Kendilerine Hıristiyan diyen halkların savaş yoluyla kendilerini yok etmeleri ve hatta kardeşlerini 

öldürmeye gitmeden önce dua ederek düşmanlarına karşı zafer vermemi istemeleri nasıl mümkün olabilir? 

Sevgi yerine nefretin, bağışlama yerine intikamın olduğu yerde Benim tohumum var olabilir mi? 

29 Peygamberlerimin insanlığı uyarmak için yeniden ortaya çıkmaları gereklidir. Çünkü kendilerini 

yok eden, hırs ve şiddetle körleşmiş halklar varken, Işığımı almış ve insanlığı tarafsızca yargılayanlar 

görevlerini üstlenmekten ve İyi Haberi paylaşmaktan korkarlar. Eğer bu insanlık Ruh'la nasıl dua 

edeceğini bilseydi, Benim Sesimi duyacak, Benim esinimi alacaktı. Ama her dua ettiğinde, (ruhani) 

gözlerinin üzerinde, Varlığımın ışığını ondan gizleyen bir perde vardır. İnsanlara bedenlerinin dinlendiği 

anlarda gelmeli, ruhlarını uyandırmalı, onu çağırmalı ve onunla konuşmalıyım. Gecenin derinliklerinde bir 

hırsız gibi yüreğinize girip sevgi tohumunu eken Mesih'tir. 

30 Dinleyin öğrenciler ve anlayın: İlgisizliğinizle, bu bildirinin zamanı sona erdiğinde, Efendinin 

boşuna konuştuğunu söylemesine neden olmayın. Ancak bu zamanı değerlendirmezseniz, nankörlüğünüz 

için ağlamak zorunda kalacaksınız. Elinizin altında kullanmak istemediğiniz bir sağlık kaynağı olmasına 

rağmen, çoğu zaman umutsuzluk sizi ele geçirecek ve hastalık size secde edecektir. Sizi yalnızca Benim 

merhametim kurtarabilir; bunu hak etmeniz için size ekmeğinizi açlarla paylaşmayı öğrettim. 

31 Herkesi kardeşleriniz olarak görebilmeniz için kalbinize yaklaşan İlahi Merhameti anlayın. 

32 Sizi insani görevlerinizden alıkoymuyorum, ama ruhunuzun Benim önümde hoşnutluk veren işler 

yaparak kendini mükemmelleştirebilmesi için, kendinizi Baba'nın öğretileriyle de meşgul etmeniz 

gerektiğini size ısrarla söylüyorum. 

33 Bugün İlahi Işınım dünyanıza iniyor ve Evrenin her yerinde, her yaratıkta titreşiyor. Bazılarında bu 

sezgidir, bazılarında ilhamdır ve bazılarında da aranızda olduğu gibi insan sözüdür. 

34 Bu duvarlar ve bu çatı sadece sizi havanın acımasızlığından ve kardeşlerinizin meraklı ya da 

müdahaleci bakışlarından koruma görevini yerine getirir. Size Sözümü ilettiğim bu erkek ve kadınların 

tanrısal hiçbir yanı yoktur, onlar da sizin gibi insandır ve üzerinde oturdukları koltuk Benim tahtım ya da 

Benim yargı koltuğum değildir. Bu küçük bank sadece ses taşıyıcısını kendinden geçişi sırasında 

desteklemeye yarar. 

35 Yüreklerinizde bir sevgi krallığı kurmaya geldim. Ama bu krallığın temelleri yıkılmaz ve ebedi 

olsun diye, size Ruh'un öğretilerini açıkladım; bunları bilmeden sadece hatalı inanç öğretileri yaratırsınız. 

36 1950 yılına kadar bu kelimeye sahip olacaksınız. Bundan sonra görevinizi yerine getirmeniz için 

bu gezegeni size bırakacağım; ama sadece dünyayı değil, ruhani alanı da. 

37 İçsel toplanma ve dua anınızda sizi okşamak ve varlığımı hissetmenizi sağlamak için size geldim, 

öyle ki ruhtan ruha olan bağlantının gerçek olduğunu deneyimleyebilesiniz. Böylece, Kendimi size her 

bildirdiğimde ve Sözümü size her yönelttiğimde, Benim gelişimi beklemeyi öğrendiniz. 

38 Yüreğiniz huzur içinde ve ruhunuzda minnettarlık var çünkü sizi çağırdığımda vicdanınızın sizi 

suçladığını hatırlıyorsunuz: "Sen değersizsin." Ama sonra sesimin size, "Sizi seviyorum, Bana gelin, siz 

Benim seçilmişlerimsiniz, sizi bağışlıyorum" dediğini duydunuz. O zaman Üstada olan inanç ve sevgi 

kalplerinizde çiçek açtı. 

39 Ruhunuzda bu mirası bıraktım; zayıf temellere sahip olmaması gereken Eserimi bu temeller 

üzerine oturttum. Bu ışık sönmeyecek, çünkü onu daha önce yüreklerinizde tutuşturdum; bu öğreti yok 

olmayacak, çünkü sizi daha önce arındırdım. 

40 Yeryüzündeki işimi sürdürdüğünüzü düşünmeyin; sizi sürdüren işimdir. 

41 İlk topluluklara başkanlık etmeleri için neden basit ve eğitimsiz yürekleri seçtiğimi anlıyor 

musunuz? Çünkü eserime pek çok kusur ekleseler bile, özünü kaybetmeyecek ve adaletim, taneleri biçmek 

ve buğdayı her ottan ayırmak için uygun zamanda gelecekti. Ancak size ilklerin son, sonuncuların ilk 

olacağını söylediğimi unutmayın; çünkü nesilden nesile, gelişimleri, ruhsallaşmaları ve anlayışları ruhani 

yolda büyük ilerleme kaydetmelerini sağlayacak olan öğrenciler ortaya çıkacaktır. 

42 Bu yolda Beni izleyeceğinize ant içtiniz; ama ben size ant içmenizin gerekli olmadığını 

söylüyorum. Acı çekme yolundan buraya gelen hangi insan oraya geri dönmek ister ki? 

43 Sizin için huzurun hüküm sürdüğü Gerçek Yaşam'ın yolunu açıyorum. Gözyaşlarınız ve kanınızla 

işaretlediğiniz uğursuz yollar yaratıyorsunuz. 

44 Size öğretilerimi en eğitimsiz kişinin bile anlayabileceği bir dilde veriyorum, çünkü sizinle 

alışılmadık terimlerle ya da bilimsel sözcüklerle konuşmuyorum. Basit sözcükler kullanırım, çünkü ben 
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her akla ve yüreğe seslenen sevgi Sözü'yüm. İstiyorum ki - sizinle bu şekilde konuşmayı bıraktığımda - bu 

bilgeliğin ruhani içeriğini kullanmış olun ki yarın onu içerdiği hakikat ve bilgelikle insanlığa 

aktarabilesiniz. 

45 İnsanlığın, yakında her ruhun ideali olacak olan bu Doktrinin ışıltılı fenerini aramak üzere 

dünyanın farklı noktalarında yola çıkması için yollar açılmaktadır. Şimdi tüm varlığınız Sözüme tanıklık 

etmeye hazırlanıyor: zihniniz, kalbiniz ve dudaklarınız, öyle ki bu kristal suların insanlar arasında 

ferahlatıcı kokularını akıttığı saf bir kaynak gibi olabilesiniz. 

46 Kaderinizi gerçekleştirin! Size gösterdiğim yolu kat etmeden Bana dönme arzusu duymayın, çünkü 

ruhunuzda kefaretinin sonuna ulaşmadığı için henüz yıkanmamış lekeler görmek size acı verecektir. 

Reenkarnasyonlar üzerinizden geçti, ancak birçoğunuz Baba'nın size bahşettiği sonsuz lütuf ve sevgiyi 

onlarla birlikte takdir etmediniz. Unutmayın, fırsatların sayısı arttıkça sorumluluğunuz da artar ve bu 

fırsatlar değerlendirilmezse, kefaret ve cezalandırıcı adaletin yükü her biriyle birlikte artacaktır. Bu, pek 

çok varlığın dayanılmaz ağırlığını kavrayamadığı ve yalnızca Benim öğretilerimin size açıklayabileceği 

bir yüktür. 

47 Benim öğretilerim sizi bu geçici krallığın efendileri yapmak ister, öyle ki bu krallık size 

hükmetmesin. Ruh'un giysisi içinde huzuruma geldiğinizde Bana, "Baba, ben hala yeryüzünde yaşamak 

isterken beni neden çağırdın?" demenizi istemiyorum. - Benim isteğimi kabul ettiğini ne kadar nadiren 

gösteriyorsun! 

48 Bugün, bu zamanda yeni başlayanlar ve öğrenciler olarak adlandırdığım kişilere diyorum ki, hiç 

kimse tam gelişimi için ruhuna tahsis edilen yolu kat etmeden Bana ulaşamayacaktır. - Bu bir telafi ve 

adalet zamanıdır; her birinin hükmünü yalnızca ben bilirim. Geçmişte işlenen her günah bugün telafi 

edilmektedir. Size şunu söylemek yeterlidir: Geçmişte hemcinslerine ölüm veren O'nun şimdi ölüleri 

(ruhsal olarak) diriltmek için (dünyaya) gelmesi gerekiyordu. 

49 Mübarek çocuklar, duanızı biliyor ve dilinizden anlıyorum. İnsanlar sizi dikkate almazlar çünkü 

sizi küçük ve zayıf görürler, bu da içinizde saklı olan ruhun acı çekmesine neden olur. 

50 Yaşlı adamlar, zamanın ve mücadelelerin yükü altında ezildiniz; dudaklarınız sessiz, kalbiniz 

hüzünlü. Hayatta çok şey öğrendiniz; artık dünyanın ihtişamını umut edemezsiniz, çünkü gençliğiniz 

geride kaldı ve umudunuzu yalnızca ölümün ötesinde ruhunuzu bekleyen hayata bağlıyorsunuz. Kendinizi 

işe yaramaz hissediyorsunuz çünkü kardeşleriniz fiziksel olarak işbirliği yapmadığınız için hiçbir işe 

yaramadığınıza inanıyor. Ama biliyorsunuz ki kalplerinizde yanan bir ışık ve bir kitap (deneyim) var. Ben, 

Efendiniz, sizi anlıyorum, kalbinizi biliyorum ve size diyorum ki: Benimle konuşun, sevgimin sizi nasıl 

sardığını bilin. Geri çağırma saatini sakince bekleyin. Endişelenmeyin: gerçek yaşam, ebedi gençlik sizi 

orada bekliyor. 

51 Kızlar, sizi sadece ben anlıyorum. Kalbiniz bir kadeh çiçek gibi hayata açıldı. Sevgiyi, şefkati, 

mutluluğu hayal ediyorsunuz. Ama size söylüyorum: artık rüya görmeyin, uyanın, çünkü sizi bekleyen 

yüce görevi yerine getirmek için kendinizi iyi hazırlamalı ve acı kadehinizi boşaltmak için çok güçlü 

olmalısınız. Ancak kalbiniz seviyorsa, bu sevgide yaşam yolculuğunuz için destek ve teselli bulacaksınız. 

52 Bu restorasyon döneminde, Benim adaletim insanlarda derin bir iz bırakacaktır. İnsanlar tüm 

yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalacaklardır. Bu dünyada gözlerini gerçeğe açmış olanlar 

"izlemeli" ve herkes için dua etmelidir; çünkü insanlar karmaşanın ortasında dua ederek ayağa 

kalkmazlarsa, dünyada kaos hüküm sürecektir. Buradaki anlar da "izlemeye" adanmıştır. Sizler, ruhani dua 

etmekle yükümlü olan insanlar, barışa hak kazanabilmeniz için - yararsızlıktan ve kötülükten uzaklaşın ve 

ruhunuzu daha fazla hazırlayın. 

53 Nefret ve günaha karşı onlar yok olana kadar savaşacak bir barış askerleri ordusunun yeryüzünde 

hazırlanması gerekmektedir. İşte şimdi topladığım ve eğittiğim bu ordu, görünen ve görünmeyen 

varlıklardan oluşacak. Elçim Yuhanna bunu vahiy yoluyla görme armağanına sahipti. 

54 Yakında lejyonlarım hazır olacak ve ölüm ve ıssızlık alanlarını ele geçirecekler. Onların gelişi 

insanların yüreklerini sarsacak bir kasırga gibi olacaktır. Her birinin içinde fırtına hüküm sürecek ve o 

günlerin karanlığında sadece bir fener ışık verecek ve o fener Ben olacağım. Bu halkın, onları dünyaya 

gönderdiğimde verdiğim görevi yerine getirmeyi seçmeyen tüm çocukları, savaşmak zorunda olanlara yol 

açmak için ruhani vadiye çağrılacaklar. Daha sonra, diğer tarafa geçmiş olanlar Ruh'ta çalışmaya 

başlayacaklardır; ama çabalarının daha büyük olması gerekecektir. 
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55 Görevlerini itaatkâr bir şekilde yerine getirenler hiçbir şeyden korkmayacaklardır, çünkü ilahi 

işaretin ışığı fırtınanın ortasında yollarını aydınlatacaktır. Başarısız olmalarına ya da yıkıma uğramalarına 

neden olacak hiçbir şey olmayacaktır. 

56 Bu zamanı kefaret olarak kullanmayı bilenlere ne mutlu, çünkü onlar bu savaştan zarar görmeden 

çıkacaklar. Ama hâlâ dünyanın hazinelerini sevenler ve en yüksek mevkileri ve dünyanın görkemini 

arzulayanlar, kefaretlerini en büyük ruh acısıyla çekmek zorunda kalacaklardır. 

57 Sadece dünyayı sevmiş olanlar Baba'ya ne sunabilecekler? Kendilerini bu kadar çok seven ve 

kurtuluşları için onlara bu kadar çok fırsat sunan O'nun huzuruna ruhen çıktıklarında ne cevap 

verebilecekler? 

58 Hepiniz bu zamana hazırlıklı olmalıydınız. Elçilerimin adaletimi duyurmak için sizin uğrunuza 

canlarını bile feda ettiklerini hatırlayın. Bu seslere çok az kulak verdiniz çünkü onların gerçekten çok uzak 

olduğuna inanıyordunuz. Ama işte, habercilerin ve peygamberlerin sesleri şu anda daha da büyük bir 

aciliyetle yükseliyor ve yankılanıyor. Size doğrusunu söyleyeyim, bu mesajlar insanlar tarafından dikkatle 

dinlenir ve imanla incelenirse, bu zamandan sonra gelecek olanları onlara duyurmak için yeni 

peygamberlerimi göndereceğim ve önceki peygamberlerin hatırı için, henüz gelmemiş olanlar iman 

bulacaklar. 

59 Yaşamında barış olan ve bunu kardeşlerine merhamet etmek için kullanan kişi kutsanmıştır. Ne 

mutlu o kişiye ki, yüreğinde acı taşısa da, komşusunu teselli etmek için kendini unutur. Bu kişi, çarmıhın 

yükü altında eğilerek yoluna devam eden ve o zaman bile kalabalıkları teselli eden, iyileştiren ve 

bağışlayan İsa'nın örneğine göre yaşar. 

60 Üçüncü Çağ'ın habercisi olan peygamber İlyas, sürüsü için aracılık eder, dua etmeyi bilmeyenler 

için dua eder ve yenilenme umuduyla günahkârın lekesini örtüsüyle örter. İlyas, cehalet, günah, fanatizm 

ve insanlığın materyalizmi yoluyla ortaya çıkan karanlıkla savaşmak için kalabalıklarını, ordularını 

silahlandırır. 

61 Aranızda bulunan bir "sonuncu" yüzünden bile, ne zaman size Sözümü vaaz etsem, Krallığımda 

hepinizin paylaştığı bir şölen olur. Kalbinde şüphe, katı yüreklilik ve hatta alay olsa bile, biri öğretilerimi 

ilk kez duymaya geldiğinde Üstat'ta ne kadar büyük bir sevinç olduğunu bir bilseniz! - Benim Sözüm 

insanın tüm zayıflıklarının üstesinden nasıl gelineceğini bilir. 

Bugün bir kalp Bana soruyor: "Eğer Sen Mesih isen, neden bu yoksulluk içinde kalıyorsun?" Ama 

Efendi ona şunu söylemelidir: Ben sizin dünyanızda Kendimi ne zaman Kral ilan ettim? Ben ne zaman 

yeryüzünde saraylarda yaşadım? Bir zamanlar Beni bir insan olarak tanıyabilmeniz için insanlar arasında 

yaşadım ve size mükemmel alçakgönüllülüğümü ve uysallığımı örnek gösterdim. Ben Kralım, ama tacımı, 

yani bilgeliğimi insanlar yaratmadı. Benim tacım Yaradan'ın İlahi Zihninde parlayan ışıktır ve yaydığı 

ışınlar zihninize düşer, kendinizi kral sanasınız diye değil, Tanrı'nın ruhunuza yerleştirdiği yüceliği 

bilerek, size İsa aracılığıyla öğrettiğim gerçek alçakgönüllülükle alçakgönüllü olabilesiniz diye: "Yol, 

Gerçek ve Yaşam Ben'im. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 68 
1 İlyas'ın sürüsüne öğretmeye geldim. İsrail halkı için çölde kudret helvası neyse, bu halk için de 

Benim Sözüm odur. Sonunda Rabbinizin sesini duyana kadar ruhunuz bu süre boyunca yaşamın yollarında 

gerçeği boşuna aradı. Ben Gezginim, kalplerin kapısını çalan Yabancıyım. İnsanlar - Benim Varlığımı 

hissetmek yerine - kendilerini endişelerine, hırslı hedeflerine ya da acılarına terk etmeye devam ettiler. 

Varlığımı hisseden ve sesimi duyan sizler, yaşamın iniş çıkışlarına dayanmak için güç ve dünyanın sahip 

olduklarının cennet olmadığını, buranın Vaat Edilmiş Topraklar olmadığını, dünyanın artık hüzünlü bir 

gözyaşı vadisi, bir sürgün ve kefaret ülkesi olduğunu anlamak için ışık aldınız. 

Gerçek huzuru ve gerçek mutluluğu bulacağınız yer ruhani âlem olacak; orada sizinle birlikte 

gelişinizin sevinçli bayramlarını kutlayacağım. Gerçek huzuru arzulayan herkes onu Benim gerçeğimde, 

Benim yolumda aramalıdır. İnsanlar bir "taç" ya da "taht" için boşuna çabalarlar ve bunu elde etmekle 

huzura kavuştuklarına inanırlar. Size "kralların" zamanının sona erdiğini söylüyorum. Benim adaletim 

insanlara geldi. 

2 Ben, Kralınız, size yeryüzünde dikenlerden başka bir taç ve çarmıhtan başka bir taht olmadığını 

öğrettim. Ve İsa'ya yaptığınız her şey, O'nun size olan sevgisi yüzünden acı çekmesine neden oldu. Bugün, 

geri döndüğümde ve sizinle dünyada yeniden karşılaştığımda, sizi o kanla suçlamıyorum. Kendimi 

alçakgönüllüler arasında, bu biçimde gelişimi anlamayan bu basit çocuklar arasında tanıtmak için size 

sevgi ve bağışlama dolu olarak geldim. 

3 Sizi yaşamınızın çürümüşlüğünden çekip aldım ve lekelerinizden arındırdım, sizi öğrencilerim 

olarak adlandırdım, size değerli bir tohum emanet ettim ve sizi "işçilerim" olarak adlandırdım. Bu tohumu 

özveriyle korumanız için sizi görevlendirdim, çünkü kim onu kaybederse eskisinden daha yoksul olacaktır. 

4 İnsanlar, İsrail halkının zayıflıklarının ve düşüşlerinin diğer ulusların gerçek Tanrı'ya tapınmasını 

imkânsız kılan engeller olduğu geçmiş zamanların düşüşü tekrarlanmasın diye, Yasamın yolunda 

yürümeniz gereken zamandır. 

5 Kutsal Ruh'un ışığı zihninizi aydınlatır, böylece size açıkladığım her şeyi kavrayabilir ve 

kardeşlerinize tatmin edici bir şekilde cevap verebilirsiniz. Sizi kendi gücünüzle, yalnızca size 

öğrettiklerimden hafızanızda kalanlarla baş başa bıraktığımı düşünmeyin. Benim yardımım olmadan 

insanlara ne aktarabilirsiniz? Benim yardımım olmadan hangi kanıtları sunabilirsiniz? Ama Benim 

gücüme ve desteğime iman eder ve donanımlı olursanız, hastaları iyileştirebilir, inanmayanları ikna 

edebilir ve ölüleri diriltebilirsiniz. Bazılarını arayıp bulacak, bazılarını da kabul edeceksiniz ve insanlara, 

insanın anlayış organı aracılığıyla Kendimi tanıttığıma dair İyi Haber verilecek. 

6 Sözümü geri çekeceğim 1950 yılının son gününe kadar, insanlara barış ve sevgi mesajımı vermeye 

devam edeceğim. Benim tezahürüm ve bu zamandaki Sözüm insanlığı harekete geçirecek, dini topluluklar 

temellerine kadar sarsılacak ve hatta meraklanan bilim bile araştırmak için duraklayacak. 

7 İşte size bu zamanda gizlenmeden geleceğini öngördüğünüz gerçek; ama onu kendini ortaya 

koyduğu bu basitlikte ve bu biçimde bulacağınıza inanmıyordunuz. Yine de işte burada, kendi kararınızı 

verin! 

8 Sizinle insanların anlayabileceği bir dilde, bazen mecazi ve benzetmelerle, bazen de tam bir 

açıklıkla konuştum. Büyük gerçekleri size farklı ses taşıyıcıları aracılığıyla açıklayacağım, çünkü 

Tanrısallığımın mesajını iletmek için tek bir kişi yeterli olmayacaktır. 

9 Uzak yerlerden geliyorsunuz, seyahat çantanız boş ve onun yerine kalbiniz endişelerle dolu. Ama o 

ilahi sesi duyduğunuzda ve sizi karşıladığımda, yaşamdaki yolunuzun nasıl aydınlandığını ve huzurun, 

gerçek huzurun kalbinize nasıl girdiğini deneyimlediniz. 

10 Bu nedenle, insani akıl organı aracılığıyla Benim Sözümü işittiğinizde, bunun Üçüncü Zaman 

olduğunun, bu formdaki bildirimin kısa olacağının ve bu nedenle bu öğretiden yararlanmanız gerektiğinin 

farkına vardınız. 

11 Vicdanınıza danışırsınız ve o da size yoldan çıktığınızı söyler. O zaman çok uzakta olduğunu 

düşündüğünüz yolu bulmanızın gerçek bir mucize olduğunu fark ettiğinizde sonsuz bir mutluluk 

hissedersiniz. Bunun nedeni imanın sınırının olmamasıdır; tövbe için bir hıçkırık yeterlidir, dua için bir 

anlık yükseliş yeterlidir ve yenilenme için her zaman bir onarım fırsatı bulursunuz. 
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12 Bu kardeşlerinizin çemberine giren "son kişi" olduğunuzda, onlarla birlikte olmaya layık 

olmadığınızı hissettiniz ve onları üstün varlıklar olarak gördünüz. Daha sonra azminiz, inancınız ve 

sevginiz sizi öğrencilerle birlikte oturmaya yöneltti. O yere vardıklarında, bazıları alçakgönüllülüklerini 

korurken, diğerleri Öğretimi anlamadıkları için kibirle doldular, kendilerini efendi hissettiler ve hatta daha 

önce hayranlık duydukları ve kıskandıkları kişileri küçük gördüler. Onları azarlamak ve azarlamak 

zorunda kaldım ama nasıl ki size sadece iyi örnekler verenleri örnek almanızı söylüyorsam, aynı şekilde 

itaatsiz ve nankör olanları bile size büyük bilgelik öğretileri vermek için nasıl kullandığımı fark 

etmelisiniz. 

13 Bazıları adaletimin ilk uyarı işaretinde itaat yoluna dönmeye hazırdır. Ama küstahlıklarıyla 

buyruklarıma saygısızlık eden ve yasayı hiçe sayanlar da vardır. O zaman Sözüm ayrıntılı ve açık hale 

gelir, böylece insanoğlu sizi Bana yaklaştıran şeyin alçakgönüllülük ve buyruklarıma itaat olduğunu anlar. 

14 Öğrenciler, size gelen ışığı tefekkür edin; bu, size sonsuzluktan mesajını gönderen Yeni Kudüs'ün 

ışıklarının yansımasıdır. 

15 Sözümün kendini duyurduğu bu ulus, Yahya'nın peygamberlik ederken Ruh'un gözleriyle gördüğü 

Yeni Yeruşalim değildir: "Ve ben, Yahya, Kutsal Kent'in, Yeni Yeruşalim'in, eşi için süslenmiş bir gelin 

gibi gökten indiğini gördüm"; ancak bu ulus o Ruhsal Kent'in bir sembolü olacaktır. Sakinleri hazırlıklı 

olacak, kalplerinden barış ve kapısını çalan herkese hoş geldin selamı akacak, ruhundan insanlığı 

karıştıran çatışmaları çözen ışık yayılacak ve Tanrı'ya ibadetinden diğer halklar için ruhanileşme ve 

yücelme örneği yayılacaktır. 

16 Bugün hala bu ulusun böyle bir kaderi gerçekleştirebileceğinden şüphe duyuyorsunuz ve bu şüphe, 

İlahi Üstadı duymanıza ve kendinizi O'nun müritleri olarak adlandırmanıza rağmen, maddileştiğinizi, 

dünyanın zevklerine bağlandığınızı gördüğünüzde kalbinizde yükseliyor. 

17 Sizi öğretilerimin yolunda aceleyle yönlendirmek istemediğimi, ama durmamanızı da söylediğimi 

anlayın. İnsanların yargılarından korkuyor musunuz? Benim Davam uğruna çekebileceğiniz eziyetlerden 

korkuyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, şakaklarınıza dikenli bir taç takılmayacak, kana susamış 

bir kalabalığın kırbaç darbeleri ve yumrukları altında ağır bir çarmıh taşımayacaksınız. 

18 İnsan kardeşlerinizi sevin, her yere merhametimi ekin; ama insanlar onlara sunduğunuz hizmetin 

karşılığını yeterince alamadıkları için asla kederlenmeyin. İsa'nın örneğini hatırlayın! 

19 Geçmişte kanımla sizin için çizdiğim yolu, bugün ışığımla sizin için çizdim. Ama üzerine hiçbir 

leke sürmeyin, hiçbir kusur ya da sahtekârlık izi bırakmayın, çünkü o zaman insanlar yarın, bu zamanda 

konuşan O'nun bir hilekâr olduğunu söyleyeceklerdir. 

20 Yasama itaatsizlik ederek ya da yasamı ihlal ederek İlahi Adaletime meydan okumayın. Adil 

olmayan davranışlarınızdan dolayı dünyevi adaletin üzerinize gelmesine neden olmayın. 

21 Şu anda ruhunuzun, bedeni onu dışarıda tutacak bir engel ya da onu gizleyecek bir örtü olmaksızın 

kendini göstermesini ve taşmasını ve dudaklarından çıkan her kelimenin yaşam dolu olmasını istiyorum. 

22 Sevgili insanlar, sizin için İkinci Çağ geçmişe aittir, Benim için ise şimdiki zamandır. Yahudiye 

bugün Benim tezahürlerimin yeri değil, Yeruşalim Kurtarıcısını ilahiler ve zeytin dallarıyla karşılayan 

şehir değil. Bugün kendimi dünyada başka bir yerde buluyorum ama aynı insanlar, aynı ruhlar. Artık 

yüreğiniz şehirdir ve mezmurlarınız ve zeytin dallarınız içsel sevinçtir. 

23 Şimdi etrafım Petrus, Andreas, Yuhanna, Yakup, Bartolomeos, Filipus ve diğer öğrencilerle çevrili 

değil; onlar görevlerini yerine getirdiler ve size örneklerini bıraktılar; bugün ben büyük bir öğrenci kitlesi 

hazırlıyorum. Ruhani armağanlarınızı açıkça hissediyorsunuz: Bazılarında kehanet armağanı ruhsal 

görümler ve rüyalar aracılığıyla ifade edilirken, bazılarında söz armağanı, bazılarında ise ilham, ruhsal 

diyalog ve şifa armağanı söz konusudur. Ancak aynı yetenekler hepinizde mevcuttur ve kardeşlerinize 

yönelik sevgi çalışmalarınızla bunları geliştirebilirsiniz. 

24 Hepiniz Benim tebliğim sırasında, size Sözümü ilettiğim ses taşıyıcısının gözünüzün önünden 

kaybolduğu ve Mesih'in size olan sevgisiyle dolu ruhani bir biçimde göründüğü başkalaşımı gördünüz ya 

da hissettiniz. 

25 Öğrenciler, "şehrin" kapılarına çoktan yaklaşmış bulunuyoruz. İşte, insanlığın kalbi. Efendi ve 

öğrencilerini kabul etmeye hazır olacak mı? 
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26 Dikkat edin ve dua edin, çünkü bazıları Beni övgü ilahileriyle karşılarken, Ferisiler sizi pusuya 

yatıracak ve bazıları da sessiz kalmanız için size para teklif edecek. Dikkat edin, günaha düşmeyin; çünkü 

bu denemeden, imanlarına ihanet edecek kötü öğrenciler çıkacaktır. 

27 Size huzur ve yeni bir öğreti getirdim. Eğer İkinci Çağ Kurbanım Yehova'nın sunağında 

sunduğunuz masum hayvanların kurban edilmesini ortadan kaldırdıysa, bugün İlahi Sözümün beslenmesi 

artık bu dünyanın ekmeği ve şarabı aracılığıyla Bedenimi ve Kanımı temsil etmemenize neden oldu. 

Yaşamak isteyen her ruh İlahi Ruh'tan beslenmelidir. Sözümü işiten ve onu yüreğinde hisseden kişi 

kendini gerçekle beslemiştir. Bu kişi yalnızca Bedenimi yiyip Kanımı içmekle kalmadı, aynı zamanda 

kendini beslemek için Ruhumdan da aldı. Bu İlahi Gıdayı tattıktan sonra kim Beni insan eliyle yapılmış 

şekil ve suretlerde tekrar arar? Zaman zaman gelip gelenekleri, ayinleri ve görenekleri ortadan 

kaldırıyorum ve ruhunuzda yalnızca Yasa'yı ve öğretilerimin ruhani özünü bırakıyorum. 

28 Bu bir anma, içsel toplanma ve düşünme zamanıdır, izin verin aranıza gireyim. Ben şehirlerden ve 

savaş meydanlarından geldim ve çocuklarımla acılarının ekmeğini paylaştım. Bütün yollarda yürüdüm 

Işık yaydım, mucizeler gerçekleştirdim ve insanlar arasında varlığımın kanıtlarını gösterdim. Ama sözümü 

sonuna kadar duyabilmeniz için Beni kabul etmeniz gerekir. 

29 Yüreklerinizde hazırlanmış bir konut bulduğumu, soframın orada olduğunu ve üzerinde ekmek 

olduğunu görün. Tıpkı nazik Yahya'ya yaptığım gibi, sevgimle size de kur yaptığımı hissetmenizi 

istiyorum. - Ey insanlar, kendinizi içsel olarak hazırlayın ve gerçek ruhani uyanıklığı bulun ki İlahi Olan'a 

saygısızlık etmeyesiniz ve onun kendini açığa vurmasına izin veresiniz. Hala günahlar ve tutkularla dolu 

olmasına rağmen, zihninizde Benim İlahi Işınımı aldığınızı fark edin. Eğer İkinci Çağ'da Beni darbeler ve 

alaylar altında çarmıha gerdirdiyseniz, bugün de yüreklerinizde yaşamama izin verin. 

30 Sizden yenilenme ve ruhsallaşma anlamına gelen hazırlığı talep ediyorum ki 1950 yılı geldiğinde 

kalabalıklar çok büyük olsun. Çünkü bakışlarım kalabalıklar arasında yüz kırk dört bin kişiye ait olanları, 

alınlarına işaret koyacaklarımı ve görevlerini tanımalarını sağlayacaklarımı bulur. Ama (Benim 

tezahürümün) son gününde her kabileden on iki bin kişinin (hepsi) işaretlenmemişse üzülme. 

Sonsuzluktan itibaren onlara okşayışımı hissettireceğim ve onlara emredilen görevi vereceğim. 

Kaldıkları yer kayıtsızdır. Bunu size söylüyorum çünkü her yaratığın kaderini ve görevlerini yalnızca Ben 

tayin edebilirim ve Ben ayrıldıktan sonra bunu yapabilecek kimse yoktur. 

31 Sözümü işitmemiş olsalar bile bu sayıya dahil olanların kimler olduğunu 1950'den sonra size 

bildireceğim; onlar da iman kanıtları sunacaklar. - Sözüm bittikten sonra, bazıları insanların saflığını 

suiistimal etmek için sizi taklit etmeye çalışacak. Ama her yalanı ortaya çıkaracak şekilde 

hazırlanacaksınız. 

32 Veda sözümü size vereceğim biçimde yüreklerinizde saklayacaksınız. Ama bu tanıklığın diğer 

uluslara ulaşmasına izin vermeli ve insanlığa Benim tüm çocuklarıma ruhen çok yakın olduğumu 

anlatmalısınız. 

33 Bugün size söylüyorum: İşte insanların Celile'nin Hahamı olarak adlandırdığı Efendi. Size ebedi 

öğretiyi, sevgi öğretisini veriyorum. Bugün sizi davet ettiğim ziyafet ruhani bir ziyafettir, ekmek ve şarap 

da aynı şekilde. Ama bugün, her zaman olduğu gibi, Yol, Gerçek ve Yaşam Benim. 

34 Bu Üçüncü Zaman denemelerle dolu olduğu için size gücümü veriyorum. Sıcaklığım, ölüleri örten 

taş levha gibi soğuk olan kalbinize işledi ve şimdiden onun Babasına duyduğu sevgiyle çarptığını 

hissediyorsunuz. Büyük kalabalıklar arasından, alınlarında İlahi işareti taşıyacak olanları nasıl azar azar 

seçtiğimi ve Sözümün onlara, onlara giydirdiğim bu lütfun kendilerini başkalarından üstün görmeleri ve 

onları aşağılamaları için değil, komşusuna hizmet etmeye hazır birinin alçakgönüllülüğüyle bunu 

taşımaları gerektiğini, çünkü bu talimatın herkes için olduğunu bildiklerini söylediğini gördünüz. 

35 Önünüzde bir lütuf zamanı uzanmaktadır; bu halkın aydınlanmış bir zihinle ve konuştukları ve 

gördükleri her şeyin tam bilgisiyle bunu deneyimlemesine izin verin. Bu lütuf zamanı sizin için bir rutin 

haline gelmemeli ve kendinizi gereksiz şeylerle meşgul etmemelisiniz. 

36 Size bu tezahürle Varlığımın tanıklıklarını verdiğim ve her birinizin yaşam yolunda mucizeler 

yarattığım bu zaman dilimi, yarınki savaşta sizi güçlendirecek bir anı olacak ve böylece yolunuza 

teslimiyet, ruhsallaşma ve sevgiyle devam edebileceksiniz. Yasam vicdanınızda parlayacak ve yolunuzu 

aydınlatacaktır, tıpkı Musa'nın Sina'dan indiğinde ve Sina'nın eteklerindeki halkı aradığında yüzünün 

parladığı gibi. 
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37 On iki kabile Yasamın etrafında yeniden toplanacak. Başlarında her oymaktan on iki bin kişi 

olacak ve o zaman geldiğinde onlara şöyle diyeceğim: Mesih'in iyi öğrencileri olarak varlığımın müjdesini 

getirmek üzere yola çıkın. 

38 Tüm kehanetler gerçekleşecek ve insanlık en gizli ve bilinmeyen köşelerinden alçakgönüllü, maddi 

açıdan fakir ama ruhen güçlü, Yasam konusunda gayretli ve hemcinslerine karşı merhametli bir halkın 

çıktığını görecek. Mabedi içsel, görünmez ve dokunulmaz olacak, dolayısıyla yok edilmesi imkansız 

olacaktır. Orada yolunu aydınlatacak sönmez bir ışık yanacaktır. Yaşam yolları ve ziyaretleri acı verici ve 

zor olacak, ancak onlar uğruna asla zayıflamayacak, hoşnutsuzluk ya da üzüntüden şikayet etmeyecek ya 

da Bana sırtını dönmeyecek, çünkü elçinin gücüne sahiptir. İnsanlar pislikten, çamurdan ve günahtan 

yasaya ve erdeme yükselecek, sevgi ve lütuf yolunda yürüyeceklerdir. Ruhum her yerde hissedilecek, her 

göz Beni görecek, her kulak Beni duyacak ve her akıl Benim vahiylerimi ve ilhamlarımı kavrayacaktır. 

Beceriksiz ve eğitimsiz oldukları düşünülen insanlar aniden kendilerini aydınlanmış ve Benim 

peygamberlerime dönüşmüş olarak bulacaklar. Onların dudaklarından, kurumuş yüreklere billur su gibi 

akacak sözler dökülecek. 

39 Bu suyu peygamberler, benim olduğum bilgelik ve hakikat pınarından çekecekler; onda sağlık, 

saflık ve sonsuz yaşam bulacaklar. 

40 Şu anda insanlığın üzerine dökülen tüm acılar, onun arınacağı acı kadehidir. Dullar ve yetimler 

günden güne çoğalacak, ama onların ıssızlığı ve ağıtları üzerine Meryem'in örtüsü yayıldı. Benim 

doğruluğum dünyanıza geldi ve onun aracılığıyla gezegenin yüzü bile değişecek. Doğa insanı 

kirlettiklerinin hesabını vermeye çağırır, bu yüzden doğanın güçleri serbest bırakılır. Bana inandıklarını 

iddia eden bilim adamları dehşete kapıldılar ve kafaları karıştı ve Benim adaletimin geldiğini 

gördüklerinde, "Baba, Baba!" diye haykırdılar. Ancak feryatları sevgiden ya da pişmanlıktan değil, 

yaşamları ve dünyada sahip oldukları şeyler için duydukları korkudan kaynaklanıyordu. Size tekrar 

söylüyorum, Bana "Baba" diyen herkes Beni sevmiyor. 

41 İnsanlık kıyametin tüm işaretlerini gördüğünde, zenginler sahip olduklarını yoksullarla paylaşmak 

için acele edecekler; suç işleyenler bağışlanma dileyecekler; Eğer kendilerini hırsızlıkla, ahlaksızlıkla ya 

da yalancılıkla lekelemiş olanlar tövbe etseler ve lekelerini temizlemek için üzerlerine düşeni yapsalar, 

size söylüyorum, sel suları yavaşça nehir yataklarına geri döner, kasırga gibi fırtınalar hafif bir esintiye 

dönüşür ve insanları büyüleyen savaş bir barış meleğine dönüşür. Ama yüreğiniz katıdır; yanı başınızdaki 

çıplak adamın soğukluğunu hissetmezsiniz ve yardımınız onlara ulaşsa bile hemcinslerinizin açlığını ya da 

acısını hissetmezsiniz. 

42 Hiç kimse bu dünyada sadece yolcu olduğu gerçeğini düşünmek istemez ve sonsuzluk 

yolculuğunda işine yarayabilecek bir şey yapmak istemez. 

43 İşte buradayım, insanlık, ruhsal olarak mevcut, gerçek ve doğru, içinizde ve dışınızda, öyle ki 

Söz'ün sesini duyabilesiniz ve sandaletlerinizi, yolculuk için yiyeceğinizi ve bastonunuzu almak üzere yola 

çıkabilesiniz ve öğretilerimin yolunda ilerleyerek tek Tanrınız olan O'nun huzuruna varabilesiniz. 

44 İsrail halkı, siz Benim huzurumdasınız. Buraya cahil çocuklar gibi geliyorsunuz ve ruhunuzda 

ödemeniz gereken büyük bir suçluluk duygusu taşıdığınızın farkında değilsiniz. Eski günahlarınızı telafi 

etme fırsatına sahip olabilmeniz ve sizi görmek istediğim seviyeye yükselebilmeniz için bu zamanda bir 

kez daha gönderildiniz. 

45 Bu gün Benim Sözümü dinlemeye geldiniz ve yüreğinizdeki belirsizlikle önümde eğilip size geri 

dönüp dönmediğimi Bana sordunuz. Ama sana söylüyorum: Düşünün ve size sevgimi gösterdiğimi ve 

varlığımı hissettirdiğimi fark edeceksiniz. Bu mirası almanız ve sonra da kardeşlerinize aktarmanız için 

sizi büyük kalabalıklar arasından seçtim. 

46 Başkaları için verdiğiniz mücadeleyi, çektiğiniz zahmeti ve üzüntüyü Bana sunarsınız ve Ben de 

bunları kabul ederim çünkü bunlar Beni hoşnut eder. Sizi yorgun, ayakları kanayan, ama yaşamın verdiği 

deneyimle görüyorum. Bazılarınız Beni örnek alıyor ve görevinizi sabırla ve ruhani bir yükselişle yerine 

getiriyorsunuz. Sizden sonra gelecek olanları düşünün ve onlar için yol hazırlayın; sizin örneğiniz en iyi 

miras olacaktır. Alçakgönüllülükle yaşadığınız ve buyruklarıma itaat ederek çalıştığınız sürece, Benim 

esenliğimi hissedeceksiniz. Ama kulaklarınızı talimatlarıma kapatırsanız, yoldan saparsınız ve insanların 

her an eylemlerinizi izlediğini ve sizi yargıladığını düşünmezsiniz. Sözlerimi kendinize övgü olarak 

atfederken, Benim gücümden ve bilgeliğimden nasıl söz edebilirsiniz? Çocuklarımın her birine 
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bahşettiğim ve sahip olduğunuzu iddia ettiğinizden daha büyük olan gerçek büyüklüğü hissedin. Size bir 

mucize bahşettiğimde, sevinin ve onunla size sevgimi gösterdiğimi hatırlayın. 

47 Benzetmemi inceleyin: 

48 "Bir ilde saygıdeğer bir ihtiyar yaşarmış ve etrafı bir ziyafete davet ettiği erkekler, kadınlar ve 

çocuklarla çevriliymiş. Hepsi farklı yollardan gelmiş ve o yaşlı adamın davetini kabul etmişlerdi. 

Yükseklerde melodik bir çan çaldı ve onun çağrısıyla, kendilerini çağıran kişinin yaşadığı yere bağlılık 

dolu uzun trenlerle koştular. 

49 O kalabalıklar konuta girdiklerinde, masada ne ekmek, ne yemek ne de bedeni besleyecek su 

gördüler ve bazılarının yüreklerine hayal kırıklığı, bazılarınınkine de alay girmeye başladı. Görünürde 

alçakgönüllülükle boyunlarını eğdiler, ama içten içe yaşlı adama karşı homurdandılar. Ancak bu insanların 

içinde neler olup bittiğini bilen O, onlarla konuştu: 

"Bana gelin ve dinleyin! Hayat yolunda, sizi kurtaracak bir işaret feneri olmayan kazazedeler gibiydiniz. 

Sevgi ve neşe için ölmüşsünüz ve bu dünyaya geliş amacınızı bilmiyorsunuz. Siz de yaşamın cilvelerine, 

dünyaya ve tutkularına yenik düşmenize izin verdiniz ve işte bu yüzden sizi çağırdım. Seni mutlu edecek 

yolu göstereceğim ve sana ışık vereceğim." Korkuyla ve yaşlı adamın kalplerini okuduğunu ve 

düşüncelerini bildiğini hissederek ona hasta bedenlerini, yorgunluklarını ve ruhsallaşmaya duydukları 

susuzluğu gösterdiler. 

50 Yaşlı adam onlara, "Mutlu olun" dedi, "İhtiyacınız olan malları size vereceğim, açlığınızı ve 

susuzluğunuzu gidereceğim." 

51 Bu kalabalıklar arasında hem ikiyüzlüler hem de temiz yürekli insanlar vardı ve hepsi de öğretiyi 

dinlediler. Mükemmel talimat kitabını açtı ve sözlerini onlara yiyecek olarak verdi ve sözlerini bitirdiğinde 

onlara şöyle sordu: "Açlığınızı giderdiniz mi? Doydunuz mu?" Elde ettikleri mucize için şükrettiler, çünkü 

sevginin bu kadar güçlü olduğunu hiç hayal etmemişlerdi. - Yaşlı adam onlarla konuşmaya devam etti: 

"Beni kabul ettiğiniz için sevinin. Bu, ruhu besleyen ekmek, sevgi ve mükemmelliğe duyulan susuzluğu 

gideren sudur." 

52 Sonra insanlara yasalar ve buyruklar verdi ki bunlara uysunlar ve bu yiyeceği almaya layık 

kalsınlar. Bu mesajı anlayanlar itaat etmeye ve her zaman bu saygıdeğer yaşlı adamın öğrettiği erdemleri 

uygulayarak yaşamaya yemin ettiler. Onlara, eğer kendilerini güçlü hissederlerse, öğretisini diğer 

bölgelere de götürmeleri gerektiğini, "ilklerin" bu görevi yerine getirmesi gerektiğini, diğerlerinin ise yeni 

gelenleri kabul etmek için kalmaları gerektiğini söyledi. 

53 Bunu yapmakla görevlendirilenler, yaşlı adamın gücünü de yanlarına alarak bu görevi yerine 

getirmek üzere yola çıktılar. İzlediler, dua ettiler ve çalışmalarına başladılar. Hepsi aynı idealde 

birleşmişti, tek bir düşünce onlara hükmediyordu: o ekmeği açlara götürmek. Yolda zorluklarla 

karşılaştılar ve ruhları bunların üstesinden gelmek için mücadele etti. Ama çok geçmeden zayıflamaya ve 

yaşlı adamı (içten içe) yargılamaya başladılar, acaba nereye giderlerse gitsinler onun koruması onları takip 

edecek miydi? Zaman zaman yaşlı adamın onları topladığı eve dönmeleri gerektiğini biliyorlardı. 

Halkın, yaşlı adamın sesini ilk duydukları günün anısını kutladıkları ve büyük kalabalıkların akın ettiği 

zaman geldi; ama giden öğrenciler geri dönmediler, yoldan sapmış ve Yasa'yı saptırmışlardı. Yaşlı adam 

bu öğrencilerin yokluğundan dolayı acı hissetti; yeni haberciler yetiştirdi ve onları çalışmaya gönderdi. 

Birinciler görevlerine aykırı davranırken ve bu öğretinin esaslarını unuturken, ikinciler o yaşlı adamın 

öğrettiği erdem adına konuştular ve sözlerinin doğruluğuyla kalpleri dönüştürdüler." 

(benzetmenin sonu) 

54 Benzetmemi inceleyin ve buyruklarımı yerine getirmek istiyorsanız çok uyanık olmanız 

gerektiğini unutmayın. Hastaları, susuzları ve açları toplayın ve onlara Ruh'un ekmeğini verin. Kalplere 

sevgi dökün ve Benim ışık ve restorasyon çalışmalarımın elçileri olduğunuzun farkında olun. Kendinizi 

mirastan mahrum bırakmamak için kibir ya da kendini beğenmişliğe kapılmayın. Yasamı yerine 

getirmekte gevşeklik göstermeyin. Birbirinizi sevin ve barış içinde yaşayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 69 
1 Şu anda bütün günahlarınızı bağışlıyorum ama size şunu da söylüyorum: İsterseniz kurban 

noktasına kadar gidin, ama bir daha günah işlemeyin. Ben senin kalbine bir kitap yazdım, ama senden bu 

talimatı istesem, onun sayfalarından birini bile Bana açıklayamazsın. 

2 Etkin komşuluk sevgisini uygulayabilmeniz için, ekmeğe ve teselliye aç olanı yolunuza koyarak 

sizi küçük sınavlara tabi tuttum. Ama kaç kez kapılarınızı Bana kapattınız. Size birçok kez, merhametinizi 

dileyen kardeşlerinizin kalbinde kendimi gizlediğimi söyledim. - Öğrenciler, Rabbinizin size sunduğu bu 

fırsatlar, yani ruhani ve maddi faydaları dağıtmak, hiçbir karşılık beklemeyen ve bunun yerine iyi 

işlerinizin kitabında yazılı olan mükemmel hayırseverliği uygulamaktır. Sizin için yaptıklarımla size 

merhametimi göstermedim mi? Bu yüzden kardeşleriniz için çaba gösterin. İmkansız olduğunu 

düşündüğünüz şeyleri size kaç kez bahşettiğimi hatırlayın. Eğer dünyanın bunun Benim yeni vahyimin 

zamanı olduğunu bilmesini istiyorsanız, sevgi işlerinizle buna tanıklık edin ve öğretilerimde size 

öğrettiklerimin tersini yapmayın, çünkü o zaman Varlığımı inkâr etmiş olursunuz. 

3 Çabalarınıza rağmen ektiklerinizin meyvelerini göremiyorsanız endişelenmeyin. Bu sevgi eylemi, 

evinizin kapısını çalan ve kendisinden bir karşılık beklemediğiniz bir ihtiyaç sahibine yaptığınıza benzer. 

Ama ruhunuza (bedenin ölümünden sonra) yeryüzünde bıraktığı tohumun bereketinin tadını çıkarmak için 

bulunduğu seviyeden inme fırsatı vereceğim. 

4 Aile babaları, çocuklarınızın ruhsal gelişiminin ifadeleri konusunda keskin bir anlayışa sahip olun. 

Size emanet edilen çocukları sevgi ve merhametle gözlemleyin ki, yeni nesillere ışığımın aydınlattığı 

yolda rehberlik edebilesiniz. Onları uçuruma sürüklemeyin ya da tuzaklara düşürmeyin. Bu ruhlar bu 

zamanın Sodom ve Gomorra'sına girmeyecektir. 

5 Kendinizi sabırla donatın, çünkü pek çok kişinin bu Söz hakkında sizi sorgulayacağı zamanlar 

gelecektir. Aralarından yeni Ferisiler ve din bilginleri sizi sorgulamaya gelecekler. Yanıt verirken 

önyargılı olmayın ve herkese dürüstçe bilgi verin, çünkü bu soranlara verdiğiniz yanıtlar ve gösterdiğiniz 

davranışlar için Bana hesap vermelisiniz. 

6 Bugün kalbiniz sevinçle çarpıyor ve gönderdiğiniz dua tütsü ya da çiçek kokusu gibi. 

Düşünceleriniz bu saflığa ulaştığında, Rabbinize yakın yaşayan doğru ruhların düşünceleriyle birleşir. 

7 Size her zaman şunu söyledim: Dua edin. Bugün size dua yoluyla bilgeliğe erişebileceğinizi 

söylüyorum. Eğer tüm insanlar dua etseydi, benim çizdiğim ışık yolundan asla sapmazlardı. Dua sayesinde 

hastalar iyileşecek, artık kâfirler olmayacak ve ruhlara huzur geri dönecekti. 

8 İnsan Benim lütfumu reddetmişken nasıl mutlu olabilir? Sevgi, merhamet ve nezaketin insan 

yaşamının nitelikleri olmadığını mı düşünüyor? 

9 Ruhsal yaşam da yasalarla yönetilir ve eğer bu yasalara uymazsanız, çok geçmeden bu itaatsizliğin 

acı sonuçlarını hissedersiniz. Ne kadar harika olduğunu fark et 

Benim arzum seni kurtarmak. O gün olduğu gibi bugün de sizi gerçek yaşama yükseltmek için çarmıhı 

yükleneceğim. Calvary'de dökülen Kanım insanların kalbini sarstıysa ve onları Öğretime dönüştürdüyse, 

bu zamanda da sizi doğru yola geri getirmek için ruhu ve bedeni sarsan Benim İlahi Işığım olacaktır. 

10 Lütuf yaşamı için ölmüş olanların sonsuza dek yaşamasını istiyorum. Ruhunuzun karanlıkta 

kalmasını istemiyorum. 

11 Adaletin sesini duymuyor musunuz? Doğa güçlerinin bir bölgeyi diğerinden daha fazla etkilediğini 

görmüyor musunuz? Erdemli bir yaşam sürmüş olsaydınız, adaletimin bu şekilde kendini hissettirmesine 

ihtiyaç duyacağınızı düşünüyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, sizi temiz bulsaydım arınmanıza 

gerek kalmazdı. 

12 Bu dünyadaki yaşamınız boyunca bedeninizi uysal hale getirin, çünkü ruhunuzun daha sonra 

zayıflıklarınız yüzünden acı çekerek kendini arındırmak zorunda kalması doğru değildir. 

13 Günahkârlar bu sözleri duyduklarında ağlarlar ve Bana bu yaşamdaki lekelerini temizlemek için ne 

yapmaları gerektiğini sorarlar. Onlara cevap veriyorum: Kardeşleriniz arasında merhamet işleri yapın, 

dünyanız hayırseverlik ekmek için uygun bir tarladır. Çeşitli şekillerde acı çeken milyonlarca kalp, sefalet 

içindeki evler, ahlaksızlığa batmış kadın ve erkeklerle doludur. Kefaret yerlerinin, hastanelerin, 

hapishanelerin, savaş alanlarının bol olduğu bir dünya. Affedin, yaşamınızda çok affedin, affetmenin 

sevgiden doğduğunu anlayın. Beni gerçekten seven kişi komşusunu da sevmelidir, çünkü o da Benim 
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çocuğumdur ve onu kırdığı zaman affetmelidir. Çarmıhta asılıyken ilk sözlerimin Beni çarmıha gerenler 

için şefaat ve bağışlanma olduğunu hatırlayın. 

14 Her yere ve her aileye bir ışık çocuğu yerleştireceğim, öyle ki diğerlerine yol açabilsinler; ama 

sadece yeryüzünde değil, ruhsal yaşamda da kardeşlerinin önündeki yolu temizleyip geçilebilir 

kılabilsinler. 

15 Birçok kişi Sözümü duymaya gelir, ama her bedende hangi ruhun saklı olduğunu yalnızca Ben 

bilirim. Bazıları Beni soğuk kalplerle dinler, diğerleri şüpheyle, ama İlahi Ruhani Gücümü hissettikçe 

sevgi ve zevkle titreyen pek çok kişi vardır, diğerleri ise maddi doğalarının anlamadığı bir pişmanlıkla 

azap çekerler. Çünkü içlerinden birçoğu Pilatus'a, "Onu çarmıha gerin, onu çarmıha gerin!" diye bağırdı. 

Ama bugün hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar ve acıları içinde gözyaşları içinde haykırabiliyorlar: "O'nu çarmıha 

germeyin, o İlahi Efendi'dir!" 

16 Size birçok kez siz ve onların aynı olduğunu söyledim. Şarabımı yeniden tatmak ve soframdaki 

ekmeği yemek için gelin. Kuzunun etinden yiyin, o yaşam tohumudur. Ey aç, susuz ve kirlenmiş olanlar, 

gelin, kendinizi güçlendirin ve doyuma ulaşın, çünkü bundan sonra size şöyle diyeceğim: Çarmıhınızı 

yüklenin ve beni izleyin. Bu zamanda soframda hem erkek hem de kadın havariler olacak; bu sofraya 

ruhunuzu yerleştireceğim. 

17 Bu zamanda spiritüalist bayrağı yükseklerde tutanlar kadınlar olmuştur, onlar yolda Rab'bin 

yasasını gayretle gözlemleyen elçinin izini bırakmışlardır. Yeni elçiliğimde kadın erkeğin yanında olacak 

ve Bana hizmet etmek için (belirli) bir yaş olmayacak: hem yetişkin hem çocuk hem de yaşlı adam, genç 

kız ve anne bunu yapacak. Çünkü sana bir kez daha söylüyorum, aradığım senin ruhun ve o çocukluğunu 

çoktan geride bıraktı. İkinci Çağ'da olduğu gibi on iki hizmetkâr olmayacak, şimdi her kabileden on iki bin 

olmak üzere yüz kırk dört bin kişi olacak. İnsanlık arasında dağılmış durumdalar, ama Benim sevgim 

onları işaretledi ve bazıları bu dünyada, diğerleri ruhsal alemde yaşasa da ruhsal olarak birleştiler. 

Yeryüzünde yaşayanların bazıları bir dil konuşurken bazıları başka bir dil konuşur. 

Diller. Ama Kutsal Ruhumun ışığı onlara rehberlik ettiği için kimse kaderinin yolundan sapmayacaktır. Bu 

ağacın gövdesini, dallarını ve yapraklarını biliyorum ve bu ağacın insanlığa gölge sağlama görevi var. 

18 Ruhum, geçmiş zamanların vaatlerini yerine getirmek üzere size Kendi vahiylerini verir. Size 

doğrusunu söyleyeyim, siz zaten size bildirilen zamanlarda yaşıyorsunuz. Sana döneceğime söz verdim ve 

işte buradayım. Ben gelmeden önce gerçekleşecek belirtileri ve Benim varlığım sırasında aranızda neler 

olacağını size bildirdim ve her şeyin nasıl gerçekleştiğini görün. Geleceğime dair vaat ruhunuzda 

canlılığını korudu ve Beni beklediniz. Ama acılarla kırbaçlandığınız için zayıflamaya yakındınız; ama 

bugün, Ben sizinle olduğum ve siz Beni dinlediğiniz için, sizden rica ediyorum: Benim acılarımı ne zaman 

kendi acın yapacaksın? İsa'nın hayatını adadığı görev uğruna ne zaman gerçekten sevecek ve acı 

çekeceksiniz? 

19 İnsanlar, sizi bu kadar çok seven O'nun çarmıhta yaşamına son verdiğini hatırladığınızda Sözüm 

yüreklerinizi titretir ve gözlerinizden yaşlar akar. Beni çarmıhta kan kaybından ölürken hatırlıyorsunuz ve 

o zaman ruhunuz sarsılıyor. Ama bilin ki insanlık, İsa'nın fiziksel acısı zalimce olsa bile, bu sadece İlahi 

Ruh'un acısının zayıf bir yansımasıydı. 

20 Bugün size Sözümün Ekmeğini sunuyorum; mayayla dokunulmamış, alın teriyle elde edilmemiş 

bir Ekmek. İlyas, Üçüncü Çağ'da içeri girip Rab'bin sofrasına oturabilmeniz için evin kapısını açtı ve 

Üstat'ın huzuruna girebilmeniz için yolunuzu kutsadı. 

21 Kendilerini lekeli ve Benim huzuruma çıkmaya layık görmeyenler bugün saf hissediyorlar ve 

bunun nedeni Kanımın akmasının durmamış olması, yaralarımın henüz kapanmamış olmasıdır ve insanlar 

yoldan her saptıklarında ya da günaha düştüklerinde, Çarmıhtaki kurban, insanların yalnızlığı ve karanlığı 

Ruhumda mevcuttur. 

22 Ayrıca bu zamanın ruhani sofrasından kötü bir öğrenci ihanetini ve tövbesini gizlemek için 

yükselecek ve yine bugün öğrenciler Bana şu soruyu soracaklar: "Kim o, Efendim?" 

23 O zaman son kez yemek yedim, etrafımda sadece havarilerim vardı ve Mesih'in onlara 

söylediklerini sadece onlar duydu. Bugün, sayıları çok olan yeni havarilerimle ruhani bir yemek yiyorum 

ve aralarında Ferisi'yi, ikiyüzlüyü, haini keşfediyorum. Kalabalık arasında, farklı dini topluluklardan 

erkekler ve kadınlar bu Sözü ve bu tezahürleri keşfetmeye ve sonra bildiklerine dayanarak onları 

yargılamaya ve bunun gerçek olup olmadığını söyleyebilmeye gelirler. Hepinizi, size verdiğim bu ruhani 
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bilgelik mesajına tanıklık etmeniz için gönderiyorum. Bu, yalnızca Gerçeğin Ruhu'nun size 

açıklayabileceği Üçüncü Ahit'tir. 

24 Düşünün: bedene göre İsrailliler Musa'nın yasasını ve peygamberlerin sözünü tutarken, 

Hıristiyanlar Musa'nın yasasını ve Mesih'in sözünü tek bir yasada birleştirdiler. Öyleyse bu spiritüalist 

insanların bu iki vasiyeti Kutsal Ruh'un vahiyleriyle birleştirmelerinde garip olan nedir? Bu, Antlaşma'nın 

mükemmel Sandığı'dır: Musa'nın Yasası, Mesih'in sevgisi ve bu zaman için vaat edilen Yemin Edici'nin 

bilgeliği burada bulunmaktadır. 

25 Sizler, insanların zihinlerini din yollarına yönlendirenler: gözlerinizi bu ışığa açın, sevgi arzusuyla 

yola çıkan, adalet için haykıran ve ışık isteyen bu insanları düşünün. Bir insan gibi ayağa kalkan ve 

Mesih'i, O'nun gerçeğini ve vaadini arayan insanların sadece çok küçük bir kısmıdır. İnsanın ebedi olana, 

ruhani olana yönelişine dikkat edin! Yoksa gözleriniz olduğu halde görmüyor olmanız mümkün mü? Ben 

her şeyi bilirim ve her şeyi görürüm; bu nedenle sizi uykunuzda şaşırtmak ve yeni günün ışığına 

uyandırmak için geceleyin bir hırsız gibi geldim. 

26 Uzun zamandır bu halka öğretiyorum ve insanların onlardan gizlediği öğretileri onlara açıkladım. 

Onlar için biriktirdiklerimi de onlara açıkladım; ama henüz onlara her şeyi anlatmadım ve 1950 yılına 

kadar Kendimi bu şekilde tanıtmayacağım. Öğretilerimi duymayanlar, mesajımı "altın tüylerim" tarafından 

yazılan kitap aracılığıyla alacaklar. 

27 Ben ayrıldıktan sonra, birçok kişi insanlara ve öğretilerime karşı ayaklanacak. Denizler, kullarımla 

savaşmak ve onlara zulmetmek isteyenler tarafından aşılacaktır. Ama İlahi Efendi'nin ışığını kim 

bastırabilir? Ruhun evrimini kim durdurabilir ya da zamanı geri döndürebilir? Eğer İkinci Çağ'daki 

insanlar Mesih'i çarmıhta öldürdüklerinde O'nun Öğretisinin de öleceğine inanmışlarsa, cezalarını sadece 

kendi elleriyle imzalamışlardır, çünkü Mesih sonsuz sevgisiyle çarmıhta her şeyi fethetmiştir. Hakikat, ışık 

gibi, ne kadar karanlık olursa olsun her zaman karanlığa galip gelir. 

28 Ruhum size tarlalara ekmeniz için tohum veriyor; bu tohumlar acı ve mücadeleyle meyve veren ve 

sadece Ekicinin gelişini bekleyen insanların ruhlarıdır. Yakında Benim adım ve öğretilerim tüm 

dudaklarda yeniden yer alacak. 

29 Size bir sevgi dersi vermek için ayaklarınızı yıkıyorum sevgili öğrenciler, öyle ki bu zamanda size 

verdiğim öğretileri geçmiş zamanlarda size açıkladıklarımla birleştirebilesiniz. İstiyorum ki - 1950 yılı 

geldiğinde, yani aranızdaki Sözümün son yılı geldiğinde - bugün hala "çocuk" olanlar o zaman öğrenci 

olmuş olsunlar. Bugün hala Beni sevinçle dinliyorsunuz; ama bunun son kez olduğunu bilerek Beni 

dinlediğinizde ne olacak? - Size İkinci Çağ'ın denemelerini hatırlatıyorum, ama sizinle yeni kelimelerle, 

bir insanın zihin organı aracılığıyla konuşuyorum, çünkü sizinle doğrudan konuşsaydım, Sözümün gücüne, 

ışığının yoğunluğuna ve Varlığımın görkemine dayanamazdınız. 

30 Bu nedenle bir zamanlar size bir insan olarak geldim ve hatta çarmıha gerilmemden sonra 

Yahya'ya, vahiylerimi anlayabilsin diye bazı sembolik imgeler altında Kendimi açıkladım. Size gerçekten 

söylüyorum, ruhtan ruha tezahürü, Benim Tanrısallığımla doğrudan bağlantıyı alabilmeniz için sizin 

üzerinizde çalışıyorum. 1950'den sonra Beni artık bu şekilde duymayacaksınız, ama varlığımı 

hissedeceksiniz çünkü ruhsal yükselişiniz daha büyük olacak ve o zaman ruhsal birleşme zamanına tam 

olarak gireceksiniz. Ve bir kez birlik ve kardeşlik size girdiğinde, büyük mucizelerin zamanı, sesimin 

insanlar tarafından duyulacağı zaman olacaktır. Sonra savaş ve zulüm gelecek, bu toplantı evlerinin 

kapıları kapanacak, evleriniz iftiraya uğrayacak. Büyücü olarak adlandırılacaksınız, akrabalarınız sizi 

evlatlıktan reddedecek ve bazılarınız Benim Davamı savunduğunuz için hapsedileceksiniz. Ama sizi 

umutsuzluğa düşürmemek için sizinle birlikte olacağım, çünkü ben Yaşam'ım ve eğer ben sizin 

içinizdeysem, Sonsuz Yaşam'a karşı kim savaşabilir ki? 

31 Uyanık olun, öğrenciler, çünkü sesiniz bugün hâlâ uykuda olanları uyandırdığında, mezheplerden 

ve tarikatlardan size sahip olduğunuz şeyin yanlış olduğunu, Ahit Sandığı'na, vaatlerin yerine getirilmesine 

ve Yedi Mühür'ün içeriğine sahip olduklarını söylemek için gelecekler. Ve o zaman, size verdiğim sevgi 

ve bilgelik silahlarıyla nasıl savaşacağınızı bilmezseniz, insanlık arasında çok fazla karışıklık olacak ve 

gerçeği arzulayan ve ışığa aç olan insanlar çağrıldıkları yere gidecekler ve yolu kaçırabilecekler. 

32 Bu halka önderlik etme ve rehberlik etme görevini almış olan sizler, Tabor Dağı'ndaki 

Başkalaşım'da birlik içinde görünen İsa, Musa ve İlyas'ın örneğini izleyerek ruhen birleşmek suretiyle 

kardeşlik örneği oluşturun. 
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33 Öğrencilerim, bu süre içinde size yalnızca Söz aracılığıyla değil, aynı zamanda size sürekli olarak 

bol bol bahşettiğim nimetlerim aracılığıyla da öğrettim. Semboller dönemi sona erdi, bugün Bana 

semboller olmadan inanacak, Beni sevecek ve Beni anlayacaksınız ve şimdi bile Sözümdeki semboller 

azalıyor, çünkü artık talimatlarımı anlayabiliyor, kavrayabiliyor ve sevgi işlerinizde uygulamaya 

koyabiliyorsunuz. 

34 Eğer İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğu için acı hissetmediğine inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bugün 

Ruh'la geldiğim için acıdan özgür olduğumu düşünüyorsanız, siz de yanılıyorsunuz. Sonunda hepinizin 

Benimle birlikte olacağınızı bildiğim için bugün acı çekmediğimi düşünüyorsanız, bunda da haklı 

değilsiniz. Size gerçekten söylüyorum, İlahi Ruh'tan daha hassas başka bir varlık yoktur. - Sana 

soruyorum: Tüm varlıklara duyarlılığı kim verdi? Bana sevinç getirmeyen hangi iyiliği yapabilirsiniz? 

Benim duyarlılığımı yaralamayan hangi kötülüğü yapabilirsiniz? İşte bu yüzden size insanlığın Beni 

yeniden çarmıha gerdiğini söylüyorum. Çarmıhımdan ne zaman indirileceğim ve dikenli taçtan ne zaman 

kurtulacağım? 

35 Bugün size her zaman verdiğim ruhsal ekmek aracılığıyla İsa'nın Sofrası'nı anacaksınız. Size 

öğretmek için harika örnekler verdim: Birinci Çağ'da çöldeki kudret helvası, İkinci Çağ'da balık mucizesi. 

Soframda kutsadığım ve dağıttığım, İlahi Olan'ı temsil eden ekmek, sevgimi anlaması için ruhunuza 

verdiğim bir öğretiydi. Bugün size göksel öğretilerden söz eden maddi bir ekmek getirmiyorum. 

Sembollerin zamanı geçti. Bugün size sadece Sözümü veriyorum ve bu Sözde size bu tezahürün 

bileceğiniz en yüksek tezahür olmadığını ve bu aracı vasıtasıyla size söyleyeceklerimin size 

söyleyeceklerimin tamamı olmadığını söylüyorum. 

36 Sevgili insanlar, bu saatlerde, bir insan olarak aranızda geçirdiğim son gece olan o gece yaptığım 

her şeyi ve ayrıca size öğretilerimi anlattığım o anlarda size söylediğim her şeyi hatırlayın ve düşünün: 

Dünyanın farklı noktalarından gelmenizi sağlayarak topladığım Üçüncü Çağ'ın öğrencileri, hoş geldiniz. 

Gözlerinizin önünde uzanan çölü geçen İsrail'in yeni "kervanlarını" oluşturmak için sizi bir araya getirdim 

ve orada Rab'bin yeni talimatını alacaksınız. 

37 Bazılarının öğretilere ve geçtikleri sınavlara rağmen kendilerini putperestlikten kurtaramadıklarını 

görüyorum. Üzerinde yürüyebilmeniz için yukarı doğru gelişiminize giden yolu nasıl temizlediğimin 

farkına varın. Ama şüphenin, ruhunuzun Benim ışığımı görmesini engelleyen bir bulut gibi araya 

girmesine izin vermeyin. 

38 Şu anda insan ayartmalarından daha özgür olduğunuzu ve size yalnızca yaşamın gerekliliklerini 

verdiğimi fark ettiniz ve size diyorum ki: Gereksiz şeylerin peşinden gitmeyin. 

39 Çölde bir palmiye ağacı ve kristal berraklığında bir su kaynağı buldunuz. Bu bir rol değildi, bir 

yanılsama değildi, gerçekti. Palmiye ağacının dalları ve gölgesi Benim ruhani varlığımdır, meyvesi Benim 

Sözümdür, kaynağı ise kalbinize akıttığım sevgi ve bilgeliktir. 

40 Beni dikkatle dinleyenler bu kez vicdanlarının sesini duymayı, kendilerini yargılamayı, kendi 

yaptıklarını fark etmeyi ve yarattıkları acıyı üstlenmeyi öğrendiler. Sonra Ruh benliğe derin öğretiler 

açıklayarak onu denemelerde nazik ve sadık olması gerektiğine ikna eder. Her kim bu derin tefekkürlere 

ulaşırsa, Benim ilahi emirlerime karşı gelmeyecektir. 

41 İkinci Çağ'da olduğu gibi, Sözüm kimseden gizlenmez, cahile, anlayışlıya, kalbi temiz olana ve 

günahkâra, samimi olana ve ikiyüzlüye ulaşmasına izin veririm. İlahi çan herkes için çaldı. Eğer 

çoğunluğu Mesih olarak size öğrettiğim Öğretinin pınarından içmiş olan bu insanlık, ona yeni gelişimin 

işaretlerini verdiğimde uyanık ve duacı olsaydı - Varlığımı hissettiğinde ne kadar büyük bir sevinç 

duyardı. Size 1866 yılında mesajımı iletmesi için bir adam göndermem gerekti ve İlyas onun dudakları 

aracılığıyla size yeni zamanı duyurdu. O zamandan beri, bu palmiye ağacı yapraklarını daha fazla yaydı, 

Sözüm yeni bölgelere ulaştı, mühürlenmiş olanların ayrılmasına neden oldu ve kalabalıklara öğretti. Beni 

uysallıkla dinleyenler ve ruhsal gelişim yolunda Beni izleyenler artık yollarında yorgunluk, açlık ve 

susuzluk hissetmediler. Yol boyunca nankörlük, alay, küçümseme ve ilgisizlikle karşılaşmışlardır. Ama 

hiçbir şey onları durduramadı, çünkü idealleri yolun sonunda tamamlanacaktı ve bu hedefin yeryüzünde 

olmadığını biliyorlardı. 

42 Yalnızca kendilerini bu uysallık ve ruhaniyetle hazırlayanlar acı çeken kişiyi acıdan kurtarma 

yetkisine sahip olurlar; çünkü kibirle dolu olan ya da yeteneklerini kötü kullanan kişi bu lütfu kaybeder. 
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43 Benim öğretimi belli bir ad altında kimseye dayatmayın, ama düşmüş olanı kaldırın ve ona Bana 

inanmasını söyleyin. Komşunuza iyilik yapmanıza kim engel olabilir? 

44 Kendinizi görevinizi yerine getirmeye hazırlamak için artık dünyevi rahatlıkları düşünmeyin ve 

Benim öğretilerim olan sevginin kurtuluş gemisini arzulayarak yola çıkacak olan ve yolda kalplerinizle 

buluşması gereken o çok sayıda insanı düşünün. 

45 Davamın elçileri, İkinci Çağ'da Beni izleyenler gibi ne zaman yeniden ortaya çıkacaklar? Benim 

gerçeğimi ne kadar büyük bir inanç, sevgi ve kararlılıkla savundular! Bu işleri ve mucizeleri yapmak 

istiyorsunuz; ama size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız onlarınki kadar büyük olsaydı, bunu 

yapabilirdiniz. İnançlı insanlar olun ve maddi açıdan muhtaç olsanız bile mucizeler gerçekleştireceksiniz. 

Beni dinleyin ve Sözümü kavrayın, aksi takdirde sadece boşluğa konuşmama izin vermiş olursunuz. 

46 Alçakgönüllü olun, İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını yıkamak için onların önünde nasıl eğildiğini 

hatırlayın. Kardeşleriniz için böyle işler yaparsanız, kendinize Benim öğrencilerim diyebileceksiniz. 

47 İsa'nın çarmıhta öldüğü günü izleyen ve hatırlayanlar ne kadar azdır. Ama size gerçekten 

söylüyorum, Üstadın ölümünü düşündüğünüzde, bu anın her biriniz için gelmekte olduğunu hatırlayın. 

Ölümden korkmama gerek yoktu, çünkü ben Yaşam'ım, ama siz görevinizi tamamlamak için hazırlıklı ve 

donanımlı olmalısınız. 

48 Kimse kendini önemsiz ve zavallı hissetmesin, çünkü ne konuşma yeteneğinizin ne de 

kardeşlerinizi sevmek için yüreğinizin zenginliğinin farkında değilsiniz. 

49 Calvary'de Rabbinize verdiğiniz alçakça ölüm için ağlıyorsunuz ve şu anda Beni yeniden 

yaraladığınızın ve Sözümle alay ettiğinizin farkında değilsiniz. Ama tüm çocuklarımı kurtarmaya ant içtim 

ve Vasiyetim yerine gelecektir. Eğer o zaman dökülen kanım bu insanlık için yeterli olmazsa, kendimi 

çarmıha gerdirmek ve insanların vicdanları aracılığıyla ruhlara ulaşacak ışık kıvılcımları saçmak için 

ruhani bir haç alacağım. 

50 Bu zamanda, utançları ve itaatsizlikleriyle, ruhani bir görevle (dünyaya) gönderdiğim çocuklara 

kötü örnek olanların vay haline! Bağırarak ve alay ederek İsa'yı Golgota'ya götüren, sadece bereket 

dağıtan bir adama neden işkence ettiklerini ve onu neden öldürdüklerini açıklayamayan çocukların 

yüreklerine korku eken insan çeteleri gibi mi olacaksınız? 

51 İsa her düştüğünde, o masumlar ağladı. Ama size doğrusunu söyleyeyim, onların ağlaması 

bedenden çok ruhtan kaynaklanıyordu. Onlardan kaçı daha sonra Beni izledi ve masum gözlerinin tanık 

olduğu şeylerin anısı yüreklerinden silinmeden Beni sevdi. 

52 Size söylediklerim hakkında düşünmenizin zamanı geldi. Bırakın insanlar Beni duysun, bırakın 

huzuruma ilk gelenler hastalar olsun. Gelmeyen hastalar için dua edin ve hastaneye yatırılmış olanları 

ziyaret edin. İkinci Çağ'da cüzamlıların çoğunun şehrin kapılarının dışında yaşadığını ve İsa'nın hastaları 

iyileştirdiğini bilmelerine rağmen, O'nun sesini sadece uzaktan duymaya razı olduklarını hatırlayın, çünkü 

kendi kendilerine, "Kalabalıklar bizi kovalarsa Efendimize nasıl geleceğiz?" diyorlardı. Sonra İsa, 

insanların kayıtsızlığı ve bencilliği karşısında onların imanını, bedenlerini kendilerine eziyet eden 

kötülükten temizleyerek ödüllendirdi. 

53 Şu anda Beni dinlemekten yorulmayın, çünkü 1950'de son Sözümü duyanlar, çarmıhta 

Bedenimden akan son damla kanın bir sembolü olarak onu ruhlarında alacaklar. 

54 Yasayı unuttunuz ve doğanın güçleri size Benim adaletimi hatırlatana kadar beklediniz: kasırgalar, 

kıyılarından taşan dereler, depremler, kuraklıklar, seller sizi uyandıran ve size Benim adaletimden söz 

eden çağrılardır. 

55 İnsanlık bu zamanda Bana uyumsuzluk ve materyalizmden başka hangi meyveyi sunabilir? 

Yıllardır Benim öğretimi dinleyen bu halk da Bana hoş bir hasat sunamaz. 

56 Kimse Benim adaletimden kaçamaz. Yaşayanları ve ölüleri yargılarım. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, eğer kendinizi toparlamaz ve Öğretimi gerçekten ve yüksek sesle uygulamazsanız, insanların 

adaleti sizi yargılayacaktır. - Bu insanlık kendini ne kadar kirletti! Kuzu'nun Kanı insanlara, işledikleri 

günahları telafi etmek için üzerinde yürümeleri gereken, ruhun tekamülüne giden yolu gösterdi; ama o 

İlahi Kana güvenerek yeniden günah işlediniz. Dünya sizi tutsak etti, ama Ben şimdi Bana ait olanı sizden 

geri alıyorum. 

57 Zehirli bir bitki olan yabani otları temizleyeceğim ve bir kez daha altın buğday tanesi ekeceğim ve 

uzun zamandır çorak olan bu tarlalar verimli ve üretken olacak. 
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58 Eski zamanlardan beri peygamberim Yuhanna aracılığıyla her gözün Beni göreceği bir zamanın 

geleceğini biliyordunuz; işte o zaman önünüzdedir. O zaman insan ruhu gözlerini gerçeğin ışığına açacak 

ve Beni görecek. Sözümü anlayacak ve Varlığımı hissedecek. Taşlardan sadece su fışkırmakla 

kalmayacak, çiçekler de filizlenecektir. 

59 Bugün Benim adaletimin, sefalet, keder ve açlık ekmek için doğa güçlerini serbest bırakarak sizi 

cezalandırdığını düşünüyorsunuz. Yine de bir gün bu felaketin, bu yargının başınıza gelmesine neden 

olanın kendi yaptıklarınız olduğunu anlayacaksınız. Ayrıca erdemlerinizin, inancınızın ve dualarınızın 

doğa güçlerini sakinleştirebileceğini de öğreneceksiniz. Çocuklarımı ruhsal olarak işaretlediğimde onlara 

doğa güçleri üzerinde yetki verdiğimi duymadınız mı? İlk insana dünyanın yaratılışına boyun eğdirme 

yetkisi verdiğimi hatırlarsanız, bu sizi şaşırtmaz. Bazen size insanın henüz kendini keşfetmediğini ve bu 

nedenle kendini bilmediğini söylememin nedeni budur. 

60 Ben Evrenin Kralıyım, yeryüzündeki insan bir prenstir çünkü o Benim çocuğumdur. İnsan tüm 

yetilerinin gücünü nasıl iyi kullanacağını biliyor mu? Size doğrusunu söyleyeyim, Babasını inkâr etti ve 

dünyada kendi isteğini yapmak için kendini kral ilan etti. 

Ama kim iradesini Benimkiyle birleştirmez ve ilahi yasaların dışında yürürse, kendi içinde onların 

kendisini yargılaması için gerekli koşulları yaratır. Buna ceza diyorsunuz ve sonunda Bana adaletsiz Baba 

diyorsunuz. 

61 Bu Üçüncü Çağ'da, pek çok ruh Işığımı görecek ve onunla yollarını aydınlattıkça, bir daha yoldan 

çıkmayacaklar. Aksine, tüm hatalarını fark etmek ve bunlardan tövbe etmek için geçmişlerine 

bakacaklardır. Artık insani zafer için değil, yalnızca ruhun ölümsüzlüğü için çabalayacaklardır. 

62 İnsanlar dağın tepesine tırmanacak ve oradan Vaat Edilmiş Topraklar'ın, sonsuzlukta en büyük 

ödül olarak sizi bekleyen Yeni Yeruşalim'in görüntüsünü görecekler. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 70 
1 Ben, insanlığın şimdiye kadar nasıl kavrayacağını bilemediği bilgeliğin hazine sandığıyım. Size 

ruhsallaşmanın anahtarını verdim ki onunla sandığı açabilesiniz ve sizin için sakladığım şeyin farkına 

varabilesiniz. 

2 Çocuklarımdan herhangi biri kendini değersiz görür ya da sevgimin kapılarını açamayacağını 

hissederse, size gerçek olarak söylüyorum ki, tüm çocuklarım sevgime layıktır. Hepiniz bu kapıyı açacak 

anahtara sahipsiniz. Onu kaybetmeyin ki, bu yaşamda yeryüzünde huzursuzca dolaşan Yahuda kabilesini 

takip etmeyesiniz. 

3 Sizleri zengin ya da dilenci olarak değil, erzak torbalarında kendileri ve yolda karşılaştıkları açlar 

için asla yiyecek eksik olmayan hacılar olarak görmek istiyorum. 

4 Yolları bilmenizi, farklı "ağaçları" nasıl ayırt edeceğinizi bilmenizi ve karşılaştığınız her yol 

arkadaşınızda kendi kardeşinizi tanımanızı istiyorum, böylece size "Nereye gidiyorsun?" diye 

sorduklarında, her zaman Benim gerçeğimi söyleyerek içtenlikle ve kararlılıkla cevap vereceksiniz. 

5 Bu şekilde yarına güvenen, kendisi için endişelenmeden yürüyen ve başkalarını düşünebilen 

yolcular gibi olacaksınız; çünkü size komşunuzun acısını hissetmeyi ve kardeşlerinize yardımcı 

olabilmeniz için size verdiğim bir damla merhemle onu yatıştırmayı öğretiyorum. 

6 Ruhunuzu her zaman ne kadar arındırmak zorunda kaldım! Bu durumdayken öğretilerimi 

duyurmaya başlamanız için kirletilmenize izin vereceğimi mi sanıyorsunuz? 

7 Sizi insanlar arasında güçlü bir İsrail olmanız için donatıyorum. 

8 Sözümü duyan ruhunuz titredi, bu sesi daha önce duyduğunu hatırladı ve kendine sordu: 

Neredeydi? Ve size söylüyorum: çölde, dağlarda ve Yahudiye nehirlerinin kıyılarında, sözünde size 

yaşam, sağlık ve huzur veren ilahi bir güç, bir sevgi ve bir kudret olduğunu fark etmenize rağmen şüphe 

duyduğunuz Nasıralı İsa'nın ağzından çıktı. 

9 Bu zamanda yeniden dirildiniz ve ruhunuz Benim öğretimi bir kez daha duydu, kalbiniz zaten 

bildiği o sesin tınısıyla titredi. Benim Sözüm basit ve alçakgönüllüdür, ama sadece meyvenin rengine 

bakmayın, içinizdeki tohumu keşfedebilmek için onu yiyin. Yarın ekeceğiniz tohum işte bu tohumdur. 

Eğer ona iyi bakarsanız, size iyi meyve verecektir. O zaman onun geldiği ağacın Babanızın sevgisini 

taşıdığını fark edeceksiniz. 

10 Liyakat kazanın ki, sizin olan yere ulaşabilesiniz; bu yer ne tahtlarda ya da yeryüzünün 

saraylarında, ne de dünyanın ihtişamıyla, dalkavuklukla ya da dünyevi onurlarla değildir. Dünyadaki 

yeriniz barış ve iyilik için mücadele etmektir ve ahiretteki yeriniz de Benim sevgim olacaktır. 

11 Burası vaat edilen topraklar değil, ruhunuza vaat edilen evi henüz bilmiyorsunuz ve dünyaya bağlı 

olduğunuz için ruhunuz oraya ulaşmak için yanıp tutuşmuyor. 

12 Çeşitli inançlara ve dinlere mensup tüm insanlara, maddi zenginlikleri kendi yerlerine indirmeyi ve 

sonra da ruhun zenginliklerini hak ettikleri yere yerleştirmeyi bilmediklerini söylüyorum. Eğer insanlar 

yasalarımı yerine getirselerdi, buradan Vaat Edilmiş Topraklar'ın yansımasını görür ve orada yaşayanların 

seslerini duyarlardı. 

13 Benim varlığıma inandığınızı ve ilahiliğime iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz; ayrıca Benim 

isteğimin yerine getirileceğini söylüyorsunuz. Ama size gerçekten söylüyorum: İmanınız ve emirlerime 

boyun eğmeniz ne kadar da küçük! Ama sizin için hazırladığım yolda güçlü olabilmeniz için içinizde 

gerçek imanı uyandırıyorum. 

14 Kendiniz üzerinde çalışın, ölüm sizi hazırlıksız yakalayana kadar beklemeyin. Ruhani yaşama 

döneceğiniz zaman için ne hazırladınız? Hâlâ maddeye, tutkulara ve dünyevi mallara zincirlerle bağlıyken 

şaşırmak ister misiniz? Gözleriniz kapalı, yolu bulamadan, ruhunuza işlenmiş bu hayatın yorgunluğunu da 

yanınıza alarak öbür dünyaya mı girmek istiyorsunuz? Kendinizi hazırlayın, öğrenciler, bedensel ölümün 

gelişinden korkmayacaksınız. 

15 Bu yeryüzü vadisinden ayrılmak zorunda olduğunuz için iç çekmeyin, çünkü burada harikalar ve 

görkemler olduğunu kabul etseniz bile, size gerçekte bunların Ruhsal Yaşamın güzelliklerinin bir 

yansımasından başka bir şey olmadığını söylüyorum. 

16 Eğer uyanmazsanız - kendinizi bilmediğiniz bir ışık tarafından aydınlatılan yeni bir yolun başında 

bulduğunuzda ne yapacaksınız? 
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17 Bu dünyadan gözyaşı dökmeden, sevdiklerinizin kalbinde acı bırakmadan ayrılın. O an geldiğinde 

kendinizi ayırın ve bedeninizin yüzünde ruhunuzun özgürleşmesinden söz eden bir huzur gülümsemesi 

bırakın. 

18 Bedeninizin ölümü sizi size emanet edilen varlıklardan ayırmadığı gibi, ebeveynleriniz, 

kardeşleriniz ya da çocuklarınız olanlara karşı duyduğunuz manevi sorumluluktan da kurtarmaz. 

19 Aşk için, görev için, hisler için, tek kelimeyle: ruh için ölümün var olmadığını anlayın. 

20 Kendilerini ölü sananlarla konuştum ve onlar Bana, "Benimle kim konuştu?" dediler. Ben onlara 

dokundum ve onlar Bana, "Bana kim dokundu?" diye sordular. Bir sesin onlara şöyle dediğini duydular: 

"Lazar'ı dirilten benim, size ruhsal yaşam vermek için ölümden dirilen de benim." 

21 Benim öğretilerim sizi asla fanatizme sürüklemez, batıl ya da putperest fikirlerle doldurmaz; tam 

tersine, ruhunuzu insanlığın ona taktığı zincirlerden kurtarır. Benim yolum dardır, ama bu yolda yürüyen 

gerçek özgürlüğe sahip olur ve bundan zevk alır. 

22 Öğretilerimle sizi köleleştirmek istemiyorum, çünkü onda dogmalar, kınamalar ya da ayıplamalar 

yoktur. Bana sevgiyle, liyakatle, imanla ve inançla gelmenizi istiyorum. 

23 Farklı ağaçların meyvelerini tadarak, size sunduğum meyvenin tadını nasıl değerlendireceğinizi 

bilebilmeniz için inançları, mezhepleri ve doktrin sistemlerini tanımanıza izin verdim. Ama sana 

soruyorum: Din adamlarına ve rahiplere Kendimi zihnin insan organı aracılığıyla tezahür ettirdiğimin 

doğru olup olmadığını hâlâ sorabilecek misiniz? Neden sözümü unutanlardan ve Beni kabul etmek için 

kendilerini bile hazırlamayanlardan geri gelmelerini istiyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, en 

cahiliniz bile benim sizinle konuşan kişi olduğumu kendi gözleriyle görecektir. Sözüm ruhunuzu 

titretiyorsa, ruhunuz uyanıyor ve derinden etkileniyorsa, bu size Benim sizinle olduğumu kanıtlayacaktır, 

çünkü ruh üzerinde gücü olan tek Kişi Benim. 

24 İnsan sözleri kalbinizi titretebilir ya da duygularınızı ve aklınızı etkileyebilir. Ama eğer 

duygularınızın, kalbinizin ve aklınızın ötesinde sizi derinden etkileyen bir şey varsa, o şey Rabbinizin 

sesidir. 

25 Size söylüyorum, bu Sözü duyduğunda derinden etkilenmeyen kişi gerçekten de Varlığımı inkâr 

edebilir; ama ruhuna kazınmış olarak kalır ve zamanı geldiğinde şöyle diyecektir: İşittiğim bu ses 

Rab'bindi. 

26 Çarmıhınızı taşımaya devam etmenize yardımcı olmak için, ruhunuzu besleyen manayı 

dağıtıyorum, yüreklerinizi hazırlıyorum ve sizi hizmetkârlarım yapıyorum. 

27 Zaman değişti, şimdi sizi tüm fanatizmden ve putperestlikten özgür kılıyorum ki Bana yalnızca 

ruhsallaşmanızı sunabilesiniz. 

28 Farklı bölgelerdeki seçilmişlerime çağrı gönderiyorum ve onları farklı yaşam yollarında arıyorum 

ki hepsi Sözümün ruhani anlamını özümsesin, öğretilerimin açık ve gerçek anlayışına erişsin ve kardeşleri 

arasındaki sevgi çalışmalarında aynısını uygulasınlar. 

29 Şu anda küçük çocuklar olsanız da, yarın öğrenciler olacaksınız, İkinci Çağ'ın öğrencilerini taklit 

edeceksiniz ve onlar nasıl gidip Gerçeğe, mucizelerime ve Sevgime tanıklık ettilerse, siz de yarın gidip 

Gerçeğime tanıklık etmelisiniz. 

30 Size uygulamanız gereken erdemleri açıkladım ve yaratılışınızın başlangıcından itibaren 

ruhunuzun sahip olduğu armağanlarla kendinizi insanlar arasında tanıtacaksınız. Şimdi, yarın bu tohumu 

tüm dünyaya ekecek olan yeni işçilerimi eğitiyorum. Bu Üçüncü Çağda ışınlarını tüm insanlara gönderen 

Kutsal Ruh'un ışığından etkilenen büyük kalabalıklar yavaş yavaş İşime geliyor. 

31 Yozlaşmasında inatçı olduğu için ayak seslerimi ya da varlığımı hissetmeyen ya da insanın akıl 

organı aracılığıyla sizinle olan bağlantımı fark etmeyen insanlıkla konuşmak için "bulutun üzerinde" 

geldim. Onları uyuşukluklarından uyandırmak için yorulmadan çalışacağım ve göreceksiniz ki insanlar 

yavaş yavaş farklı yollardan sizinle birleşmek için gelecekler. Pek çok kişi spiritüalizme geçecek, çünkü 

artık fanatizmi ve putperestliği, insanlığın durgunluğunu ve kafa karışıklığını ortadan kaldırıyorum. 

32 Bu, Ben ve Peygamberler tarafından bildirilen Üçüncü Vahiydir. Bu, Altıncı Lamba'nın ışığının 

insanlığı aydınlattığı zamandır. Sözümü yerine getirmek için parlak bir ışıkla geleceğim vaat edilen 

zamandır. Size her zaman olduğu gibi aynı ruhani ve ilahi yasayı bildirmek için geldim. 

33 Kutsal İsrail halkı: Sizi her zaman Firavun'un boyunduruğundan kurtardım ve size söylüyorum: 

Eğer köle olmaya devam etmek istemiyorsanız, Bana gelin, çünkü size zincirlerinizi kıracak gücü ve 
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yetkiyi vereceğim. Ruhunuz için hazır olan cennet merdivenine tırmanmak istiyor musunuz? O halde 

ısrarcı olun, çalışın ve Sözümü derinlemesine inceleyin ki sonunda onu özünde ve ruhaniyetinde 

kavrayabilesiniz, böylece sizi Bana götürecek olan bu yolda sevap kazanabilesiniz. 

34 Birisi Bana şöyle der: "Baba, Senin çalışanın olmak istiyorum, Sana hizmet etmek istiyorum, 

ruhumun Senin Ruhuna yakın olmasını istiyorum, ama Senin bağışlamanı hak etmek için ne yapacağımı 

bilmiyorum." Babasına böyle hitap eden o kalbe cevap veriyorum: Kendinizi yenileyin, eski 

alışkanlıklarınızdan, dünyaya bağlılığınızdan yavaş yavaş vazgeçin ki Beni anlamayı ve görevinizi 

tanımayı öğrenebilesiniz. Ancak yenilenmeyi arzulayan herkes birçok denemeden geçmek zorundadır 

çünkü ayartı peşinizi bırakmaz ve ruhunuzu yanlış yollardan çevirdiğinizi gördüğünde, sizi kararlarınızdan 

vazgeçirmek için korkunç bir mücadele vermek zorundadır ve eğer kendinizi zayıf gösterirseniz, bu 

zayıflıktan yararlanacak ve sizi eski alışkanlıklarınıza döndürmeye çalışacaktır; ama onun sizi yenmesine 

izin vermeniz Benim İsteğim değildir. Adımlarınızın daima ileri gitmesini, inancınızın sağlam olmasını ve 

öğrendiklerinize dayanarak kendinizi ruhanileştirme kararlılığınızın doğru olmasını istiyorum. 

35 Eğer İsrail iseniz, Beni sevmeyi öğrenmeniz ve Bana ruhtan ruha ibadet sunmanız, ruhsallaşmaya 

ulaşıncaya kadar ibadetinizin dışsallığının giderek azalmasıdır. Ruhum zaman içinde sizi İşimin her kötü 

yorumundan özgür kılacaktır. - İnsanlar Benim öğretilerimi, doktrinlerimi, kehanetlerimi yanlış 

yorumladılar ve halkım İsrail'in ruhsallaşmaları yoluyla elde ettikleri ruhsal armağanlar ve mucizelerle 

ortaya çıkmaları Benim İrademdir. 

36 Sizleri insanlara hizmetkârlarım olarak, Üçüncü Çağın Teslis-Meryem Ruhanileri olarak 

sunacağım - Ruhaniler, çünkü maddeden çok ruh olacaksınız; Teslis, çünkü üç zamanda Benim vahyimi 

aldınız; Marian, çünkü yaşam yolunda umutsuzluğa kapılmamanız için sizi gözeten evrensel Anneniz 

Meryem'i seviyorsunuz. 

37 İnsanın akıl organı aracılığıyla gerçekleşen bu tezahür sona erecektir, ancak bundan sonra 

talimatlarımı almak için Beni ruhtan ruha aramalısınız. Bu nedenle, bu ruhsallaşmaya erişebilmeniz için 

sizden yenilenme talep ediyorum. Size Ruhumla bağlantı kurmayı öğretmeye devam edeceğim ve 

kendisine ÜçlübirlikçiMeryan Ruhçusu diyen herkese layık olan o birliktelik biçimine eriştiğinizde 

yeniden canlanacaksınız. 

38 Cesur olun ve tüm sınavlarda dualarınızla kendinizi savunun. Azminiz ve mücadele isteğiniz 

uğruna ruhani faydalarım üzerinize akmaya devam edecek. Yalnız olmayacaksınız, Benim ruhani dünyam 

sizi korumak, size rehberlik etmek ve mücadelenizde yanınızda olmak için orada olacak. 

39 Ben, ruhunuzu aydınlatabilmeniz ve içindeki Varlığımı keşfedebilmeniz için sizi lambanızı 

Benimle yakmaya davet eden ışığım. Kendinize nasıl nüfuz edeceğinizi bildiğiniz günden itibaren, 

kardeşlerinizin kalbine ulaşmanız kolay olacaktır. 

40 Benim Sözümle "ilkler" ağlar ve "sonlar" sevinir. - Neden mi? - Çünkü "ilkler" gittikçe daha fazla 

yorulur ve yanlarında daha fazla yara taşırlar, oysa size söylemeliyim ki çarmıhlarını ağırlaştıran ve 

kefaretlerinde içtikleri kâseyi acı yapan onlardır. Yaşam yolunun katlanılabilir ve adımlarının sağlam 

olması için onlara yollarında her zaman yardımımı verdim. 

41 Yardımımı tek bir an bile kaçırmadınız, Sözüm kendini duyurmaktan vazgeçmedi. Sizi 

sıkıntılarınızda asla yalnız bırakmadım; hastalık yatağınıza bile acı sizi ağırlaştırdığında ruhani dünyam 

indi ve her gün kapınıza gelen ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanız için yardım ve tavsiyeleri eksik 

olmadı. Sezgi, ilham ve ruhani vizyon armağanları varlığınızda uyandı ve yolunuzu aydınlattı. Günlük 

insan yaşamınızda sizinle birlikte oldum, sofranızda günlük ekmeğinizi eksik etmediniz. Yine de, size 

sevgimin bunca kanıtını verdikten ve ulusunuzu barış içinde tuttuktan sonra, dünya bir nefret ve tutku 

ateşine dönüşürken, hala çarmıhınızın yükünden şikayet ediyor musunuz? Ey Üçüncü Çağın öğrencileri, 

unutmayın ki bir zamanlar dünyanın Bana yüklediği çarmıh karanlıktan, nankörlükten, alaydan ve hor 

görmeden oluşuyordu ve Ben onu kabul ettim, çünkü onu Bana yükleyenler çocuklarımdı! Buna karşılık, 

size emanet ettiğim haçı düşünün: Sevgiyle katlanmayı bildiğinizde ne kadar rahatlatıcı ve kolaydır! 

42 Kökeninizi ve adımlarınızın sizi yönlendirdiği hedefi bilmeniz gerekir ki kaderinizi sevgiyle kabul 

edesiniz ve Üstadınız Mesih'in yaptığı gibi çarmıhınızı ölene kadar kucaklayasınız. 

43 Bu zamanda sizinle kökeniniz, göreviniz ve ruhun sonsuzluğunda sizi bekleyen hedef hakkında 

konuşmak için geldim. Sözümü anlamayan ve öğretilerimi duyduktan sonra kendini güçsüz hisseden kişi 

ruhunu beslememiş ve güçlendirmemiş, her zaman dünyaya ait olan, yaşamınızda asla gerekli olmayan ve 
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size bunun üzerine verilen malları arzulamıştır. Neden dünyanın sizi ayartmasına izin veriyorsunuz? 

Dünyevi değişimlerin üzerine çıkmayı öğrenmelisiniz, çünkü çoğu durumda bunlar sizin çok fazla önem 

verdiğiniz önemsiz şeyler, ıstıraplardır. Maddi şeylere gösterdiğiniz özeni manevi şeylere de 

gösterseydiniz, hiçbir eksiğiniz olmazdı ve gelişiminiz harika olurdu. 

44 Geçmişinizi unutun, uzun zamandır size eşlik eden tüm hatalardan kaçının, o zaman yavaş yavaş 

varlığınızda mutlak bir değişim yaşayacaksınız, çünkü o zaman ruhsallaşmaya doğru yükselişinize 

başlamış olacaksınız. 

45 Anlayın ki, size hem bu dünyada yaşadığınız sürece, hem de ruhani krallıkta ikamet ettiğinizde öte 

dünyada değerli bir yer sunuyorum. 

46 Kararlı adımı atmak için neyi bekliyorsunuz? İsteyin, isteyin ki size verilsin. 

47 Benim sevgi tohumumu yüreğinize alın ve onu hiç ihmal etmeden beslemeye başlayın, o zaman 

yakında size gezintilerinizde besin olarak hizmet edecek meyveler verecektir. 

48 Birbirinizle konuşun, konuşmanın konusu olarak Benim Sözümü alın, ama her zaman birbirinize 

talimat vermeye kararlı olun. Bu görüş ve bilgi alışverişi sizin için faydalı olacak ve ruhunuzu 

yüceltecektir. Bu ruhani sohbet anlarında size ilham vermek ve sizi her zaman anlayışa ve ışığa 

yönlendirmek için hazır olacağıma söz veriyorum, ancak ruhani birliktelik olması gereken şeyi asla 

sıradan bir tartışmaya dönüştürmeyin, çünkü o zaman varlığım sizinle olmayacaktır. 

49 Henüz şifalı merhemimi bedenlerinde hissetmemiş olanlarla konuşmak istiyorum, ne de Benim 

huzurum kalplerine girmiş. 

50 Size doğrusunu söyleyeyim, merhemimi üzerinize döktüm, ama siz onu almaya hazır değildiniz. 

Bazıları küfürleriyle, bazıları da inançsızlıklarıyla onu reddetmiştir. 

51 Size söylüyorum, hatalarınız bağışlandı, ama Babanızdan istediğiniz tüm lütuflara ya da faydalara 

hak kazanmayı öğrenmelisiniz. Çünkü siz karşılığında hiçbir şey yapmadan onları size verseydim, ruhunuz 

hiçbir ilerleme kaydedemezdi. Yarın acı çekenlere ne öğretebilirsiniz? Denemelerinizden ne gibi 

deneyimler edindiniz? Benden bir mucize alan hastaları düşünün; her birinin ödül almak için liyakat 

kazandığını göreceksiniz. Bazılarında iman zafer kazandı, bazılarında yenilenme oldu; bazıları gerçek bir 

tövbe duydu, bazıları da zayıflıklarından ya da gururlarından dolayı kendilerini azarladılar. 

52 Ruh, bir savaşa girdikten ve zafer kazandıktan sonra ne büyük bir memnuniyetle ayağa kalkar! 

Hiçbir liyakatleri olmadan Babalarından bir fayda gören bu kişiler nasıl bir tatmin yaşayabilirlerdi? Elde 

ettikleri şeyin kıymetini bilmeyecekleri gibi, onu elde etmek için hiçbir çaba ya da fedakârlık 

göstermedikleri için onu nasıl muhafaza edeceklerini de bilemeyeceklerdi. Ancak büyük bir mücadeleden 

sonra barışı kazanan kişi, kendisini onu kaybetme tehlikesine maruz bırakmaz; onu korur ve gözetir. 

Feragat ve fedakarlık sayesinde sağlığına kavuşan kişi onu tekrar tehlikeye atmaz çünkü onu kazanmanın 

kendisine neye mal olduğunu bilir. 

53 Korkmayın, önüme yorgunluğunuzu ve güçsüz ruhunuzu getiren sizler, sizden imkânsız hiçbir şey 

istemiyorum. - Dinle: Bu gün sadece dikkatinizi vermenizi ve Sözümün yüreğinize girmesine izin 

vermenizi istiyorum, çünkü o uyuyan duygularınızı uyandıracak ve ruhunuzu aydınlatacak, böylece iman 

ve umut yüreklerinizde bir alev gibi yanacaktır. Bu, yolu açabilmeniz ve Benden beklediğiniz mucizenin 

gerçekleşebilmesi için gereklidir. 

54 Artık Baba'nın size her şeyi siz yapmadan verdiği zamanlarda yaşamadığınızın farkında olun 

çünkü ruhunuz gelişimden, deneyimden, bilgiden yoksundu; şimdi arzu ettiğiniz ya da ihtiyaç duyduğunuz 

şeyi elde etmek için kendi payınıza çok şey yapmanız gerekiyor. 

55 Sizinle böyle konuştuğum için umutsuzluğa mı kapılıyorsunuz? Hasta olan sizler kalbinizi mi 

kaybediyorsunuz? Şu anda yenilenme, gelişme, ahlaki ve ruhsal yeniden yapılanma çarmıhını kucaklamak 

üzere olan herkese şifalı merhemimi bahşediyorum. Bazılarına da sağlık veririm ki, kısa süre sonra Benim 

lütfumu unuturlar; çünkü Efendilerinin onları neden iyileştirdiğinin farkına bile varmazlar. Ama Ben 

onların ruhlarına bugünün öğretisiyle ortaya çıkan tohumu önceden yerleştirdim ve zamanı geldiğinde 

Bana hesap verecekler. 

56 Bazılarının ve diğerlerinin acısı Bana ulaşır, çünkü tüm Sevgimde bir damla ilahi merhem vardır. 

57 Beni kendinize yakın hissedin, iyileşin ve Benim gerçeğime tanıklık etmek için yaşama dirilin. 
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58 İnsanlar, peygamberler öldü ama mesajlarından geriye silinmez bir yazı kaldı. İsa'da bu 

peygamberliklerin birçoğu gerçekleşmiştir, ancak diğerlerinin gerçekleşmesi için bu zamanın gelmesi 

gerekiyordu. 

59 Çarmıhta size son sözümü söylediğimden bu yana on dokuz yüzyıl geçti, ama sesimin insanlar 

arasında yeniden duyulmasına izin verdiğimde, birbirlerini sevmek yerine birbirlerinden nefret ettiklerini, 

birbirlerini kardeş olarak tanımadıklarını ve hatta birbirlerini öldürdüklerini gördüm - tıpkı peygamberlerin 

önceden bildirdiği ve İsa'nın duyurduğu gibi. Ancak tam da ahlaksızlığın büyük bir gelişmeye ulaştığı bu 

zamanda, insanları peygamberlik sesiyle uyandıracak, doğa güçleri ve hastalıklar üzerindeki yetkileriyle 

bilim adamlarına lütuf ve gücün kanıtlarını verecek ve Ruh'un armağanlarına nüfuz ederek dini öğretenlere 

kendi gerçeklerinin kanıtlarını verecek olan, ruhsallaşma tohumuna sahip bir halk ortaya çıkmıştır. Bu 

halkın ortaya çıkacağı peygamberler tarafından da önceden bildirilmişti. 

60 İlahi talimatlarımı kalbinize yazmak için bu ses taşıyıcılarının zihin organı aracılığıyla Kendimi 

tanıttım; ancak pürüzlülükleri bakımından İlk Çağ'da Yasa'nın emirlerini yazdığım taşa benzerler. 

61 Size verdiğim öğretiler, içinde yaşadığınız zamanlar ve Kendimi tanıtma şeklim üzerinde 

düşündüğünüzde, her şeyin - hem gelişime, hem tezahürümün gerçekleştiği zamana, hem de sona erdiği 

güne - hem insan yaşamında hem de ruhani krallıkta çok sayıda şaşırtıcı ve çarpıcı olay ve oluşumun eşlik 

ettiğini göreceksiniz. O zaman bütün bu olaylarda, o zamanlardan beri Benim dönüşümü müjdeleyen 

işaretler görülecektir. 

62 Bilim adamları, dinler ve teologlar bu zamanda Benim adaletimin nasıl işlediğini 

keşfedemeyecekler; ama Ben bunu size açıkladım. - Her insan kalbi Benim adaletimin ve bilgeliğimin 

canlı bir kanıtıdır. Bazen bir zavallının kalbinde, başka bir zamanda başına taç giymiş birinin ruhu gizlidir 

ya da bir hapishanede, başka bir hayatta bir halkı özgürlüğünden mahrum bırakmış biri hapsedilmiştir. 

Sizin tüm varlığınız, istekli ve itaatkâr çocuklar olarak Babalarının kucağına ulaşabilmeleri için 

mükemmel ruhlara verilen sonsuz bir sevgi dersidir. Ama şimdi insanlığı saran bu karanlık yoğunlaştıkça, 

insanlar korku onları ele geçirdiğinde, "Tanrım, Tanrım, bizi neden terk ettin?" diye haykırmak zorunda 

kalacaklar ve Ruhumun ışığının, imana yükseldikleri anda yüreklerine nüfuz etmeye hazır olduğunu fark 

edemeyeceklerdir. Ancak bu karanlık sonsuza kadar sürmeyecek, hatta çok uzun bile sürmeyecek, ancak 

insanlara acılarının yoğunluğu nedeniyle sonsuza kadar sürmüş gibi görünecek. Yavaş yavaş ruhlarda ışık 

haline gelecek ve sevinçle haykıracaklar: 

"Hosanna, hosanna, Rab şimdi bizimle!" 

63 İnsanlar, bu insanlığın tüm mücadelelerini düşünün, Beni arzulayarak ibadet yerlerine akın eden 

kalabalıkları düşünün! Yüreklerinde açıklanamaz bir özlem var çünkü ruhları Benim dönüşümü bekliyor. 

64 Hayatınızı yenileyin, kalbinizi arındırın! Çünkü size söylüyorum, ruhsal alanda, aranızda 

bedenlenmek ve mesajlarını insanlığa iletmek için sadece sizin hazırlığınızı bekleyen pek çok ışık ruhu 

yaşamaktadır. Onlar vaat edilen ve önceden bildirilen nesillerdir, sizin çocuklarınız ve torunlarınız 

olacaklardır. Bu nedenle size kasesinizi sabırla içmenizi söylüyorum ki, onlara bıraktığınız miras saf olsun 

ve onlar da sizin sevginiz ve imanınızla açılan yolu bulsunlar. 

65 Bu sözü duyanlar sorgulandıklarında bunu inkâr edecekler mi? - Sonrasında acı acı ağlamamanız 

dileğiyle! Sözlerinizle, çalışmalarınızla, düşüncelerinizle, dualarınızla, sessizliğinizle tanıklık edin; bu 

sizin görevinizdir. 

66 Rabbiniz size şöyle diyor: Ne mutlu Baba'nın isteğini yerine getirenlere, çünkü onlar 1950 yılında 

Benim Sözümü son kez işittiklerinde ağlayacak olsalar da, daha sonra Beni bir daha gözlerinin önünden 

ayrılmadan "bulutta" görecekler. 

67 Ulusunuzun birçok yerinde dua evleri kurdum ki, içlerinde Sözümü işitebilesiniz. 

68 Halkım, Kendimi tanıttığım yerler kadar alçakgönüllüdür. Ama alçakgönüllü ve alçakgönüllüler 

aracılığıyla insanlığı bir kez daha şaşırtmak Benim isteğimdir; onlar aracılığıyla bunun ışık ve lütuf 

zamanı olduğunu duyuracağım. 

69 Çağrım, sabırla korumam altında hazırladığım bu halkı bir araya getirdi ki, Yasayı almaya ve onu 

İlahi Sevginin bir mesajı olarak insanlara getirmeye layık olsunlar. 

70 Size söylüyorum, bir günahkârın din değiştirmesi insanların yürekleri üzerinde büyük bir etki 

yaratır, çünkü onlar için bir teşvik görevi görür. İşte bu nedenle, yeni havarilerimi oluşturmak için doğru 
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kişileri değil, onları öğrencilerim yapmak ve insanlara iyilik yolundan saptıklarını ve kendilerini yenileyip 

değiştirerek bu yola geri dönmelerinin mümkün olduğunu kanıtlamak için günahkârları aradım. 

71 Bu çağı başlatmak için size dürüst birini, İlyas'ın dudaklarından konuştuğu Roque Rojas'ı, Yol 

Gösterici'yi gönderdim. Kendimi insanlara tanıtabilmem ve sesimi duyabilmeniz için Rab'bin yolunu açtı. 

İlk duyulduğu zamandan bu yana, onu sürekli duydunuz ve Benim tezahürüme sahip oldunuz. Hiç 

kimseye Beni duymak için kendini gizlemesi gerektiği ya da görevini yerine getirmek için belirli bir yere 

çekilmesi gerektiği söylenmedi. Sizi Sözümle eğlendirmek ve ibadetlerinizi yerine getirmek için ne yeraltı 

mezarlarına ne de gizli yerlere gerek vardı. Ama ben size şimdi yaşamanız gereken yasayı öğrettim, o da 

şudur: "Birbirinizi sevin! 

72 Görevinizi yerine getirmeniz için size zaman ve içinde ekim yapmanız için sınırsız bir tarla 

verdim. Size belirli bir yer ya da belirli bir saat vermedim. Size tekrar söylüyorum: "Tanrı Ruh'tur ve O'na 

ruhta ve gerçekte tapınmalısınız". 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 71 
1 Sevgili öğrenciler, bu kez Benim soframa oturma lütfunu aldınız; gelin ve ruhen Benimle birlikte 

olun. Sözümü yüreklerinizde tutun ve sevgi öğretilerimden harika bilgeliklerle dolu bir anı kitabı 

oluşturacaksınız. 

2 Kutsal Ruhumun ışığı yolları ve çölleri aydınlatacak, böylece insanlık ruhsal tekâmülünün gerçek 

yolunu bulabilecektir. Ahlaksızlık ve yozlaşma doruk noktasındayken geliyorum. Öğretilerim size 

kurtarıcı bir gemi olarak görünür; dünya bir acı okyanusudur; insanlık bu gemiyi gördüğünde, onda 

kurtuluş bulmayı arzulamayacak mı? 

3 Öğrenciler, hepiniz (yaşamın) çöllerini ve kavşaklarını bilirsiniz; bu nedenle, ışığı özleyen 

kalabalıkları aramak için uygunsunuz. 

4 Kalplerinizde artık "cüzam" kalmadığı anda "cüzamlıya" gidin. Acıdan eğilmiş olanlarla sevgiyle 

konuşun ve öğretilerim duygularınıza yansıdığında ve kardeşleriniz için sevgi ve şefkat hissettiğinizde, 

ruhsal gelişiminizde ilerlemiş olursunuz. Kardeşlerinize yolu gösterin ve sonunda nankörlük ederek sizi 

yalnız bırakırlarsa gücenmeyin. Memnuniyetiniz, kaybolmuş olanların Bana yaklaştığının farkındalığından 

gelecek ve yalnızlığınızda Benim yardımımı hissedeceksiniz. 

5 O zaman kudret helvası sizi beslemek için aşağı inecek ve her zaman muhtaçlara verecek bir 

şeyiniz olacak. 

6 Seni seviyorum ve seni mükemmel görmek istiyorum. Bu yüzden Benim adaletim insanlar 

arasında acımasız bir şekilde ortaya çıkar. Tanrı'nın tüm geçmiş ve görünüşte unutulmuş işleri, 

bedenlenmiş ruhun Benim yargılarımı kavrayabileceği, kabul edebileceği ve anlayabileceği bu zamanda 

yargılanacaktır. Krallar, yargıçlar, lordlar - kardeşleri arasında herhangi bir şekilde kötülük tohumu ekmiş 

olan herkes Rab'bin yargısında hazır bulunacaktır. Ama size söylüyorum, onları zincirlerle bağlamak, 

ışıktan mahrum bırakmak ya da ebedi azaba maruz bırakmak yerine - insanlar cehaletlerine inanabilirler - 

onlara kurtarma işimde bir görev vereceğim, böylece ruhlarını arındırabilecekler, işledikleri günahları 

telafi edebilecekler ve Benim adaletimin İlahi Sevgiden kaynaklandığını anlayabilecekler. Birçoğunun adı 

tarihinize geçmiş olan bu büyük günahkârları uygun zamanda insanlar arasında kardeşlik ve barış 

çalışmaları yapmak için kullanıyorsam, neden bazen bazı kardeşlerinizi yolunuzda bir engel olarak 

görüyorsunuz? Benim İrademin oraya yerleştirdiği varlıkları neden mukadder yolunuzdan uzaklaştırmak 

istiyorsunuz? Ah, özellikle onların Bana çoğu zaman daha iyi hizmet ettiklerini ve Bana gelmenize yardım 

etmek üzere olduklarını bilseydiniz. 

7 Yüreğiniz, Sözümü dinlemek için toplandığınız bu buluşma yerleri gibi olsun. Kapılarından birçok 

şekilde günah işleyenler geçti: ellerini kardeşlerinin kanıyla lekeleyenler, hırsızlıkları, iftiraları ve 

hakaretleri gizleyenler; ve yine de - Benim tarafımdan ne zaman reddedildiler? Ya da ne zaman 

diğerlerinden önce ifşa edildiler? Merhametli bir şefkat perdesi onların lekelerini örterken, Ruhum 

yalnızca o günahkârlarla konuştu. Sözümü dinleyerek, düşüncelerini sonsuzluğa yükselterek dua etmeyi 

nasıl öğrendiklerini, ruhsal olana yönelenlerin güç, ışık, ilham ve iyileştirici güç, yaşama cesareti ve huzur 

aldığı duygusunun içlerinde nasıl uyandığını görün. 

8 Kutsanmış insanlar, savaşın dünyayı sarstığı bu anlarda, sizden insan kardeşleriniz için ayağa 

kalkıp dua etmenizi, onların acılarını paylaşmanızı ve onlara ışık ve barış duyguları göndermenizi istedim. 

Ama size şunu söylemeliyim ki, önce etrafınızdakileri sevmeyi, onlara hizmet etmeyi ve onları affetmeyi 

öğrenmelisiniz ki, uzaktakileri nasıl seveceğinizi ve onlara nasıl hizmet edeceğinizi bilebilesiniz. 

Kaderinizi sevin, kadehinizi kabul edin, çarmıhınızı sevgiyle kucaklayın. Hiç kimse kendi varlığına hangi 

ruhun can verdiğini bilmediği gibi, yeryüzündeyken kefaretinin nedenini de bilemez. 

9 Ruh, ruhu aydınlatacak ve ruh maddeye rehberlik edecektir. 

10 Üzüntünüzü ve umutsuzluğunuzu bırakın, hepiniz vaat edilen Baba'nın evine ulaşabilirsiniz; bu 

konuda size yardımcı olacağım. Yola çıkmak için şimdikinden daha elverişli hangi zamanları 

bekliyorsunuz? Hak kazanmak için barış zamanlarını mı bekliyorsunuz? Doğrusu ben size diyorum ki, 

kefaretinizi ödemek ve sevap kazanmak için en uygun zaman budur. 

11 Millet, size söylüyorum: Size verdiğim ilahi talimatı kullanın, çünkü 1950 yılından sonra onsuz 

kalacaksınız. Sözümün yerine gelmemesindense güneşin parlamaması daha iyidir. Ancak bunu kalplerinde 
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tutmayanlar, Benim İsteğim bu olmamasına rağmen, nankörlüklerinden dolayı ağlamak zorunda 

kalacaklardır. 

12 Sizi sürekli sarsarak uyandırıyorum ve her talimatımla yolunuzdan sapmamanız ve artık ruhunuzu 

kirletmemeniz için üzerinizde çalışıyorum. 

13 İnancınız az olmasın, geçmiş zamanlarda size vaat ettiklerimi Üçüncü Çağ'da yerine getirdiğimi 

anlayın; öte yandan insanoğlu yeminlerini ve görevlerini nasıl yerine getireceğini bilemedi. 

14 Sınavlarınızda size yardım edeceğimi ve merhametimin bu sınavlardan yara almadan çıkmanıza 

yardım edeceğini hissettiğiniz anlarda Beni izlemek için kendinizi toparlıyorsunuz, ama sonra 

nankörlüğünüz yüzünden yine unutuyorsunuz. 

15 Aranızda Beni seven, sadakatlerini ve güçlerini kanıtlamak için yalnızca ziyaretlerin ve eziyetlerin 

zamanını bekleyenler de var. Bunlar, muhtaçlara merhametli yardımlarını dağıtmak için doğanın güçleri 

tarafından kırbaçlanan topraklara doğru yola çıkanlar olacaktır. (Görevlerini) yerine getirmek için doğru 

zamanı fark etmelerini sağlayacağım ve yolculuk için ikinci bir bohça almamalarını ve Benim göksel 

gücüme güvenmeleri gerektiğini söyleyen mesajı kalplerinde hissetmelerini sağlayacağım. 

16 Diğer işçiler başka uluslarda Benim işimi anlatmak için gönderilecek ve orada sevgi işleri ve 

dualarıyla savaşa direnecekler. O zaman, onların yerine getirilme zamanı geldiğinde, misyonuma karşı 

çıkamayacaklar çünkü kendilerini ve mallarını geride bırakmak zorunda kalacaklar. Zengin cimriyi örnek 

almamalıdırlar. 

17 Her kim Beni izlemek için sahip olduklarını terk etmek zorunda kalmaktan yakınırsa, yolu kederli 

ve çarmıhı zor olacaktır. Öte yandan, kim teslimiyet ve güvenle her şeyi Benim bakımıma teslim ederse, 

savaşta huzur ve güce sahip olacak ve geri döndüğünde her şeyi bıraktığı gibi bulacaktır. 

18 Sahip olduğunuz ruhsal armağanları ve bunları nasıl kullanmanız gerektiğini size açıkladım, öyle 

ki bunları asla Benim Yasamda olmayan işler yapmak için kullanmayasınız, çünkü o zaman ışık vermek 

yerine karanlığı ve hatayı yaymış olursunuz. 

19 Akrabalarınızın bile sizi yanlış değerlendirmesine ve kusurlu eylemleriniz yüzünden sizden 

ayrılmasına neden olmayın. Siz Beni anladığınız zaman onlar da sizi anlayacaklardır. 

20 Öğrencilerimin her zaman acı çeken kişinin çağrısına cevap vermeye ve onu gerçek merhametle 

iyileştirmeye hazır olmalarını istiyorum. 

21 Etrafınızda ne kadar çok hasta insan olduğunu görün, hastalıktan arınmış bir ev olmadığını 

unutmayın. Kimseden merhamet görmeyen çok sayıda ele geçirilmişe bakın. 

Ekilecek tarlalarınız var: ruhani armağanlarınızı taşıyın, ışığı getirin ve onları zincirlerinden kurtarın; 

görünmez varlıklara da sevgi ve merhametle davranmanız gerektiğini unutmadan, böylece onları ışığa 

götürebilirsiniz. 

22 Ben sizi huzur ve mutlulukla doldururken siz neden halsizleşiyorsunuz? Kalbinizin Beni 

hatırlaması ve ruhunuzun uyanık kalması için acının her zaman size eşlik etmesi gerekli mi? 

23 Kalkın ve artık günah işlemeyin, dünyanın zevkleriyle kendinizi zayıflatmayın, çünkü bedeniniz 

için olduğu kadar ruhunuz için de Bana hesap vermek zorunda kalacaksınız ve öyle bir an gelecek ki, 

çığlıklarınız Cennete yükselse bile, istediğiniz şey size (artık) verilmeyecek, çünkü birinci, ikinci ve 

üçüncü kez size verildi ve bilginize rağmen onu kullanmadan bıraktınız, çünkü Benim her şeyden önce 

Sevgi olduğumu anladınız; Ama unutmayın ki, Ben adaletimde acımasızım. 

24 İzleyin, çünkü yakında her mezhebe ve dini topluluğa bir yargıç olarak geleceğim ve her dini 

lidere, her papaza veya din adamına kendisine emanet edilen ruhlarla ne yaptığını soracağım. Yasam ve 

Öğretilerimle ne yaptıklarını soracağım ve tüm yabani otlar yok edilecek. 

25 Sözümü işitmek ve içinde çalışmak üzere görevlendirdiğim bu ulusun barışı için de ayağa kalkın. 

Savaş, açgözlülük, güç arzusu ve yanlış öğretiler halkınızı beklemektedir. Ama sizi kendi tebaası yapmak 

isteyen Firavun'un elinden kurtaracağım, çünkü artık Benim davama hizmet ediyorsunuz. 

26 Ama eğer yeniden kölelik istiyorsanız, bu size verilecektir; ama unutmayın ki, dünyanın barışı için 

dua etmek ve savaşın çocukları ebeveynlerinin kollarından koparmasını önlemek sizin kaderinizdir. Dua 

edin ki, dualarınız sayesinde karanlık dağılsın. 

27 Anneler, insanlık için dua edin! Kızlar, dua ve erdem içinde kalın! Sizler, Benim Gerçeğime 

tanıklık edecek olan yarının nesillerinin ortaya çıkacağı kaynaksınız. 
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28 İnsanlar, kalp odamı açan dualarınızda söylediğiniz sözler değildi; ruhunuzun sesi ve yüreğinizin 

çarpıntısıydı. Size teslim ettiğim her şeyi kabul edin, çünkü çok sevdiğim bu insanlar arasında herhangi bir 

üzüntü ya da muhtaçlık hissetmek istemiyorum. Üzerinize örttüğüm esenlik giysisini kaybetmeyin. 

29 Maddi gözlerinizle göremediğiniz ruhani sunak, sizi her zaman üzerine sununuzu koymaya davet 

eder; bu sununun da ruhani olması gerekir. 

30 Sözümü dinleyin, ekeceğiniz tohum odur; onun en içteki özü sevgidir. Karşılığında hiçbir değer 

almadan size veriyorum. Bu, sizin için bu zamana kadar saklanmış olan hediyedir. Çocuklarıma sevgi 

yağdırmaktan yorulmayacağım; onların iyi yola dönmelerini beklemekten de yorulmayacağım. Ancak 

insanlık nefret, şiddet ve bencillik tohumları ekmeye devam etmekten kesinlikle yorulacaktır. Ektikleri her 

nefret tohumu öyle bir çoğalacak ki, güçleri hasatlarını toplamaya yetmeyecek. İnsan gücünün ötesindeki 

bu öngörülemeyen sonuç, onu nefes kesici ve çılgın rotasında durduracaktır. Daha sonra, sadece 

bencilliğin olduğu yerde (orada) komşu sevgisinin ortaya çıkmasına izin vererek tüm kalplerde bir mucize 

gerçekleştireceğim. İnsanlar yine tüm mükemmelliği, her şeyi bilme yetisini ve yüce adaleti Bana 

atfedecekler. İsa'nın şöyle dediğini hatırlayacaklardır: "Baba'nın isteği olmadan ağacın hiçbir yaprağı 

hareket etmez." Bugün için - dünyanın görüşüne göre - ağacın yaprağı, canlı varlıklar ve yıldızlar 

tesadüfen hareket ediyor. 

31 Size doğrusunu söyleyeyim, size sevgi asamla dokunacağım ve "kayalardan" su fışkırtacağım. 

Yüzyıllardır insanlığa yük olan suçlar ve günahlar affedilecek ve ruhlar huzura kavuşacaktır. "Bana gelin, 

ey hasta olanlar, ey ruhu kör olanlar, şifalı merhemim her birinize akmaya hazır! Bir zamanlar efendiler 

olan ve şimdi yokluklara, aşağılanmalara ve sefaletlere katlanan sizler Bana gelin - bir zamanlar şenlikli 

elbiseler ve onurlar bilen ve şimdi gözyaşlarınızı yatak odanızın inzivasında saklayan sizler. Yaşam 

karşısında yüreklerini yitirmesinler diye ağlayışlarını eşlerinden ve çocuklarından gizleyen erkekler, Bana 

yaklaşın. Kalbinizi Bana açın ve tüm kederlerinizi Bana anlatın. Acınız sevince dönüşsün diye size bir 

anahtar, bir somun ekmek ve bir sikke vereceğim." - Bugün hiçbir şeye sahip değilsiniz, yaşadığınız ve 

çocuklarınızın doğduğu ev sizin değil. Kuşlar gibisiniz ve nasıl olduğunu bilmiyorsunuz ama 

yaşıyorsunuz! 

32 Bu bir yargı ve ziyaret zamanıdır. Her şeye sahip olduğunuz o hoşnutluk dönemi sona erdi. 

İmtihanlarda liyakat kazanın ve size ruhunuz için doğruluk, ışık ve huzur vereceğim ve yeryüzünde 

ihtiyacınız olan her şey size bunun üzerine verilecektir. 

33 Sizin dünyanızda ne kadar çok acı görüyorum! Çocuk bile acı kadehini bilir ve erkenden kalbi 

katılaşır. Çiçekler gençliklerinde solar ve saçlar zamanından önce gümüş beyazı parlamaya başlar. 

Gözyaşlarınızı bir hediye gibi kabul ediyorum; merhametimin kapılarında zonkluyorlar ve sizi umut ve 

huzurla doldurmak için onları açıyorum. 

34 Hayata geri döndüğünüzü hissetmiyor musunuz? - Ağıtlarınızı ve suç itiraflarınızı Benim önüme 

koydunuz, işitildiğinizi ve teselli edildiğinizi biliyorsunuz çünkü Ben Diriliş ve Yaşam'ım. 

35 Bugün gölge bulmak için vaadimin bulutunun altına geliyorsunuz ve ruhunuz öğretilerimin size 

verdiği ışıltıyla aydınlanıyor. 

36 Geçmiş zamanların peygamberleri ve kahinleri tarafından önceden bildirilen ve şimdi ruhları ilahi 

Söz'ün gerçekleşmesini gören zamanda yaşıyorsunuz. 

37 Eğer ruhsal olarak hazırlıklı olsaydınız, bakışlarınızın önünde muazzam beyaz bir bulutu andıran 

ruhsal varlıkların çokluğunu sonsuzlukta görebilirdiniz ve elçiler ya da temsilciler kendilerini ondan 

ayırdıklarında, onların ışık kıvılcımları gibi size doğru geldiklerini görürdünüz. 

38 Ruhani görüşünüz henüz nüfuz edici değil ve bu nedenle sizinle ötesi hakkında, henüz 

göremediğiniz her şey hakkında konuşmalıyım. Ama size söylüyorum, hepinizin görücü olacağı ve şu 

anda sizden uzakta hissettiğiniz, ama gerçekte size yakın titreşen, sizi çevreleyen ve sizi aydınlatan, size 

ilham veren ve durmaksızın kapılarınızı çalan o muhteşem yaşamdan zevk alacağınız zaman gelecek. 

39 Bu öğretinin görevi varlığınızdaki tüm uyuyan lifleri duyarlı hale getirmektir, öyle ki insan bu 

dünyadan kendisini bekleyen krallığın ışığını biraz olsun görebilsin. 

40 Yüzyıllardır süregelen materyalizm insanlığın üzerinde bir yüktür, ancak bu onun kaderi değildir. 

İnsan sonsuza dek yüksek yaşam hakkında bilgi sahibi olmamaya mahkûm değildir. Yaratılışın birçok 

görkemini hâlâ bilmiyorsa, bunun nedeni Tanrı'nın bunları ondan gizlemesi değil, dünya sevgisinin ruhun 
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gözlerini kör etmesidir. Ama şimdi onları ışığa açacak ve o zaman Babasının Gerçek Yaşam Kitabı'nın 

içeriğini kendisine açıklamak için her zaman onu aradığını fark edecektir. 

41 İnsanlar ışık krallığında yaşayan kardeşleriyle birleştiklerinde ne kadar güçlü olacaklar! Ancak o 

zamanın gelmesi için insanlığın hâlâ çok acı içmesi gerekiyor. 

42 Acı, insana duyarlılığını, asaletini, saflığını ve maneviyatını yeniden kazandıracak bir ıstırap 

kadehi olacaktır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, o kâseyi size veren Babanız değil, onu dolduran ve 

bütün işlerinizin meyvesinin tadını anlayabilmeniz için onu içmesi gereken sizsiniz. Ancak bu 

yargılamadan sonra, yolu vicdanın ışığıyla aydınlanacak olan gerçek yaşama yükselebilirsiniz. 

43 Sevgili işçiler, Bana meyvelerinizi sunmadan önce vicdan muhasebesi yaptınız mı? 

44 Neden aranızda ağlayanlar görüyorum? Gözlerinde neden yaş var? Çünkü yaptığınız şeyi kabul 

etmiyorsunuz. 

45 Korkmayın havariler, sevginizi, merhametinizi ve hatta döktüğünüz bu gözyaşlarını bile kabul 

ediyorum. Başınızı Bana yaslayın, lütufkâr Sözümü dinlerken dinlenin ve tüm yaralarınızdan 

iyileşeceksiniz. 

46 Size emanet ettiğim görev zordur ve tam sesimi duyduğunuzda, artan bir anlayışla öğretilerimin 

mükemmelliğini işlerinizin azlığıyla karşılaştırırsınız ve sonra onları küçük ve Bana layık bulmazsınız. 

Ama size söylüyorum, işlerinizin doğruluğunu ya da yanlışlığını yalnızca Babanız yargılayabilir. 

47 Her gün şifa, tavsiye, ışık ve teselli için sizi arayan bir halkla karşı karşıyasınız ve bazen size 

emanet ettiğim şeyi onlara verememekten korkuyorsunuz. 

48 Korkunuzu ve görev gayretinizi seviyorum, çünkü bu sayede gelişiminizde ilerleme kaydedecek ve 

size verdiğim tüm yetenekleri ortaya çıkarıp kullanacaksınız. 

49 Kendinizi mükemmelleştirmeyi arzuluyor musunuz? O zaman öğretilerimi dikkatle dinleyin. Hiç 

kimse sizi benim kadar sevgi, bilgelik ve şefkatle düzeltemez. 

50 Lekelerinizi temizlemek mi istiyorsunuz? O zaman merhametli sevgimin, bilgece ve kusursuz 

adaletiyle size acı çektirmesine izin verin. 

51 Sizi kardeşlerinizin önünde azarlamıyorum, sizi onların önünde teşhir de etmiyorum. Işığımla her 

ruha nasıl ulaşacağımı ve her kalbe gizlice, yumuşak ama ısrarlı bir sesle nasıl konuşacağımı biliyorum. 

52 Sözümün kendini daha katı bir şekilde göstereceği günler gelecek, çünkü öğretimi ne kadar uzun 

süre işitir ve buyruklarımı alırsanız, sorumluluğunuz o kadar büyük olur. Eğer Üstadın sizinle sert bir 

tonda konuşmasını istemiyorsanız, uysallığınızla, emirlerime itaatkâr olmakla, bu kutsanmış tezahürün 

sizin için günlük bir alışkanlık haline gelmesine izin vermemekle ve yorulmak bilmeyen merhamet, ışık ve 

barış tohumları ekmekle bundan kaçınabilirsiniz. 

53 Sözümün sizi lekelerden ve kirlerden kurtarmasına izin verin ve acının sizi arındırmasını 

beklemeyin. Burada, Sözümün altında, Öğretimi uygulamanın mükemmel yolunu anlamak ve kefaretinizin 

yerine gelmesi için iman etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. 

54 Ruhsallaşma yolunda kararlı bir adım attığınızda, sizden sonra daha da büyük ilerleme kaydedecek 

nesillerin geleceğini unutmayın. Sizler sağlam temeller olarak kalmalısınız ki kardeşleriniz onların 

üzerinde imanla yükselebilsin. 

55 Benim İşim içinde yeni bir havarilik oluşturacaksınız. İkinci Çağ'da Beni izleyenlerin yüksek 

örnekleriyle kendinizi teşvik edin. Ancak bazılarının kendilerini eksik kılan zayıflık anları olduğunu fark 

ettiğinizde, bu hatalara düşmemeye özen gösterin. Beni inkâr etmemek için Petrus gibi korkmayın ve 

Yahuda İskaryot gibi sefil bir para için İşime ihanet etmemek için dünyevi ihtişam ya da büyüklük 

hayalleri beslemeyin ve acı verici bir pişmanlık hissetmemek için Thomas gibi Varlığımdan asla şüphe 

etmeyin. 

56 Sizi sevdiğimi bilin, çünkü bu sevgimi size her sözümde gösteriyorum; ama sizi hatalarınızdan ya 

da öğrencilerime yakışmayan bir konudaki inatçılığınızdan vazgeçirmek için size sert davranacağımı da 

unutmayın. - Benim iyi öğrencilerim olmak için neyiniz eksik? - Her şeye sahipsin. Haçınızı kucaklayın, 

onu sevgiyle taşıyın, çünkü göreviniz bittiğinde ruhunuzu bekleyen ışığa onunla yükseleceksiniz. 

57 Sevgimin size Sözümü vereceğim yeni anlayış organları hazırladığını gördüğünüzde sevinciniz 

çok büyük olur, çünkü çölde kudret helvasından yoksun kalmayacağınızı anlarsınız. Bu Söz, Vaat Edilmiş 

Toprakların kapılarına ulaşmanız için size güç verecek olan besin olacaktır. 
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58 Siz dua edin, insanlar, Benim sesim sizi dünyadan uzaklaştırır ve içsel olarak yükselmenize yardım 

eder. Kaç kez dua edebilmek için Işınımın size ineceği anı beklemek zorunda kaldınız, çünkü daha önce 

bunu yapamıyordunuz. Ruhunuzun kendini arındırırken Varlığımı nasıl daha yakın ve daha yakın 

hissettiğine dikkat edin. Beni kendinizden uzakta hissettiğiniz, kendinizi değersiz ve zavallı gördüğünüz 

için Beni size gelemeyecek bir Kral olarak gördüğünüz zamanlar çoktan geçti. Bu nedenle, Kendimi 

insanlar için tamamen tanınabilir kılmak üzere üç kez geldim. 

59 Bugün size diyorum ki: Sevgimi hissedebilmeniz ve Beni anlayabilmeniz için kendinizi içten 

hazırlayın. Kendilerini nasıl ruhsallaştıracaklarını bilenler her yerde Benim izimi keşfederler ve her an 

içlerinde Benim varlığımı hissederler. 

60 Beni dinlemek için yorulmadan gelin. Yolunuzu kesebilecek engellerin ve kötü etkilerin 

üstesinden gelebilmeniz için size gerekli silahları veriyorum. Dünyayı aşın, kendinizi aşın ve Bana ulaşın. 

Savaşın ve ben sizi mücadelenizde yalnız bırakmayacağım. 

61 Sizi bu saatte Beni dinlemek üzere buraya getiren şey şans değildi. Çok sayıda insan arasından sizi 

seçen Benim Babalık sevgimdi, çünkü sizi ruhsal olarak ilk doğan olarak kabul ediyorum. Yasam ve 

Doğruluğum uzun zaman önce üzerinize indi. Peygamberlerin Yasası ve Kuzu'nun Kanı sizinle birlikteydi. 

Şimdi üzerinizde, size gizemleri açıklayan Kutsal Ruhumun ışığı var. 

Geçmiş zamanlarda, ruhlarınızdan bir halk oluşturdum - enkarne oldukları bu zamanda insanlar 

arasında gizlenmiş bir halk. Bugün ırk, kan, isim, kabileler sizi birleştirmiyor; biri diğerinin nerede 

olduğunu bile bilmiyor; ama yine de Ruh tarafından birleştirileceksiniz. Sadece Benim delici bakışım sizi 

keşfedebilir, dünyevi yöneticilerin bakışları değil. Sizi esarete, hapishaneye götürmek için kim bulabilir? 

62 Sana ilk doğan adını vermiş olsam da, kimsenin önünde eğilmesini bekleme; kimseyi aşağılama. 

Bu yolda kimin "ilk" kimin "son" olduğunu yalnızca ben bilirim. Ama sizi mirasçı yaptığım gibi, 

kardeşlerinizi de mirasçı yapın. Ruhunuzda, hayal gücünüzde ve düşüncelerinizde birleşin. Aranızda sevgi 

ve iyi niyet bağları kurun, o zaman güçlü olursunuz ve artık kimse sizi aşağılayamaz. Firavunlar, krallar, 

Sezarlar ve cellatlar geçmişte halkımın zayıflık anlarında sizin üzerinizdeydi. Eğer zayıf düşmezseniz, bu 

zamanda size kim zulmedecek? Yasamı yerine getirmek için kimseye saygı göstermemeniz gerekmez. Ne 

âlimleri ne de herhangi bir mezhebin ya da dinin din adamlarını reddetmemelisiniz. Senin görevin sana 

getirdiğim vahyi duyurmakla sınırlıdır. 

Sizinle bu şekilde konuşuyorum çünkü sizi yarattığımda, varlığınıza mükemmellik tohumumu 

yerleştirdim. Yaptıklarınızla Bana benzemenizi istiyorum. Ruha, zekâya, vicdana ve diğer niteliklere sahip 

olarak Benim Tanrısallığım gibi olmakla yetinmeyin, çünkü tüm bunlar Benim eserimdir. 

63 Size meyve sunup, "Bunu yiyin ve tanrılar gibi olun!" demeyeceğim. Size, "Bu ekmeği yiyin ki, 

Benim lütfumla yaşayasınız" dedim. Ama insan neden çalışmalarıyla Efendisi gibi olmayı 

başaramamıştır...? Çünkü materyalizmde kendini ruhsal ve ahlaki olarak çirkinleştirmiştir ve dünyanın 

ihtişamına özlem duyduğu sürece Vaat Edilmiş Topraklara sahip olamaz. 

64 Zengin bir cimrinin cennete girmesindense, bir devenin iğne deliğinden geçmesini tercih 

edeceğimi söyledim. Ama eğer biri Bana zengin olanın Benim Krallığımın mutluluğundan asla zevk 

almamaya mahkum olup olmadığını sorarsa, ona şöyle derim: bu kalp kendini açgözlülüğünden, 

bencilliğinden ve maddiyatçılığından kurtarır kurtarmaz, artık zengin bir cimri olmayacak ve o zaman 

Benim Krallığıma girebilecektir. Benim adaletim kimseyi mahkûm etmez, hele ki ebediyen. Kutsal 

Yazıların size sözünü ettiği ateş, ruhu her lekeden arındırana kadar ateş gibi yanacak olan amansız 

vicdandır ve bu ateş günahın izi kaybolur kaybolmaz sona erer. Şunu anlayın ki, sizin hakkınızda hüküm 

verecek olan ben değilim, bizzat kendinizsiniz. 

65 Şu anda girmekte olduğunuz zaman, Benim Baba sevgimin her insana bahşettiği ve yeryüzünde 

hiç kimsenin size keşfetmeyi öğretmediği hazineyi keşfedeceğiniz zamandır. Aksine, bu öğretiler sizden 

saklandı ve kendinizi tanıyacağınız korkusuyla insanlar tarafından sizden gizlendi. Ama şimdi geldim ve 

ruhun ve canın gelişimi yolunda hiç kimsenin kaybolmayacağını biliyorum ve varlığınızı keşfetmeye, 

incelemeye ve tanımaya devam etmenizi teşvik ediyorum - ki bu Beni bulmanın ve tanımanın bir 

başlangıcıdır. Sizi kendi iç varlığınıza bakmaktan kim alıkoyabilir? Benimle ruhani birlikteliğinizin anını 

kim deneyimleyebilir? Gözlerinizi gerçeğin ışığına kim kapatabilir? 

66 Kendinizi keşfedersiniz ve Ruh aracılığıyla Ruhsal Yaşamın ifşasını alırsınız. Uyanmış ve bu ışığı 

düşünmüş olanlardan kim kendi ruhuna karşı gelebilir? Ötesi'nin ne olduğuna dair bir fikre sahip olduktan 
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sonra kim bedenini varlığından mahrum bırakmaya cesaret edebilir? Sizi dünyaya gönderenin kör bir 

tesadüf olmadığını bilin. Benim iradem olmadan hiçbir şey olmaz. Sizi buraya barışın koruyucuları 

olmanız için gönderdim; bunu dua, söz ve düşünce yoluyla kardeşlerinizle paylaşacaksınız, ruhunuzdan 

ruhunuza Benim Tanrısallığımla iletişim kuracaksınız. 

67 Savaş, kıtlık, salgın hastalık ve ölümü, bir ulustan diğerine geçerek keder, sefalet ve yıkım eken 

kasvetli bir cenaze alayı olarak düşünün. Savaşa karşı savaşın, elinizde sevgi ve merhamet silahları var. 

Birbirinizi severseniz zaten bu dünyada Benim Barış Krallığımın özneleri olabilirsiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 72 
1 Kutsal Ruh'un gözleriyle ilahi vahiylere saygıyla ve alçakgönüllülükle girenlere ne mutlu, çünkü 

onların Kutsal Ruh olarak Benim tezahürüme tanıklıkları doğru olacaktır. İnsanlara gidin ve kurak 

tarlalara bile Benim sevgimin tohumunu ekin ve onu Benim sevgimin suyuyla sulayın. 

2 Bu zamanda ruhsal olanı gören çok kişi var, ama hepsinin Beni sevdiğini sanmayın. Size daha 

önce de söyledim, Bana "Baba, Baba" diyen herkes Beni sevmez, ama kardeşlerine sessizce merhamet 

gösteren ve alçakgönüllülükle Benimle iletişim kuran kişi Beni sever. 

3 Ruhsal görüş yeteneği Kutsal Ruh'un bir armağanıdır. Ancak bazıları alçakgönüllü olup görümler 

karşısında sevinç ve korkuyla titrerken, diğerleri sahip oldukları armağanla övünürler. 

4 Soframda kimseyi kayırmadığım halde, neden ilk sıralara talip olan öğrenciler var? Efendi olan ve 

çocuklarımın sevgisiyle çevrili sofrada onurlu bir yer işgal etmesi gereken ben, her birinin kalbine 

girdiğimde, bazılarında sözlerimin ve işlerimin yargılandığı bir mahkeme, bazılarında kırbaçlandığım ve 

alay edildiğim karanlık bir zindan, bazılarında ise yeni bir kurban için hazır bir çarmıh buldum. 

5 Çocuklarımdan bazıları, Benim emirlerime ve direktiflerime her zaman itaatsizlik eden insanların 

anlayışsızlığını gördüklerinde acı çekerler. 

6 Yine de ve bu kadar bencilliğe rağmen, hücresindeki mahkumu, kampındaki hastayı ziyaret 

edenler ve hastanelerde unutulmuş acı çekenlere bir ışık huzmesi getirmek için hastanelere koşanlar var. 

Bu şekilde etkin olanlar komşuları aracılığıyla Beni severler ve yaptıkları işlerle Beni onurlandırırlar. 

7 Zihinlerinizi susturun, bu tezahürde Ben'in mevcut olduğu anların zaten kısa olduğunu düşünün. 

1950 yılı çoktan yaklaştı ve sizi hala derin bir uyuşukluk içinde görüyorum. Bunun nedeni, sözlerimi 

sizinki gibi günahkâr bir beden aracılığıyla duymanız ve bu nedenle sizin için hak ettikleri inandırıcılığa 

sahip olmamalarıdır. Ama peygamberlik sözümün gerçekleşeceği gün gelecek ve o zaman 

anlayışsızlığınızdan tövbe edeceksiniz. 

8 Bu, insanlıkla konuştuğum Benim tarafımdan ilan edilen zaman olmuştur; bundan sonra sizinki 

gelecektir. Ama dudaklarınızı kapatır ve öğretimi duyurmazsanız, taşlar konuşacak ve doğa güçleri sizi 

uyandıracaktır. 

9 İnsanlar, sizi ağırlaştıran acıdan kurtarmak istiyorum. Bu çalışmada Beni destekleyin: bunu 

yapmak için iradeniz var mı? O halde Benden öğrenin, talimatlarımı dinleyin, sizin için çabucak geçecek 

olan bu zamanı değerlendirin. 

10 Eğer yemek odası boş ve masa ıssız kalırsa, bunun nedeni havarilerin rüzgarlara dağılıp İyi Haberi 

yaymaları olsun, Bana sırtlarını dönüp çağrıma kulak vermemeleri değil. 

11 Size söz veriyorum, Ben ayrıldıktan sonra, ama siz dünyanın dört bir yanına dağılmadan önce, 

öğretilerimle size bildirdiğim her şeyi anlamanızı sağlayacak ışığı vermek ve görevinizi yerine getirmeniz 

için gerekli gücü vermek üzere ruhumla geleceğim. Bu anlarda Kutsal Ruh'un ışığı her zihinde olacak; 

bazıları Beni görecek, diğerleri Beni duyacak ve herkes Varlığımı ruhsal olarak hissedecek. 

12 Kendinizi bu lütfa layık kılın; sözlerimden hiçbiri yüreğinizden çıkmasın, çünkü yasak yollara 

düşersiniz. 

13 Şimdi öğrenin, ruhunuzu Benim ışığımla doldurun, çünkü yola çıkma ve görevinizi yerine getirme 

dürtüsünü hissedeceğiniz an gelecektir. Ama hiçbir şey öğrenmemiş biri ne öğretebilir ki? Kör bir adam 

başka bir köre rehberlik edebilir mi? 

14 Gerçek imanla aranızda bulunduğumu hissediyorsunuz; ama kardeşlerinizin yararına büyük işler 

yapamadığınızı hissediyorsunuz. Ama size doğrusunu söyleyeyim, soğukluğunuza rağmen, bu dönemde 

aranızdan, tıpkı sözümle yeni bir yaşama başlayan, artık günah işlemeyen ve kardeşlerine örnek olan 

günahkâr kadınlar gibi, Benim yolumu izlemek için her şeyi terk edecek öğrenciler çıkacaktır. 

15 Altıncı Mühür'ün ışığının ruhunuzu aydınlattığını bilin. Kitap açıldı, çünkü mühürler birinciden 

altıncıya kadar çözüldü. Şimdi İşaretimi taşıyacak olanları çok zor bir görevle görevlendirmek üzere bir 

araya getiriyorum. Bu dönemin sonunda, onu yerine getirenleri kabul edeceğim ve talimatlarıma 

uymayanları ya da onları tahrif edenleri çok şiddetli bir şekilde kınayacağım ve Sözüm onlara ağır 

gelecektir. 
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16 İnsanlar, artık önemsiz şeylerle, gereksiz zenginlikler edinmekle ya da yeni dünyevi maceralarla 

zaman kaybetmemeniz gerektiğini anlayın. Size bağışladığım her anın ruhunuz için bir ışık ve ilerleme 

olduğunu anlayın. 

17 Varlığım, Beni kabul etmeye hazır olmayan bu insanlığı şaşırtır. Bu Üçüncü Çağ'da Ruh'taki 

tezahürüm, zirveye ulaşmış olan bilimin en büyük materyalizmiyle aynı zamana denk gelir. İnsanların 

Benim Öğretime karşı savaşmaya hazırlandıkları silahları görüyorum; bunlar onların bilimleri, felsefeleri, 

materyalist teorileri, benlik sevgileri, hırsları ve kibirleridir. Ama benim bir kılıcım var, o da gerçektir ve 

ışıltısına kimse karşı koyamaz. Onun ışığı bu zamanda insanlığı aydınlatacak ve yanlış olan her şeyi açığa 

çıkaracak ve karanlığı dağıtacaktır. Işığım tüm yollarda parladığında ve hakikat tüm ruhlarda olduğunda - 

kim hala yalana sığınabilecek? Kim kardeşini kandırabilecek? 

18 İnsan kalbi, sonunda en içteki varlığı ve kökeni olan ruhani olana karşı duyarsız hale gelene kadar 

katılaşmıştır. Sana söylüyorum: Babalık Sevgim cevap almadan kalbinizin kapısını çalarken, insandan 

daha aşağı yaratıklar ve tüm yaratılanlar Yaradan'ın varlığını hisseder. Dağlarla konuşuyorum, Bana cevap 

veriyorlar; kuşlarla konuşuyorum, Bana sevinçle karşılık veriyorlar; tarlaları kutsuyorum, çiçeklerden bir 

halı seriyorlar. Öte yandan, insanlarla konuşacak olursam, sesimi duyurabilmek için onların gözleri 

önünde bir insan olarak ölmem gerekir. Ama ben yeniden geldim, çünkü onların ruhlarının öğretilerimin 

ışığına yükselip doğru yola döneceklerini biliyorum. 

19 Sevgili halkım, size İsrail adını veriyorum, çünkü size Yasamı bir kez daha verdim ve Tanrı'ya 

kusursuz tapınmayı öğrettim. Eskilerin yaptığı gibi doğanın güçlerine ve yıldızlara tapmaktan çok 

uzaktınız; ancak şu anda yeni bir putperestliğe düştüğünüzü gördüm. Sözüm sizin hatalarınıza karşı 

savaşmak zorundaydı ve hala birçok yürekte eski geleneklerin, inançların ve göreneklerin kökleri vardır. 

20 Geçmiş zamanlarda insanların yaptığı altın ve gümüş putlar nerede ve insanların hayal gücünün 

yarattığı tanrılar nerede? Kusurlu bir şekilde dikilmiş sunaklardan taş üstüne taş düşmüştür. 

21 Bugün size bir kez kavrandığında gerçekleştirilmesi en kolay olan bir öğretiyle geliyorum, 

dünyaya gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünse bile. Size yaşamınız, çalışmalarınız ve ruhani dualarınız 

aracılığıyla Tanrı sevgisi kültünü öğretiyorum; bu kült, belirli bir yerde dudaklardan dökülmez ve ilham 

almak için kült eylemlere ya da imgelere ihtiyaç duymaz. 

22 Karanlıkta yaşamaya devam etmeniz Benim İsteğim değildir. İşte bu nedenle size ışığımı 

gönderdim ve sizi ruhunuzdan ruhunuza Tanrınızla iletişim kurmaya davet ettim. 

23 Öğretilerim size Beni insanlığın çoğunun algıladığı gibi uzak bir Tanrı olarak değil, sevgi dolu bir 

Baba olarak yakın görmeyi öğretir. Ayrıca size Benim huzuruma girmenin en saf, en kolay ve en güvenli 

yolunu gösterir. 

24 Millet, size mükemmel bir talimat veriyorum. Kendinizi yüceltmeye çalışın, dağa tırmanmak için 

mücadele edin, kendinizi arındırın ki ruhunuz dünyevi tutkulardan kurtulsun ve Sonsuz'da ikamet etmenin 

mutluluğunu deneyimlesin. Ruhunuzun, Benim gücümün titreşiminin, Benim sevgi ruhumun ve Benim 

evrensel ışıltımın hüküm sürdüğü bölgelerde Benim sevgimle beslenmeye aç ve susamış olduğunu 

anlayın. 

25 Eğer birkaç adım ilerlemeyi başardıysanız, kendinizi yeryüzünün ilk insanları, gerçeğin sahipleri 

olarak gördüğünüz için kibirlenmeyin. Unutmayın ki alçakgönüllülük olmadan tüm çalışmalarınız sahte 

olacaktır. 

26 Kendinizi aktif hayırseverlikle, ruhanileşmeyle, erdemle ayırt etmenizi istiyorum ki, yaşamlarınızla 

insanlığa "İsrail" olduğunuzun, Sözümün her ruhu koynuna girmeye davet ettiği Tanrı'nın halkı 

olduğunuzun en iyi tanıklığını verebilesiniz. 

27 Bugün neden İsrail olduğunuzu açıklamak istiyorsunuz ve hiçbir argümanınız yok; neden 

spiritüalist olduğunuzu açıklamak istiyorsunuz ve kelimelerden yoksunsunuz. Ruhsal armağanlarınızın ne 

olduğunu açıklamaya çalışıyorsunuz ve bunları ikna edici bir şekilde açıklayacak kanıtlardan ve ruhsal 

gelişimden yoksunsunuz. Ancak yukarı doğru evriminiz gerçekleştiğinde, gerekli kelimeler size uçacak, 

çünkü sevgi eserlerinizle kim olduğunuzu, size kimin öğrettiğini ve nereye gittiğinizi göstereceksiniz. 

28 İnsanlık için sürprizlerle ve beklenmedik olaylarla dolu zamanlar yaklaşıyor. Bu halkın bu olayları 

nasıl doğru yorumlayacağını bilmesini istiyorum, çünkü olması gereken her şey size Sözümde 

açıklanmıştır. 
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29 Sizler sınanmak ve hazırlanmak için Benim İşimin ilahi potasındasınız. Ancak acı karşısında 

umutsuzluğa kapılmayın, çünkü cilalanmanız gereklidir. Acı kadehini sabırla boşaltmayı öğrenin ki acı 

çekenleri teselli etme hakkına sahip olabilesiniz ve acıya lanet okumayasınız. Çünkü bunu kendi içinizde 

hissettiğinizde, kardeşlerinizin durumunu daha iyi anlayabileceksiniz. 

30 Yakında ruh ve beden doktoru olabilmeniz için sizi eğitiyorum. Ama şunu bilin ki, Benim önümde 

ruhu iyileştiren kişi, yalnızca bedenin acısını iyileştiren kişiden daha önemlidir. 

31 Sözümü işiten erkeklere, kadınlara ve çocuklara diyorum ki: Onu kalplerinizde saklayın ve 

vicdanınızın ışığında öğretilerimi ve emirlerimi hatırlayın, çünkü yarın bunlar öğretiyi yaymanıza ve sevgi 

ve kurtuluş haçınızın ne olacağını duyurmanıza hizmet edecek silahlar olacaktır: Kutsanmış olun, çünkü 

uzun olduğu için birçoklarının sapmış olduğu Ruh'un gerçek yolunu giderek daha fazla tanıyorsunuz: 

Tanrım, seni takip edemiyoruz. 

32 Beni dinleyenler çoktur, ama Beni izleyenler azdır ve bunları dar yoldan sapanları 

cesaretlendirmek için kullanırım - körlerin görmesini, sağırların duymasını, topalların yürümesini 

sağlamak ve "ölüleri" diriltmek için. Kullarım aracılığıyla, onları derin uykularından uyandırmak için 

insanlar arasında mucizeler gerçekleştirdim ve gerçekleştirmeye devam ediyorum. 

33 İkinci Çağ'da, safra ve sirke kâsesini içtiğimde ve Çarmıh'ta sadece Benim kanım döküldüğünde 

Beni çarmıhta yalnız bıraktınız. Ama şimdi çarmıhınızla Bana eşlik edeceksiniz ve Rabbiniz yardımcınız 

olacak, tıpkı acı yolunda çarmıhı taşımama yardım eden bir kişiye sahip olduğum gibi. Yaşamınız, 

Babanıza söyleyebileceğiniz dağın zirvesine ulaşıncaya kadar adım adım düştüğünüz ve tekrar 

yükseldiğiniz acı yoludur: "Tanrım, ruhumu senin ellerine teslim ediyorum." 

34 Övünmeden sonuna kadar Beni izleyenler kimlerdir? Bilmiyorsun. - Hangileri oraya ulaşacak? 

Hepsi, diyor Üstat size, önce bazıları, sonra diğerleri. Herkesin seçtiği yola ve bu yolda nasıl yürüdüğüne 

bağlı olarak bazıları daha az acı çeker, bazıları ise büyük fedakârlıklara katlanır. 

35 Düz yol en kısa yoldur; ışık, sevgi ve erdemle döşenmiştir. Bu, kanunun yoludur. 

36 Eğri büğrü yollar gelişim sürecini uzatır, ama sonunda hepiniz bana varacaksınız. 

37 "Dağın zirvesine" ulaşan ruhların ulaştığı huzur yerini bilmiyorsunuz, ama Vaat Edilmiş 

Toprakların varlığına inancınız var ve bu nedenle size yeniden söylüyorum: Ne mutlu görmeden iman 

edenlere! 

38 Eskiden beri kehanetler size bu zamanda her gözün Beni göreceğini bildiriyordu - günahkârın ve 

dindarın gözü; ama insan biçimindeki İsa herkes tarafından görülmeyecek. Benim Varlığım sizin 

imanınızın, sevginizin ve ruhani yükselişinizin gözleriyle görülecektir. 

39 Sesim varlığınızın en iç kısmında yankılanacak ve sizinle birlikte yaşadığımı hissedeceksiniz. Ama 

yüreğinizin odasını temizlemelisiniz ki, kirlendiğinde Beni kabul etmekten utanmayasınız. Ruhani 

kardeşlerinizden yardım isteyin; onlar hazırlıklarınızda size yardımcı olacaklardır. 

40 Ruhsal tekâmülünüze giden yolda gezintilerinize çoktan başladınız, korkmadan devam edin. Size 

yüklediğim sınavlarda sizi cesaretlendirdim. Uçuruma düşmüş birini hangi insan gücü çıkarabilirdi? 

Hayatlarınızda meydana gelen imkânsızı kim mümkün kılmış olabilir? Ruhunuzu kuşatan ayartıcı 

tuzakları kim yok edebilirdi? 

41 Aranızda bu işleri ücret talep etmeden yapabilecek tek kişi benim. Faydalarımı size verdiklerimle 

övünmek için değil, öğretilerimin fark edilmeden geçip gitmesini ve ruhunuzun bunları kavrayıp 

anlamasını istemediğim için sıralıyorum. Kalbinizin nazik olmasını istiyorum, böylece ruhunuzun iyi işler 

yapmasına ve kardeşlerinizin yolunu sevgi ve merhametle ekmesine yardımcı olur. 

42 Sözümü işittiğiniz bu mütevazı buluşma yerlerine, daha sonra yaşam yolunuzda uygulamaya 

koyacağınız şeyleri öğreneceğiniz bir okula gelir gibi geliyorsunuz. Sadece talimatı duymakla görevinizi 

henüz yerine getirmediğinizi anlayın. Öğretilerimin tohumunu içinde yayabilmeniz için dünyayı size 

emanet ediyorum. Evinizi size emanet ediyorum, size faaliyet alanlarını ve izlenecek yolları gösteriyorum. 

Hapishaneler, hastaneler, yetimhaneler, ahlaksızlığın ve ahlaksızlığın hüküm sürdüğü yerler, dualarınız ve 

merhamet çalışmalarınız için uygun eylem alanlarıdır. 

43 Kendinizi yenin ve yol sizin için kolaylaşsın. O zaman Elçim Yuhanna'nın Vahiy'inde gördüğü 

canavarı yenebileceksiniz. 

44 Birçok kez Beni izlemek için ant içmek istediniz, ama ant içmemeleri için dudaklarınızı 

mühürledim. Aranızdan başkaları Beni her zaman seveceklerine dair yeminlerini yazmak istediler ve Ben 
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kaleminizi durdurdum çünkü Beni takip etme konusundaki geri dönülmez kararlılığın ruhunuzdan 

kaynaklanmasını istiyorum. 

45 Bir an için kendi ruhunuzu görebilseydiniz, kim olduğunuzu öğrendiğinizde şaşırırdınız; onun 

ışığını merak eder ve kendinize saygı duyardınız. Ancak onu bedeninizin gözleriyle göremeseniz de - 

tezahürlerinden dolayı ona iman edin, o zaman bedeniniz artık bir zindan ya da onun yükselişine bir engel 

olmayacaktır. Ruhunuzun, Yaratıcı'ya benzer bir varlık olarak, kendisine yaşam verene layık işler 

yapmaya yazgılı olduğunu unutmayın. 

46 Şimdi, birçoğunuz için geride acı, keder ve gözyaşı bırakan ruhunuzun olgunlaşmasını sağlamak 

için gücünüzü her zamankinden daha fazla toplamalısınız. Ama artık günah kentini terk ettiğinize ve sizi 

sevgiyle bekleyen yeni topraklara adım adım yaklaştığınıza göre - yüzünüzü geriye çevirmeyin, hedefe 

doğru ilerleyin. 

47 Yanlış yönlendirilmiş insanlığı düşünün - yanlış yönlendirilmiş çünkü kendilerini Hıristiyan olarak 

adlandıran büyük dini topluluklar ritüellere ve dışsal olana Benim öğretimin kendisinden daha fazla önem 

veriyorlar. Sevgi işleriyle ve Çarmıhtaki Kanla mühürlediğim Yaşam Sözü artık insanların yüreklerinde 

yaşamıyor, eski ve tozlu kitaplarda kilitli ve dilsiz. Ve böylece Mesih'i nasıl izleyeceğini ne anlayan ne de 

bilen bir "Hıristiyan" insanlık var. 

48 Bu nedenle bu zamanda sadece birkaç öğrencim var - acı çeken kardeşlerini sevenler, acıyı 

hafifletenler, erdem içinde yaşayanlar ve örnekleriyle bunu vaaz edenler: Bunlar İsa'nın öğrencileridir. 

49 Benim öğretimi bilip de onu gizleyen ya da yüreğiyle değil de sadece dudaklarıyla duyuran kişi 

öğrencim değildir. 

50 Ben bu zamanda taştan tapınaklar aramaya ve Kendimi onların içinde tanıtmaya gelmedim. Ben 

ruhları, kalpleri arıyorum, maddi bayramlık giysileri değil. 

51 Bilim yolunda yollarını kaybettikleri için Benim varlığımı inkâr eden insanlara merhametle 

bakıyorum. İnsanların yüreklerinde Beni yok etmek isteyenleri bile düşman olarak görmem; onları sever 

ve bağışlarım, çünkü onlar Benim çok sevdiğim çocuklarımdır. 

52 Sözüme nüfuz edin, ama bunu saygıyla yapın ve yalnızca Rabbinizin bilebileceği şeyleri bilmeyi 

talep etmeyin. Ama Tanrı gibi mükemmel, bilge ve adil bir Varlığa sahip olduğunuzu bilmenin sonsuz 

sevincini hissedin. 

53 Sevgili insanlar, içinde yaşadığı zamanın ve Benim insanlar arasındaki varlığımın farkında 

olmayan bu ezilmiş ve hasta insanlığa bakın. 

54 Uyanın ey insanlar, çünkü size bu insanlık için bir ışık, inanç ve kurtuluş mesajı veriyorum. 

Kendinizi uyuşukluktan kurtarın ve dünyada geçirdiğiniz bu süre içinde sahip olduğunuz görevi düşünün. 

55 Size bu insanlığın kurtarıcıları ya da kurtarıcıları olacağınızı söylemiyorum, hayır; ama Müjde'yi 

illere ve uluslara taşımanız gerektiğini bildiriyorum. Göreviniz Benim öğretilerimi tekrarlamakla sınırlı 

kalmayacak, onları açıklamak ve her zaman merhamet işleriyle ve kardeşleriniz arasında sevgi tohumları 

ekerek pekiştirmek olacaktır. 

56 Hemcinslerinizi şaşırtan ve ikna eden işler yapma yetkinizden şüphe etmeyin. Basit ve eğitimsiz 

olmanız, size emanet ettiğim görevi yerine getirmenize engel değildir. İçinizde kendini göstermek için 

yalnızca inancınıza ihtiyaç duyan bir ışık ruhu var. 

57 Bu yoksul ve mirastan yoksun kalabalıklar arasında, danışmanlar, ruh doktorları, İşimin 

tercümanları, barış elçileri ve peygamberler olacak kişileri aydınlatacağım. 

58 Bazıları başka halklara gidecek, geri kalanlar ise yabancı dediklerinizin, barış, ışık, kardeşlik ve 

misafirperverlik arayan yabancıların gelişini bekleyecek. 

59 Size bu ulusun şu anda Benim İrademle belirlenen saatte dünya halkları arasında bir barış ve 

ruhanileşme bayrağı olarak yükselmeye hazırlandığını söyledim. Acı içinde kıvranarak kendisine gelenleri 

barındıracak, sığınak olacak ve koruyacaktır. Bu halkın kaderi büyüktür, bu yüzden onları sınıyorum ve 

onlara adaletimi hissettiriyorum. 

60 Barış arayışıyla kapınıza gelen mülteci trenlerini görseydiniz kalbiniz sevinçle dolmaz mıydı? 

Ekmeğinizi açlarla paylaşmaktan mutluluk duymaz mısınız? 

61 Yüreklerinizi hazırlayın ve duyarlılıklarınızı yüceltin, çünkü Sözümün gerçekleşeceği saati ya da 

günü bilemezsiniz. Sizi ruhsal açıdan zengin kıldığım şifa armağanını geliştirin, çünkü evsizlerle birlikte 

birçok hasta ve yorgunluktan bunalmış başkaları da gelecektir. Bilinen ve bilinmeyen hastalıklar onlara 
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eziyet edecek; ama ben size ister ruhsal ister fiziksel olsun, tüm hastalıklar için tek bir şifa merhemi 

veriyorum. Bu merhem mucizeler yaratmak için, temelinde dua olan gerçek bir hayırseverlik gerektirir. 

62 Ey söze dönüşen ışık huzmemin içine girmesine izin verdiğim, içinde halkımın görünmesine izin 

verdiğim kutsanmış ulus: Dini fanatizminizi yok edin, kendinizi cehaletten kurtarın ve bir daha asla köle 

olmayacaksınız! 

63 Günü geldiğinde merhamet kudret helvası üzerlerine düşsün ve gerçeği arayan büyük kalabalıklar 

ondan yesin diye bu toprakları şereflendirdim. 

64 Mirasınıza sahip çıkın, armağanlarınıza sahip çıkın, çünkü insanlığa ruhsallaşmayı, en büyük 

bilgeliği ortaya çıkaran ve insanlığın huzurunu ve ruhun yükselişini sağlayan öğretiyi öğretmeye 

yazgılısınız. 

65 Size emanet ettiğim görevler ve misyonlar hiçbir şekilde sizin için bir boyunduruk ya da yük 

değildir. Kusurlarınızın yüküne katlanmadınız ve size yeni bir boyunduruk sunabilmem için aşağılanma ve 

kölelik zincirlerini kendinizle birlikte sürüklemediniz. Size emanet ettiğim görevler kesinlikle zor ve çok 

büyük sorumluluk gerektiriyor, ancak yerine getirilmeleri huzurunuzu, esenliğinizi ve kurtuluşunuzu 

sağlayacaktır. 

66 Görevinizi iyi yaparsanız, ağır bir haç ya da acı veren bir yük olmak yerine, ruh için tarifsiz bir 

sevinç ve kalp için muazzam bir tatmin olur. 

67 Bu, Ruh'ta size gelen, tüm yolları düzelten, engelleri yıkan, karanlığa ışık getiren, cehalet 

zincirlerini kıran ve tüm ruhlara yol gösteren İlyas'ın çağıdır. 

68 Musa'nın İsrail'i Mısır'ın boyunduruğundan kurtarıp Kenan diyarına götürdüğü gibi, İlyas da bu 

zamanda sizi bu dünyanın karanlığından kurtarıp Ruhsal Krallığın ışığına, yeni Vaat Edilmiş Topraklara 

götürecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 73 
1 Susamış kalabalıklar huzuruma geldiler ve lekelerini temizleyen kristal berraklığında bir su 

çağlayanı gibi Sözümü aldılar. Minnettarlık, birçok kalbin çiçeklerin kaliksleri gibi sevgiye açılmasına 

neden olmuştur. 

2 Bu, size geri dönmeyi teklif ettiğim zamandır. Bana gelebilmeniz için acınızın çok büyük olması 

gerekliydi, ama her şey zamanın başlangıcından beri hazırlanmış ve her şey önceden bildirilmişti. Ne 

gözetlediniz ne de dua ettiniz ve bu nedenle yoldan saptınız. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bugün 

"yeryüzünü" kaplayan onca "diken ve taşa" rağmen, onda var olan onca tuzak, uçurum ve uçuruma 

rağmen, Rab'bin yolu, içinde yürümeyi seçen kişi için her zaman tanınabilirdir. Vaat Edilmiş Topraklar'ın 

görkemini görebilmeniz için yolunuzdaki yabani otları ve engelleri kaldırmaya geldim. Yarın insanlar bu 

zamanı "ışık zamanı" olarak adlandıracaklar. 

3 İnsanlığın kısa bir süre içinde geçireceği dönüşüm büyük olacaktır. Toplumsal örgütler, ilkeler, 

inançlar, doktrinler, gelenekler, yasalar ve insan yaşamının tüm düzenleri temellerinden sarsılacaktır. 

4 Evet, bu ışık zamanı. Size söylüyorum, ışık güçtür, samimiyettir ve gerçektir. Bu nedenle, bu 

samimiyet ve bu hakikat insanların tüm yollarında ve tüm işlerinde parıldamalıdır. - Birçokları şöyle 

diyecek: "Tanrım, ne zamandır kendini gözümüzden saklıyorsun! Ama onlara şöyle yanıt vereceğim: Ben 

Kendimi gizlemedim, ama siz Beni görmemek için gözlerinize kalın bir perde çektiniz. 

5 İnsanlık Benim tarlamdır, Ben onun yetiştiricisiyim. Ama görüyorum ki yollarına sayısız bela 

gelmiş ve bu da kurtuluşunuzu son derece zorlaştırmış. Materyalizm, savaş, günah Rab'bin tarlalarını 

durmaksızın etkileyen belalar olmuştur. Ama onları ortadan kaldıracak güç Benim elimdedir ve yakında 

sonsuza dek ortadan kaldırılacakları zaman gelecektir. O zaman tarlalar yeşerecek, kalplerde barış olacak 

ve evlerde bolluk içinde ekmek olacak. İnsan yaşamı, size "Birbirinizi sevin" diyen buyruğu yerine 

getirdiğinde Bana yükselen bir ibadet gibi olacaktır. 

6 Öğretimi duyan ve bir 'ekici' olmak isteyen herkes, bunu ruhuna kazısın ve tohumdan, tarım 

aletlerinden ve sudan yararlanarak sevgisiyle verimli hale getireceği çorak tarlalara doğru yola çıksın. 

7 Kardeşlerinize, Rabbinize O'nun kutlu topraklarında hizmet etmiş olmaktan daha büyük ne miras 

bırakabilirsiniz? Anınız bir gün kutsanacak ve örneğiniz taklit edilecektir. 

8 Bunun, kendinizi kendi işlerinizle kurtarmanız gereken zaman olduğunu anlayın. İnsanlığın 

Üçüncü Çağında, liyakat göstermesi gereken tek kişi ben değilim. 

9 Size yardım etmek için, böylesine derin bir karanlıkta ışığımla size iyiliğin yolunu göstermek için 

yeniden geldim, böylece bilmese bile kalbinizin özlemini çektiği barış krallığına yakında ulaşacaksınız. 

10 Yolun nihai varış noktasını bilmiyorsunuz ama ona ulaşmak için inancınız var. Baba'yı tam olarak 

tanımıyorsunuz, ama O'nun sesi yüreklerinizde koşulsuz bir iman ve yok edilemez bir umut uyandırıyor. 

Bu şekilde iman edenlere tekrar söylüyorum: "Ne mutlu görmeden iman edenlere. 

11 Daha önce hazırlamadıkları kalplerindeki konuta inmesi için her an Baba'ya baskı yapan dünyevi 

insanlar olmayın artık. Şimdi Yaratıcılarına yükselebilenler olun. Kendinizi ruhtan ruha diyaloğu hak 

etmeye layık kılın. 

12 Eğer yaşam yolunda Benim gerçeğimin kanıtlarını aldıysanız, bunların günlük çalışmalarınızda bir 

tanıklık ve teşvik olmasına izin verin. Ancak bedeninizin ruhunuzun aldığı hakikatlere gözlerinizi 

kapatmasına izin vermeyin; çünkü o kör, zayıf ve nankördür ve inatçılığı gelişim yolunuzu engelleyebilir. 

13 Görevinizi yerine getirebilmeniz için size gerekli gücü verdim ve şu ana kadar sizinle 

konuştuklarımla tüm insanlığı kurtarabileceksiniz. Ama siz zayıfsınız ve bu tezahürün sona ereceği 

belirtilen saat gelene kadar halkıma öğretilerimi vermeye devam edeceğim. 

14 Halkımı iki gruba ayırabilirim: Biri Beni anladı, diğeri ise Gerçeğimi anlamadı. Her ikisi de aynı 

talimatı almıştır; ama Beni anlamayan kişi yakınır, kendini muhtaç ve başarısız hisseder. Kimi zaman 

zulüm gördüğüne, kimi zaman da elinin kolunun bağlı olduğuna ve ayartmalara karşı koyamadığına inanır. 

Yolda her adımda ayağına diken battığını hissediyor ve her gün acıdan gözyaşları döküyor; yolun dikenleri 

üzerinde onu süslediğim lütuf giysisinin parçalarını bırakıyor. - Diğer grup ise günlük işlerini bitirdiğinde 

zafer şarkıları söyleyen, Beni kutsamak için savaşta nasıl ayağa kalkacağını bilen; ağıt yakmayan, 

yalvarmayan, azarlamayan kişidir. O kadın ki, Benimle konuştuğunda, Bana sadece şöyle der: "Tanrım, 

içimde Senin Babalık sevgini deneyimlediğim için, ruhumu mükemmelleştiren denemelerimde Kendini 
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tanıttığın için Sana sonsuz şükrediyorum. Sana şükrediyorum çünkü bu denemelerin ortasında Senin 

esenliğine ve rızkına sahip olacağım." 

15 Beni anlayanlar Beni işte böyle överler. Onlar için her gün, her şafak, yeni bir umut ışığı ve evrim 

yolunda yeni bir adımdır. Ama ben sizi bölmek değil, yeni başlayanları ve öğrencileri görmediğim tek bir 

ailede birleştirmek istiyorum. Daha düşük varlıkların yanında daha yüksek varlıklar istemiyorum. Herkese 

aynı yetkiyi verdiğim için, hepinizin bunu aynı şekilde takdir etmesini istiyorum. 

16 Sürekli şikâyet eden sizler, Beni dinleyin: İnsan bedeninde saklı olan sen, Huzuruma geldiğinde, 

onu yorgun ve bitkin, hasta ve çürümüş olarak huzuruma getirdin. Ama onu iyileştirdim, gücünü geri 

verdim, yüreğini sevinç ve umutla doldurdum. Çalışmanız için kapıları açacak anahtarları ellerinize 

verdim ve size ekmek verdim. Sevdiklerinizi kutsadım ve temizledim ve yolunuzu engellerden arındırdım. 

Ruhunuzu derin uykusundan uyandırdım ve ona başka bir hediye vermedim çünkü yaratılışından itibaren 

her şeye sahipti. Ama ruhu yorgunluktan, hastalıktan kurtarmak ve o anda vicdanı aracılığıyla yargılamak 

zorundaydım. Beden ve ruh güçlendikten sonra, yasamı yerine getirmesi için onları tek bir varlıkta, tek bir 

iradede birleştirdim. Daha ne isteyebilirsiniz ki? Size söylüyorum: Bu yasayı yerine getirin ve bu dünyada 

huzura kavuşun ve sonra ruhunuz Cennetin Krallığında olacak. - Bu şekilde sizi uyandırdım ki kim 

olduğunuzu bilesiniz ve böylece kaderinizin ve görevinizin yüceliğini anlamayı öğrenesiniz. 

17 Şimdi size diyorum ki: Beni sadece dinlemekte ısrar etmeyin, harekete de geçmelisiniz! Güçlü 

olun ve denemelerde öğrenin! Sadece dinler ve düşünmezseniz, hiçbir şey öğrenmemiş olursunuz ve hiçbir 

şeyi eyleme geçiremezsiniz. Bu buluşma yerlerini Üstadın size öğrettiği bir okul olarak görün ve dünyayı 

da öğrendiklerinizi uygulayabileceğiniz geniş bir çalışma alanı olarak görün. 

18 Bu dünya çalışmak için uygun bir alan. İçinde acı, hastalık, her türlü günah, ahlaksızlık, 

uyumsuzluk, yoldan çıkmış gençlik, haysiyetsiz yaşlılık, kötülük için kötüye kullanılan bilim, nefret, savaş 

ve yalanlar vardır. 

19 Bunlar çalışmanız ve ekmeniz gereken tarlalardır. Ama eğer insanlar arasında sizi bekleyen 

mücadele size devasa görünüyorsa - gerçekten, size söylüyorum, her ne kadar büyük olsa da, kendinizle 

başlamanız gereken mücadeleyle kıyaslanamaz: ruhun, aklın ve vicdanın bedenin tutkularına, öz 

sevgilerine, bencilliklerine, maddileşmelerine karşı mücadelesi. Ve kendinizi fethetmediğiniz sürece, 

kardeşlerinize nasıl içtenlikle sevgiden, itaatten, alçakgönüllülükten ve ruhanileşmeden bahsedebilirsiniz? 

20 En güçlü düşmanın kendi içinizde olduğunu fark edin. 

Onu yendiğinizde, elçi Yuhanna'nın size sözünü ettiği yedi başlı ejderhayı ayaklarınızın altında 

göreceksiniz. Ancak o zaman gerçek anlamda, "Rabbime yüzümü kaldırıp O'na, Tanrım, Seni izleyeceğim 

diyebilirim" diyebileceksiniz. Çünkü o zaman bunu sadece dudaklar değil, ruh da söyleyecektir. 

21 Bedeninizin gözleri bir an için kendi ruhunuzu görebilseydi, kim olduğunuzu ve nasıl olduğunuzu 

bilmek gözlerinizi kamaştırırdı. Kendinize saygı ve merhamet duyacak ve bu ışığı nereye getirdiğinizi 

görmekten derin bir acı hissedeceksiniz. 

22 Bugün size kim olduğunuzu söylemeye geldim, çünkü siz kendinizi tanımıyorsunuz. Ne anlama 

geldiğini bilmeden, en azından ruha sahip olduğunuza inanmadan ruha sahip olduğunuzu söylemeye 

devam ediyorsunuz; çünkü materyalizminizde dilediğiniz gibi onu görmediniz. Eğer bunu bilmiyorsanız, 

nasıl geliştirebilirsiniz? 

Artık zihninizin zindanı ya da celladı olmayın. Bedenin onun sahibi ya da efendisi olmasına izin 

vermeyin. Kendini özgür bıraksın, bedenin dünyevi eğilimlerini reddetsin, tıpkı her fırsatta kendisini 

bekleyen kurdu kovalayan biri gibi. 

23 İçlerinde Beni anladıklarını hissedenler ve görevlerini yerine getirdiklerine inananlar, kendilerini 

izleyenlere yardımcı olacaklardır. Ama henüz Bana meyvelerinizi sunmayın, çünkü yarattığınız eser - 

sadece bu zamanda değil, tüm zamanlarda - henüz Bana layık değil. 

24 Bundan utanmayın ve cesaretinizi kaybetmeyin. Size zaten mükemmelliğe ulaştığınızı ve 

çalışmalarınızda hiçbir eksiklik olmadığını söylesem, ruhani olgunlaşma yolunuza devam etmek için çaba 

gösterir miydiniz? 

25 Daha fazla hareketsiz kalmayın, gözlerinizi geçmişe dikmeyin. Geride bıraktığın acı, gözyaşı ve 

günahlardı. Sodom kentini geride bıraktınız, artık yüzünüzü ona dönmeyin. Günah şehriydi. Berrak su 

kaynakları ve bereketli tarlalarıyla varlığınızı tatlı ve mutlu kılan yeni bir ülkeye doğru gidin. 
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26 Bakın, insanlığın ruhunun önünde açılan pek çok yol var. Yine de size söylüyorum ki, bazıları 

Benim Doktrinim üzerine kurulmuş olsa bile, bu dünyada tek bir mükemmel dini topluluk görmüyorum. 

İkinci Çağ'da size verdiğim Söz'e aykırı olarak gelmiyorum, Kendimi inkâr edemem. Ama sana 

soruyorum: Bu Söz, bu Öğreti nerede? Onu insanların kalplerinde arıyorum ve bulamıyorum. Eski ve tozlu 

kitaplarda saklanmıştır ve insanlar arasında onu tahrif etmeye cüret edenler bile vardır. Bu nedenle size 

aranızda mükemmel bir dini topluluk bulamadığımı söylüyorum. Çünkü sevgi ve merhamet, 

alçakgönüllülük ve adalet yerine sadece töreler, gelenekler ve gösterişler, birçok acı ve cehalet buluyorum. 

Ancak bunlar Bana ulaşmayan hatalardır. Bana yalnızca sevgi, uysallık, adalet ve sabır ulaşır. 

27 Sevenler Benim öğretimi yaşar. İnsan kardeşlerinin acısını hisseden, onlar uğruna acı çeken ve 

onları teselli eden kişi Benim öğrencimdir. Erdemi eserleriyle, kendi yaşamıyla öğreten kişi bir ustadır. 

Kendi kardeşini gerçek anlamda seven kişi Benim değerli çocuğumdur. 

28 Yasamı bilip de onu gizleyen kişi kendisine öğrencim diyemez. Kim Benim gerçeğimi yüreğiyle 

değil de sadece dudaklarıyla aktarırsa, Beni örnek almamış olur. Her kim sevgiden söz eder ve bunun 

aksini eserleriyle kanıtlarsa, öğretilerime ihanet etmiş olur. 

29 Meryem'in saflığını ve mükemmelliğini inkâr eden kişi aptaldır, çünkü cehaletiyle Tanrı'ya 

meydan okur ve O'nun gücünü inkâr eder. Üçüncü Çağ'da Benim gerçeğimi kabul etmeyen ve ruhun 

ölümsüzlüğünü inkâr eden kişi hâlâ uykudadır ve insanlığın bu zamanda tanık olduğu vahiyleri bildiren 

geçmiş zamanların kehanetlerine kulak asmamaktadır. 

30 Üçüncü Vahyimin nedeni budur. Sinagogların ya da kiliselerin koynunda görünmedim, çünkü 

bunlar Benim evim değildir. İnsan eliyle inşa edilen taştan tapınaklar Benim tapınağım olamaz, ancak 

sevgilerinin sunağı, imanlarının ışığı ve erdemlerinin sunusu olan insanların kalbinin kendisi olabilir. 

31 Kendimi onlarda açığa çıkarmak için kalpleri ve ruhları ararım. 

32 Gerçeğin içinizde yaşamasını istiyorsanız, sevgiyi uygulayın, sözlerinizle, eserlerinizle ve 

düşüncelerinizle ışık saçın, ruhen ve bedenen hasta olanları iyileştirin. 

33 Bazıları Benim düşmanım olarak ortaya çıkarsa, Ben onlara öyle bakmam, yalnızca muhtaç olarak 

bakarım. Kendilerini âlim sanan ve Benim varlığımı inkâr edenlere acıyarak bakarım. İnsanların 

yüreklerinde Beni yok etmeye çalışanları cahil olarak görüyorum, çünkü yaşamın Yazarı Olan'ı yok 

edecek güce ve silahlara sahip olduklarına inanıyorlar. 

34 Sadece Benim gibi her şeye gücü yeten bir varlık Benimle savaşabilir. Ama benden bir ilah 

çıkarsa, bunun bana karşı olacağına mı inanıyorsunuz? Yoksa yoktan var olabileceğine mi inanıyorsunuz? 

- Hiçbir şey yoktan var olamaz. - Ben Her şeyim ve asla doğmadım. Ben başlangıç ve sonum, yaratılan her 

şeyin Alfa ve Omega'sıyım. 

35 Benim tarafımdan yaratılan varlıklardan birinin Tanrı'ya ulaşabileceğini hayal edebiliyor 

musunuz? Tüm yaratıkların sınırları vardır ve Tanrı olmak için hiçbir sınıra sahip olmamak gerekir. Bu 

güç ve yücelik hayallerini besleyenler kendi gururlarının karanlığına düşmüşlerdir. 

36 Bende hiçbir bencillik var olamaz. Bu nedenle, Ben Tanrısallığımda yüce olduğum için, sizin de 

yüce olmanız Benim İrademdi. Küçük olduğunuz sürece zayıf olacağınızı ve Beni izleyemeyeceğinizi, 

Beni anlayamayacağınızı ve Beni sevemeyeceğinizi biliyorum. Bu nedenle size öğretmek ve sizi ruh ve 

anlayış bakımından yüce kılmak için sizi arıyorum. Seni seviyorum ve sana yakın hissetmek istiyorum. Bir 

baba, çocuklarının olmadığını ve dahası acı çektiklerini bildiği sürece asla mutlu olmayacaktır. 

37 Babamın evi sizin için hazırlandı. Ona geldiğinizde, gerçekte ondan zevk alacaksınız. Bir baba 

kendi çocuklarının kendi evinin kapısında dilenci gibi olduğunu bilirken nasıl olur da kraliyet odasında 

yaşar ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarır? 

38 Çocuklarım, Yasamı ihlal ederek kendiniz için yargı hazırladınız. Sizi azarladığıma inanarak yolda 

tökezlediniz ve Bana merhametsiz dediniz, adaletsiz ve merhametsiz dediğinizin Cennetteki Babanız 

olduğunu unuttunuz. 

39 İlk Çağ'ın şiddetli yargıcında Baba'nın sevgisini fark etmediniz mi? Ve İkinci Çağın sevgi dolu 

Efendisinde Baba'yı keşfetmediniz mi? Size söylediğimi hatırlayın: "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır". 

40 Bugün, Kutsal Ruhum sizinle konuşurken, gerçekten de Baba'nın Bilgeliği ve Oğul'un Sevgisi 

sizinle konuşuyor. 
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41 Büyüklüğümle sizi aşağılamak ya da bununla övünmek istemiyorum, ama yine de, Benim isteğim 

olduğu sürece bunu size gösteriyorum, öyle ki tüm güce, bilgeliğe ve mükemmelliğe sahip bir Tanrı'nın 

Babanız olmasından en büyük zevki duyabilesiniz. 

42 Gücümün sonunu asla deneyimlemeyeceğiniz ve ruhunuzun gelişimi ne kadar yüksek olursa, Beni 

o kadar iyi tanıyacağınız düşüncesiyle sevinin. Kim Rabbinin yüceliğine asla ulaşamayacağını bilmeyi 

kabul edemez? Dünyevi babanıza kıyasla yaşça daha genç olmayı kabul etmediniz mi? Ona kendi 

isteğinizle deneyim ve yetki vermediniz mi? Senden daha güçlü, gururlu, cesur ve erdemlerle dolu bir 

baban olduğunu görmekten memnun değil miydin? 

43 Öğrencilerim, içinize yerleştirdiğim bu ışığı asla kötülük için kullanmayın. Bunu size belirtiyorum 

çünkü Benim tezahürümün bu şekli yakında sona erecek ve aranızda döktüğüm lütuf o kadar büyük ki, 

bazıları Benim ayrıldığımı gördüklerinde, kendilerini insanların önünde yüceltmek için yetkilerini ve 

ruhsal armağanlarını kullanmakta mantıksızca özgür hissedecekler. 

44 Dalkavukluk, gösteriş ve para peşinde koşanların vay haline! Çünkü acı ve sıkıntılar kardeşlerinin 

gelip bir damla merhem için önlerinde secde etmelerine neden olacaktır. Ama kendilerini tanrı sananların, 

otoritelerinin fesada ve ışıklarının karanlığa dönüştüğünü fark etmeyenlerin vay haline! İyi öğrencilerimin 

vay haline, çünkü onlar uğruna acı çekmek zorunda kalacaklar, çünkü karışıklık çıkacak! 

45 İzlediğiniz yolun yukarı doğru evrim olup olmadığını bilmek istediğinizde, vicdanınıza 

danışmalısınız; eğer vicdanınızda huzur varsa ve kalbinizde kardeşlerinize karşı hayırseverlik ve iyi niyet 

varsa, ışığınızın hala parladığından ve sözünüzün teselli ve şifa verdiğinden emin olacaksınız. Ancak 

açgözlülüğün, kötü niyetin, materyalizmin ve şehvetin yüreğinizde kök saldığını fark ederseniz, ışığınızın 

karanlığa, aldatmacaya dönüştüğünden emin olabilirsiniz. Baba sizi çağırdığında altın buğday yerine saf 

olmayan bir hasat mı sunmak istiyorsunuz? 

46 Bu sözleri en derin varlığınızda saklayın ki silinmez olsunlar. Yaşamınızdaki (emri) yumuşak 

başlılıkla yerine getirin ve esenliğe kavuşun. Ekmeğin ağzınızda tatlı olmasını, evinizin kırılgan bir tekne 

olmamasını, aynı fikirde olmanızı istiyorum ki, bu söze inanmayanlar size geldiğinde, onların sözlerinin 

ve kötü niyetlerinin fırtına rüzgârı imanınızı silip süpürmesin. 

47 İkinci Çağ'da, birçokları İsa'daki varlığımdan dehşete düştü çünkü bu, ailelerin bağrında 

bölünmeye neden oldu. Bir evde yaşayan beş kişiden üçü ikiye, ikisi üçe karşıydı ve üçü Beni izlerken, 

ikisi Beni reddetti. Şu anda da aynı şey oluyor. Öyle evler vardır ki, babaları Beni tanımış, eşleri ve 

çocukları ona karşı ayaklanmışlardır. Bazılarında ise ailenin annesi olan eş Bana geldi ve gözyaşları içinde 

şöyle dedi: "Efendim, ben sizi izliyorum ve benimkinin de sizi izlemesini istiyorum. Ama onlar, benim 

çocuklarım, beni yanlış değerlendirdiler." 

48 Herkesin mükemmel bir uyum içinde talimatlarıma uyduğu aileler ne kadar nadirdir! 

49 Böylece bu halk akrabalarının ve komşularının anlayışsızlığına katlanır, ekmekten mahrum 

bırakılır, kapılar yüzlerine kapatılır, pusular kurulur, iftira ve yalan şahitlik yapılır. Korkmayın, güçlü 

olun, çünkü sizi en çok yanlış değerlendirenler, izlediğiniz yolu aramak için pişmanlık içinde gelenler 

olacaktır. 

50 Sizi seviyorum ve sizi her zaman kurtaracağım ve yaşam yolculuğunuzda alacağınız merhamet 

Benim merhametim olacak, böylece inanmayanlar bile kalbinizde huzur, sofranızda ekmek ve ruhunuzda 

güç olduğunu gördüklerinde şaşıracaklar. 

51 Size yardım etmek için, size şefkatli okşamamı gönderiyorum, ey öğrenciler. İlahi Işınım Bana 

döndüğünde, Huzurum sizde kalıcı olacaktır. Ama bugün Üstat size şöyle diyor: Uyanın millet! Şimdi 

uyuma zamanı değil. Fırtınalar her an sizi vuruyor ve güçlü kalmalısınız. Yargılama ve düşünme 

zamanıdır: salgın hastalık, kıtlık, savaş, ölüm ve tüm görünür ve görünmez zorluklar ve musibetler serbest 

bırakılır. Sessizlik içinde dua edin ve çalışın. Lambanızı söndürmeyin ya da sahip olduğunuz armağanı 

saklamayın. Kapınızı çalanı karşılamaya her zaman hazır olun, o zaman benzetmemdeki sadık bakireleri - 

kandili yanan iffetli eşi bekleyenleri - kendinize örnek alacaksınız. 

52 Ruhsallaşmanız, yardım etmek istediğiniz herkesin düşüncelerini etkileyecektir. Böylece 

yeryüzünde sizi yöneten kardeşlerinizin yolunu aydınlatabileceksiniz. Kalp kapılarını açık tutacaklar ve 

yabancıya hoş geldin diyecekler ve onlara vereceğim barış mesajını ona iletecekler. 

53 Bu ulusun dünyanın diğer ulusları arasında yerine getirmesi gereken zor bir görevi olacaktır. Ama 

bunun için önce her otu kökünden sökeceğim. İnsanların ikiyüzlülük maskesini atmalarına ve kalplerini 
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samimiyet, kardeşlik ve ışıkla doldurmalarına neden olacağım. Ruhani konularda da bu ulusun örnek teşkil 

etmesi gerekecektir; ancak Tanrı'ya olan ibadetini ruhani hale getirmesi ve dini fanatizm ile putperest 

kültleri ortadan kaldırması gerekmektedir. 

54 Diğerlerinin inanabilmesi için öğretimi sizin yaşamanız gerekir; ancak bu halk ruhsal olarak 

kendini yükselttiğinde, öğretimi yaymak için dünyanın her bölgesinde aydınlanmış insanlar ortaya 

çıkacaktır. O zaman Bana teşekkür edecekler çünkü kendilerini yalnız hissetmeyecekler ve herkesin lütuf 

armağanlarına sahip olduğunu anlayacaklar. Çünkü dünyaya gelmeden önce, görevlerini yerine getirme 

yeminleri nedeniyle onları Babalık şefkatimden aldılar. 

55 Rabbinden aldığı ışıkla aydınlanmış olarak yoluna devam eden Vaftizci Yahya peygamber gibi, 

sadece vicdanının iç sesiyle yönlendirilerek ruhani armağanlarını ortaya çıkaran kişi kutsanmıştır. Başka 

kim ona öğretebilir ya da çölde onunla konuşabilirdi? 

56 Yeni yaşama uyanın ey insanlar, yıkıma düşmeyin! Size her zaman "ışığın çocukları" dediğimi 

unutmayın. Her gün ruhunuzda en azından bir ışık kıvılcımı parlasın. "Bu nasıl olabilir?" diye sorar 

yüreğiniz Bana. Buna cevabım, insanlığın muhtaç insanlarla dolu olduğu ve onlara manevi zenginlik 

olarak sahip olduklarınızdan bir şeyler verebileceğinizdir. Uzun zaman önce sizi bu görev için belirledim 

ve alınlarınızı işaretlediğim bu zamanda yaptıklarım, varlığınızın en başından beri Benden aldığınız 

kaderin ve ruhani armağanların doğrulanmasından ibarettir. Barış, güç, sonsuz ışık, karışık ruhlar 

üzerindeki otorite, şifa armağanı, (içsel) söz, ruhani dua ve ruhunuzu süsleyen pek çok armağan, 

peygamberler, elçiler, üstatlar ve iyilik havarileri için verimli topraklar olacak olan bu ulusun barışını 

yaratabileceğiniz silahlardır. 

57 Tüm bu kehanetler gerçekleştiğinde ve insanlar kutsal kitaplarda bunlarla ilgili herhangi bir duyuru 

aradıklarında, her fırsatta gözlerinizin bu zamanda gördüklerinin ve gelecek (zamanlarda) göreceklerinin 

açık bir göstergesini bulduklarında şaşıracaklardır. O zaman insanlar şöyle diyecekler: Gerçekten de bu 

Üçüncü Zaman'dır, Rab'bin İkinci Gelişidir! 

58 Bazıları için bu halk bir ayrıcalığa sahipmiş gibi görünebilir; ama daha sonra tüm dünya Rab'bin 

Ruhu'nun O'nun tüm evrensel ailesinin üzerine karşılıksız olarak döküldüğünün farkına varacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 74 
1 Bu, ruhani yükselişiniz uğruna insanlar arasında tezahürümü hissettirdiğim bir lütuf saatidir. Beni 

duyduğunuzda, kendinizi ruhsal olarak toplamak için dünyadan uzaklaşırsınız. 

2 Benim soframda olduğunuzu, ekmeği dağıtmamı ve şarabı size vermemi beklediğinizi gerçekten 

hissedin. Sizinle mecazi anlamda konuştuğumu, size İkinci Çağ Sözümü hatırlattığımı biliyorsunuz; çünkü 

ekmek Benim Sözümdür ve şarap da Sözün içindeki ilahi özdür. 

3 Ekmek ve şarap, beden ve kan, kudret helvası ve su, tüm bunlar ruhunuzun ebedi gıdası olan 

sözcüklerin, sevginin ve yaşamın sembolü olmuştur. 

4 Çöldeki kudret helvası ve kayadan gelen su, kendi zamanlarında Ruh'un ekmeğini ve şarabını 

simgeliyordu; bunlar Son Akşam Yemeği'nde öğrencilerimle çevrili olarak onlara şöyle dediğimde 

kullandığım simgelerle aynıdır: "Yiyin ve için, bu Benim Bedenim ve bu Benim Kanımdır". Bu öğreti ile 

insanlık için yeni bir çağ, sevgi çağı açtım. 

5 Bugün yeni öğrenciler etrafımda toplanıyor ve kalabalıklar yine Benim adımlarımı takip ediyor. 

Ancak ilahi öğretileri sizin için anlaşılır kıldığım araçlar artık sadece alegori ya da benzetme değildir; 

sadece ruhla algılayabileceğiniz ilahi bir özle zihninize konuşan kusursuz Sözdür. 

6 Bu öğretiler üzerinde derinlemesine düşünen öğrenciler, eninde sonunda alegoriler ve semboller 

döneminin sona erdiğini anlayacaksınız; çünkü ruhsal gelişiminiz ve zihinsel açılımınız gerçeği daha iyi 

anlamanızı sağlayacaktır. 

7 Ellerinizle Bana dokunamasanız ya da fani gözlerinizle Beni göremeseniz bile Ben aranızdayım. 

Sizinle konuşmak ve dualarınızda Beni nasıl arayacağınızı öğretmek için ruhumla geldim. 

8 Tıpkı İkinci Çağ'da aranızda yaşamama rağmen hiçbir maddi iz bırakmadığım gibi, yeni 

tezahürümden de hiçbir maddi iz bırakmayacağım. İnsanlık putperestliğe ve maddi şeyleri kutsamaya, 

onları ilahi olarak görmeye ve tapınma nesnesi haline getirmeye eğilimlidir. İnsanlık Bedenimi, 

şehitliğimin Haçını ya da öğrencilerimle yediğim o Son Akşam Yemeğinin Kadehini koruyabilseydi ne 

yapardı? Ancak, insanlığın ruhunda yalnızca Benim İlahi Özümün kalması için her şey yok edildi. 

9 Çok geçmiş zamanlarda bile, hem sembol olarak hizmet eden nesneleri hem de sözün habercilerini 

ya da duyurucularını insanların gözlerinden uzaklaştırdım. İlk seferinde, Musa dağdayken, kendisini 

putlaştıran halkından kayboldu. Ateş peygamberi İlyas, kendisini yeryüzünden uzaklaştıran bir "bulut" 

içinde kayboldu. Her ikisi de, İsa gibi, ruhlarda manevi öz olarak sadece eserlerinin izini bırakmıştır. 

10 Şimdi burada, vaatlerimden birini yerine getirerek, tüm nesilleri tek bir halkta ve farklı ırklardan 

insanları tek ve aynı havarilikte birleştiriyorum. 

11 İnsanlığa ışık ve berraklık dolu bir vasiyet daha bırakıyorum. Çocuklarımın bazılarında dini 

fanatizmin en yüksek dereceye ulaştığını, bazılarında ise materyalizm ve inançsızlığın ruhlarını nasıl av 

haline getirdiğini görün. İnsanlar arasında ışık yeniden parlayana ve onlara bazılarının diğerlerine duyduğu 

sevgiden doğan gerçek huzuru hissettirene kadar, her ikisini de büyük ve kanlı bir savaş beklemektedir. 

12 Tutkuların ve dünya görüşlerinin gerçek bir kaosu karşısında, insanlar yeni öğretilerimin tanıkları 

ve taşıyıcıları olarak ortaya çıkmak zorunda kalacaklar. İmanı bulmak için kendilerini hazırlamaları ve 

alçakgönüllülük, itaat, ruhanilik, güç ve merhamet ile giydirmeleri gerekecektir. 

13 Fırtınadan korkmayın sevgili öğrenciler, çünkü Ben teknede sizinle birlikte olacağım ve Bana iman 

ederseniz, mahvolmazsınız. Sözümü alma kutsamasına sahip olduğunuz gibi, tüm kardeşlerinizin de bunu 

bilmeyi hak ettiğini, çünkü zaten onu bekleyen çok kişi olduğunu düşünerek, imanla savaşmalısınız. 

14 Öğretimi uygulamanın zor olduğunu ya da size ağır zorluklar getirdiğini söylemeyin. Beni sevgiyle 

izleyenler çarmıhlarının yükünü hissetmezler. 

15 Bu Benim Sözümdür, onu ruhunuza işleyin, çünkü yakında ona bağımlı olacaksınız. 

16 Melodik çanın çalması sizi uyandırdı, sesi ruhunuzda yankılandı ve sonra bunun Üstadın size 

göründüğü bir lütuf günü olduğunu hatırladınız. Ruhunuz için yaşam olan ve yüreğinizi güvenle dolduran 

bu ilahi sözü duyma arzusuyla hemen ayağa kalktınız. 

17 Gerçekten de Sözüm, yaşamın fırtınalarının sizden gizlediği yolu size gösterir. Tüm insanlara 

olduğu gibi size de yakın olduğumu anlayın; ışığım herkesle birliktedir. - Bu zamanda pek çok ruh ışık 

yolunu izleyecek ve artık yoldan çıkmayacaktır. Benim izimi en çabuk takip edenlerin katı yürekli ve katı 
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boyunlular olduğunu görünce şaşıracaksınız. Ama bunun nedeni, herkese ruhani yaşamın ışığına uyanması 

için gerekli zamanı vermiş olmamdır. 

18 Günah içinde katılaşmış kaç kişi bu zamanda Sözümü dinlemeye geldi ve daha öğretme konuşmam 

bitmeden gözyaşlarıyla Bana, "Bu sensin, Efendim!" dedi. Bu oldu çünkü Benim saf, nazik ve ikna edici 

Sözüm o insanların yüreğine konuştu. Ve size söylüyorum ki, Varlığımı bir kez hisseden kişi kendini sahte 

iddialarla kandıramayacaktır. - Bu zamanda Beni işitmiş olan sizler, kendinizi Bana nasıl tanıklık 

edeceğinizi bilecek şekilde donatın; çünkü öğretimi size açıkladığım gibi sunmalısınız, keyfinize ya da 

isteğinize göre değil. 

19 Hayat yolculuğunuzda size iyi haberi getiren bir arkadaşınız olduğu gibi, zahmet dolu bir dünyada 

can çekişen tüm insanlık da aynı şekilde Rab'bin orada olduğuna dair ipucunu alacak ve Beni duyacaktır. 

20 Merhametimle sıkıntı günlerinizi kısaltmasaydım, haliniz ne olurdu? Hepiniz çoktan ölmüş 

olurdunuz. Bu zamanda, onlara İlahi Çalışmamda bir görev vermek ve Sevgimin onları asla dışlamadığını 

söylemek için günahkârları arıyorum. Hayırseverlik uygulaması yoluyla ruhani yükselişe ulaştıklarında, 

bir gün bu ruhlar ne büyük bir memnuniyet ve sevinç duyacaklardır. - Sonsuzlukta, Baba'nın olan ve sizin 

kurtuluşunuzdan ve ebedi huzura kavuşmanızdan başka bir arzusu olmayan bir sevgi vardır. 

21 1866 yılından bu yana, üzerinize teselli ve vahiy olarak dökülen sevgi pınarımı yeniden açtım. 

Öğretilerimi uygulamaya başlamanızı söylemek için ayrılış günümü beklemedim, ama onları duyduğunuz 

ilk andan itibaren size şunu söyledim: "Merhamet edin, hastaları teselli edin, yeni vahyimi konuşun, 

muhtaçları ve kayıpları getirin". Bunun nedeni, İşimden harika bir şekilde söz eden ve hastaya dokunmak 

ve acısını dindirmek için elini uzatamayan teorisyen öğrenciler olmanızı istemememdir. Ölümcül hasta 

olan adam sizin ilginiz ve dualarınız sayesinde hayata döndüğünde ve dudaklarının sizi kutsadığını 

duyduğunuzda kalbiniz sevinçle dolmadı mı? 

22 Bu çocuklarımın artık Benim Sözümü size iletmeyecekleri zaman çok yakındır. Ben gideceğim ve 

Efendi artık size bu talimatı vermeyecek. O zamana kadar kalplerinizdeki aktif hayırseverlik arzusunun 

kendisini arındırmasını ve ruhanileşmenin yaşamlarınıza girmesini istiyorum. Ruhsal çobanınız İlyas, 

Benim gelişimi size duyurdu ve ayrılacağım günü de önceden bildirdi. 

23 Biçimi basit ve alçakgönüllü olan Sözüm, içeriği bakımından derindir ve son güne kadar da öyle 

olacaktır. Benden sizinle seçilmiş sözcüklerle konuşmamı istemeyin, çünkü ruhunuzun Benim 

talimatlarımı anlamak için bunlara ihtiyacı yoktur. 

24 Öğretimi Benim isteğime göre uygulamaya koyanları ve varlıklarının özünden uzaklaşanları 

bilirim. Hiçbir şey Benim bilgeliğimden gizli değildir ve gerçekten size diyorum ki, Bana ulaşmak 

istiyorsanız, sevgi, merhamet, adalet ve alçakgönüllülük merdiveninden yukarı çıkın. 

25 Bu ruhani çalışmayı, meyvelerini bu dünyada görme umuduyla maddi bir çalışmaya dönüştürmeye 

çalışmayın. Doktrinimin zaferinden şüphe etmeyin, ona iman edin ve ovaları dağlara, çölleri yeşil otlaklara 

dönüştürebileceksiniz. İkinci Çağ'da, İsa Çarmıh'ta öldüğünde, Yahya dışındaki öğrencileri tarafından terk 

edildiğinde, her şeyin bittiğini düşündüklerini hatırlayın. Bununla birlikte, daha sonra ilahi tohum 

kalplerde filizlenmeye başladı ve bu tohum şehitlerin kanıyla - sevgi ve iman olan kanla - sürekli sulandığı 

için ölmedi. 

26 Size söylüyorum, bu zamanda Benim ilahi tohumum merhamet işleriyle, tövbe ve uzlaşma 

gözyaşlarıyla sulanmalıdır. 

27 Bu süre içinde sizi yeni bir esaretten kurtardım: sizi zincire vuran zalim ve gaddar Firavun gibi 

ayartmalardan, zevklerden ve kötü alışkanlıklardan. Yarın insanlık bu yeni kurtuluşu kutlayacak - 

şenliklerle ya da geleneklerle değil, birinin diğerine duyduğu manevi sevgiyle. 

28 Yehova'nın sunağında sunduğunuz kurbanlar O'nun tarafından kabul edildi. Yine de ruhunuzu 

Rab'be yükseltmenin en iyi şekli bu değildi. O zaman size İsa olarak, "Birbirinizi sevin" diyen İlahi Emri 

öğretmek için geldim. Şimdi size İkinci Çağ'da İsa'nın eserleri aracılığıyla verdiğim öğretilerin bazen 

değiştirildiğini ve bazen de kötü yorumlandığını söylüyorum. İşte bu yüzden, size duyurduğum gibi, 

Gerçeğimi aydınlatmak için geldim. Böylece benim kurbanım birçok hayvanın kurban edilmesini önledi 

ve size Tanrı'ya daha mükemmel bir şekilde tapınmayı öğrettim. Bu zamandaki yeni vahiylerim insanlığın, 

sembolik ibadet biçimlerini anlamlarını öğrenmeden kullanmamanız gerektiğini anlamasına neden olacak, 

çünkü bunlar Benim öğretilerimin alegorik bir temsilinden başka bir şey değildir. 
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29 Ben bir kalp tarafından hissedilmeden önce İlyas ona görünür ve günahlarından tövbe etmesini 

çünkü Rab'bin yaklaşmakta olduğunu söyler. Aynı şeyi İkinci Çağ'da Vaftizci aracılığıyla onlara tövbe 

etmelerini ve kendilerini arındırmalarını çünkü Cennetin Krallığı'nın yaklaşmakta olduğunu emrettiğinde 

de yapmıştır. 

30 Babalık sevgim şu anda Beni duyan pek çok insanın zihnine ve yüreğine ulaşıyor. Bu, Hakikat 

Ruhu'nun insanlara indiği ilan edilen zamandır. O'nun sesini sonsuzlukta duyun, O'nu görünmezde tanıyın, 

O'nu kalbinizde hissedin. Sevgim ve ilhamım ruhunuzun yükselmesine ve öğretilerimi almasına yardımcı 

olur. 

31 İnsanlar yasamı yanlış yorumladılar ve öğretilerimi çarpıttılar. İşte bu nedenle şu anda ışığımı her 

ruhun ve her zihnin üzerine akıtıyorum ki, yaşam boyunca size verdiğim dersi anlamayı öğrenebilesiniz. 

Kusurlu varlıkların, kefaret içindeki ruhların yuvası olan bu dünya, ışığın ve ruhanileşmenin yeri olacaktır. 

Bugün, adaletim tarlaları temizliyor ve yabani otları kökünden sökerek onları kefaret ve sevgi ateşiyle yok 

ediyor. 

32 Antik çağlardan beri ilan edilen kardeş katli savaşları gün geçtikçe sizi titretiyor. Bunların raporları 

sizi rahatsız ediyor ve sonuçları gözyaşı dökmenize neden oluyor. Güç arzuları ve nefretleriyle savaşlara 

neden olan bu insanlar, Beni sunaklarda arayan ve Bana sevgi armağanı yerine kurbanlarının kanını 

sunduklarını fark etmeden Bana tapınan çocuklarımdır. Ah, kibirleriyle sınırsızca hükmettiklerini düşünen 

ve Benim İlahiliğime kıyasla çok küçük olduklarını unutan kör adamlar! - İnsan kibri sınırına ulaştı ve 

onlara varlığımı ve gücümü hissettirmem gerekiyor. Size büyüklüğümü kanıtlamak için tüm kudretimi 

kullanmam gerekli değildir. Aptal ve kibirli insana küçüklüğünü kanıtlamak için doğa güçlerinin hafif bir 

itişi ya da hafif bir dokunuşu Benim için yeterlidir. 

33 O zaman altın buzağı nasıl ortadan kaldırıldıysa, bu zamanda da servete tapınma ortadan 

kalkacaktır. Tüccarların tapınaktan kovulduğu gibi, şimdi de zayıflık ve cehaletten yararlanarak 

hemcinslerinin acılarından çıkar sağlayanlar acı çekecektir. 

34 İnsanlar Rableriyle savaşmaya başladılar, ama nereye dönseler Beni kötülüklerinin önünü tıkarken 

görüyorlar. Ancak bu savaşta vicdanlarının sesini dinlemeyenler karşılarında ölümü, yargıyı ve sonra da 

kefareti bulacaklardır. 

35 Ey Beni duyan öğrenciler - Altıncı Mühür'ün ifşasını keşfedin! Bugün gördüğünüz, duyduğunuz ve 

deneyimlediğiniz her şeyi orada keşfedeceksiniz. Ama Sözüme imanınız varsa, onu kavrayın ve 

yüreklerinizde saklayın. Çünkü 1950 yılı çok yakındır ve bu yılın sonunda sesimi artık bu şekilde 

duymayacaksınız. 

36 Bu insanlığı bir kasırga sarıyor. Ama size doğrusunu söyleyeyim, Benim Sözüm kafa 

karışıklığınızı artırmayacak. Ruhunuzu yönlendiren ve ruhsal gelişiminizde size yardımcı olmak için 

içgörünüzü aydınlatan ışıktır. 

37 Yeniden sizinle birlikteyim ve size insanlık arasındaki sevgi misyonunuzu hatırlatıyorum. Bu 

arada İlyas, Yaratıcılarının sevgisini bulmaları için onları omuzlarında ağıla götürmek üzere kayıp 

koyunları aramak için her yere gider. 

38 Unutmayın ki ben, kendisini unutmuş olanı davet eden Yol'um. Sözümü aranızda yayıyorum ki 

yarın sevgi işlerinizle ona tanıklık edebilesiniz. Birçoğu Kendimi gösterdiğim basit evleri arayacak ve Ses 

Taşıyıcısı aracılığıyla sizinle konuştuğum zamanları hatırlatacak, böylece onlara Kendimi gösterme 

şeklimi ve aranızda yaptığım sevgi eylemlerini ve mucizeleri açıklayabileceksiniz. Bu çatıların altında 

sadece anılar kalacak, çünkü Benim Sözüm ve onun yankıları kalplerinizde korunacak. - Şu anda gençleri, 

daha sonra Sözümü duymamış ve sevgi dolu yardıma ihtiyaç duyan kişileri kabul etmeye hazırlıyorum. 

Beni duymadıkları için ne çok kişi ağlayacak! Ama size şunu da söyleyeyim: Beni duyanlardan kaçı 

kendilerini hazırlamadıkları için ağlayacak ve Sözümün artık kendini göstermediğini fark ettiklerinde, 

Baba'nın sevgi armağanını O'nun İlahi Öğretisini, sonsuz merhamet ve sevgi öğretilerini öğrenmek için 

kullanmadıklarını anlayacaklar Söz Taşıyıcısı'nın İlahi Sözü sunmak için oturduğu yere bakacaklar ve 

sadece boşluk göreceklerdir. 

39 Yıllar çabuk geçer, anlar gibidirler; yakında artık Beni duymayacaksınız, bu yüzden size diyorum 

ki: Bırakın sizi iyileştireyim, okşayayım, rahatlatayım ve size talimatlarımı vereyim. Sizi donanımlı 

kılmak için geldim, ama imanınız ve iradeniz zayıfsa, hasta olacaksınız ve dünyada kim sizinle 

konuşabilecek, size talimat verebilecek ve sizi benim yaptığım gibi iyileştirebilecek? 
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40 Size her zaman sesimi yüreğinizde duyurarak ruhunuzla doğrudan bağlantı kurmak istediğimi 

söyleseydim, Bana inanmazdınız. Ama sizin dünyasallığınız ve kuşkunuz, Rab'bin sevgisiyle hazırladığı 

bazı anlayış organları aracılığıyla Kendisini tanıtmasının nedeniydi, öyle ki Beni bu şekilde duyabilesiniz 

ve öğretimi inceleyerek merhametimin büyüklüğünü kavrayabilesiniz. 

41 Eğer size bedeninizin uykusu sırasında zaman zaman ruhunuzun kendini ayırdığını ve öte 

dünyanın eşiklerine yaklaşıp Beni aradığını söyleseydim, bundan şüphe duyardınız. Ama o anları ruhani 

olarak değerlendirecek donanımdan ve inançtan yoksundunuz ve ben de size yardım etmeleri ve sabahtan 

söz etmeleri, sizi sarsıp uyandırmaları ve dua etmenizi öğütlemeleri için kahinleri ve peygamberleri 

uyandırmak zorunda kaldım. 

42 Halkım, aracılığıyla Kendimi tanıttığım bu kişinin size Sözü veren kişi olduğuna inanıyor 

musunuz? Hayır, çocuklarım, o sizin efendiniz. - Konuşurken Tanrı'nın Ruhu'nun sözü taşıyanın içinde 

olduğuna inanıyor musunuz? Bu da doğru değil. - Size söyledim, Işığımın bir ışını onun zihin organını 

aydınlatmak ve ilham vermek için yeterlidir, dudaklarına inanmayanlara kanıt olarak önemli öğretilerle 

dolu tükenmez bir söz akışı yerleştirir. Bu süre boyunca Beni dikkatle dinleyin ki, gelecek deneme 

zamanları için güçlü olabilesiniz. 

43 Ruhani Varlığımı kabul etmeden önce, Cennetteki Annenize dua ederek, kalplerinizde Benim için 

bir sığınak hazırlamanıza yardım etmesini istediniz. Bunun için siz öğrencilerimi kutsuyorum. 

Mükemmele, ebediyete götüren yol olan Sözümü dinleyin. 

44 Bana soruyorsunuz: Mükemmel varlıkların ilahi evleri ve yaşamları nelerdir? Doğrusu ben size 

diyorum ki, şu anda anlayamayacağınız şeyleri sormayın. Yasalarıma göre hareket edin, bu eylem sizi 

mükemmellik merdiveninde adım adım yükseltecek ve buradan Baba'nın çocuklarının mutluluğu için ne 

kadar çok şey sakladığını görebilecek, hayranlık duyacak ve tanıyabileceksiniz. 

45 Ruhunuz ruhani alemin bir sakini olmasına rağmen, bu yaşam hakkında çok az şey görmüş ve 

neredeyse hiçbir şey bilmemektedir. Mutluluk ya da cennet dediğiniz şeyin eşiklerini buradan nasıl 

tefekkür edeceksiniz? 

46 Bedeninizin gözleri en iyi ihtimalle en yakın yıldızlara bakabildi; biliminiz sizi daha ileriye 

götüremedi ve mesafeleri ortadan kaldırabilecek ve insana görünmeyeni gösterebilecek olan ruhunuz, 

kendi içinde ve kendisinden ayrı olarak etrafındaki manevi bilgiyi hissederken, dünyanın materyalizmine 

kapılmasına izin veriyor, bedeniyle birleşiyor ve yükselmek yerine kendini alçaltıyor ve hayranlık duymak 

yerine şüphe ediyor. 

47 Bazen, yaratılışın harikalarına hayret ederken, sizi çevreleyen her şeyin Sonsuz Yaşam'ın zayıf bir 

yansımasından başka bir şey olmadığını fark etmeden, "Tanrım, Senin gücün ne kadar büyük!" diye 

haykırırsınız. 

48 Sözlerimle ruhani yaşama olan ilginizi uyandırmak istediğim doğrudur, ancak size ne söylediğimi 

anlayın: bu yaşama ulaşmak için, ona yalnızca aklınızla değil, ruhunuzun gelişimiyle de ulaşmalısınız. 

Zekânız, kalbiniz, duygularınız ve tüm yetileriniz ruhla birleşmelidir; o zaman Babanızın yüceliğini 

görebilmek için gerekli olan yüksek gelişime ulaşırsınız. Ancak ruh kendini zihin gücüne emanet eder ve 

kendini ona teslim ederse, o zaman insani olan her şey gibi onun bilgi gücü de sınırlı olacaktır. 

49 Cennet evrende belirli bir yer değildir, Benim görkemim her yerdedir, ruhani ve maddi olanın 

içindedir. Tanrı'nın gökte, yerde ve her yerde olduğunu söylemiyor musunuz? Öyleyse ne dediğinizi 

anlayın ki, Tanrı'nın olduğu yerde O'nun yüceliğinin de olması gerektiğini anlayabilesiniz. 

50 Bu sonsuz Baba-Evi'nde yaşamanızı, manevi bir yücelme durumuna gelmenizi istiyorum, böylece 

evrenin neresinde olursanız olun, İlahi Olan'ın mutluluğunu hissedecek, Sonsuz Yaşam'ın tadını çıkaracak 

ve Yaradan'ın varlığını deneyimleyeceksiniz. Bu dağın zirvesine yalnızca Beni model ve sevgiyi yol 

olarak alanlar ulaşmıştır. 

51 Bu öğretiyi anlayan kişi, bu dünyanın ruha temel öğretileri ifşa etmek için onu geçici olarak tutan 

küçük bir mesken olduğunu idrak etmelidir. En eski zamanlardan beri bir inanç meşalesi, manevi ışığıyla 

insanların yolunu aydınlatmak için yanmıştır. Ancak ne kadar az kişi kendisini buna göre hizalamıştır! Ne 

kadar azı bu yolda sebat etti ve ne kadarı, ölümün onları durdurduğu o kavşağa geldiklerinde, ruhun 

gerçek evi olan ruhani dünyanın yollarını, yasalarını ve görevlerini bilmeden, sanki bir yabancıymış gibi 

ruhani olanın huzuruna çıkmak zorunda kaldı! Kendinize ne kadar haksızlık ettiniz! 
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52 Bugün size öğretilerimi açıklıyorum ki tövbe edebilesiniz ve peşinde olduğunuz amacın farkında 

olarak gerçek yaşama giden yolu seçebilesiniz. Ve sonra ölüm gelip sizi bedeninizden kurtardığında, 

ruhunuz yükselebilir ve ölümden daha kötü bir şey olan kafa karışıklığına kapılmadan ruhani dünyaya 

ulaşabilir. Tüm bunları bildiğinizde, yeryüzünde sadece geçici olarak bulunduğunuz, bu okuldan geçmek 

zorunda olan küçük çocuklar olduğunuz inancıyla yaşayabileceksiniz. Asi ve isyankâr bedeninize lanet 

okumayın ve ayartmalarla ve uçurumlarla dolu aldatıcı bir cennet olarak gördüğünüz bu dünya yaşamına 

katlanmaktan nefret etmeyin. Bu dünyada yaşamanın bir aracı olarak sahip olduğunuz bu beden, 

kalplerinizde yalnızca ruhsallaşma tohumunun filizlenmesine izin vermek için onun zayıflıklarına, 

tutkularına ve zorluklarına hakim olabilirseniz, ruhsal yükselişinize ya da erdemli bir yaşam biçimine 

engel olmayacaktır. O halde bu dünya ve insanı çevreleyen doğa, gelecek nesillerin öğreneceği yeni 

dersler ve sırlar barındırmaktadır. 

53 Artık ne Efendi'nin acısı insanları iyileştirecek, ne ulusların kibrini kıran savaşlar, ne de insanların 

kalbini arındıran sefalet. O zamanların insanlarına şimdiye kadar bilinmeyen başka dersler de verilecektir 

ki bunları bugün size duyuruyorum. 

54 Acınızı kutsayın, öfkeyle gözyaşlarınızı silmeyin, az da olsa ekmeğinizi kutsayın. Bu dünyada 

çektiğiniz sıkıntılar size ne kadar uzun sürmüş gibi görünürse görünsün, Ruhsal Yaşama girdiğinizde, 

sanki bir dakika sürmüş gibi hissedecek ve size yaptığı tüm iyiliklerin farkına varacaksınız. 

55 Cennet mükemmellik halidir. Onu size, cesaretiniz, inancınız ve sarsılmaz iradenizle alacağınız, 

ölçülemeyecek kadar büyük ve göz kamaştırıcı beyazlıkta bir şehir olarak resmettim. Bu davanın askerleri 

olun! Aklında zaten bu yüksek hedef olan hepiniz birleşin, yılmadan ilerleyin ve o şehri sevgileriyle 

fethedenlere teslim etmeyi başarana kadar hayattaki savaşları kazanın. O şehir sizin evinizdir, o ev 

Yaratıcının çocuklarıyla birlikte yaşadığı sonu olmayan evrendir. 

56 Sözümü yüreklerinizde taşıyın ve odanızın yalnızlığında ya da doğanın huzurunda onu hatırlayın 

ve kavrayın. Benim iyi öğrencilerim olun. 

57 Beni bu şekilde dinleme lütfuna sahip olan sizlere şunu söylüyorum: Sözümü tutun, çalışın, 

yaşamlarınızda uygulamaya koyun, çünkü yakında artık duyulmayacak. Bu gerçekleştiğinde, kafası 

karışmış öğrenciler ya da kendini öksüz hisseden çocuklar olarak değil, öğretime sıkı sıkıya bağlı ustalar 

olarak kalmanızı istiyorum. 

58 Bugün hala insanları Benim tezahürümü duymaları için çağırabilirsiniz; yarın, 1950 bittiğinde, 

sadece öğrencilerimin ve tanıklarımın sesini duyacaklar. 

59 Dini uygulamalarında ne kadar inatçı ve fanatik olurlarsa olsunlar, insanlardan kuşku duymayın. 

Her ruh bir gelişim halindedir ve her biri için bu vahiyleri almak için doğru zaman gelmiştir. 

60 Öğrenciler, görevinizi anlayın ve bunu İsa'nın kaderini kabul ettiği sevgi ve itaatle kabul edin. Dua 

edin, izleyin, acı kadehini sabırla için ve çarmıhınızı sevgiyle taşıyın. Her şeyi içinizden kutsayın ve sizi 

incitenleri yürekten ve eylemsel olarak affedin. 

61 Ne mutlu gözyaşları içinde Bana şöyle diyenlere: "Efendim, acımı Senin ellerine bırakıyorum, 

Senin İsteğin benim için gerçekleşecek." Benim İsteğim, Benim Huzuruma sahip olmanızdır, ey sabırlı ve 

yoksul insanlar, ama birkaç dakikalığına acılarınızı unutun ve dünya için dua edin, uluslar için dua edin. 

Birbirinizi sevin! 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 75 
1 Şimdi kendinizi Benim öğrencilerime dönüştürmek için uygun bir zaman olduğunun farkındasınız. 

Bu yolun sizi bilmediğiniz ama var olduğunu ve sizi beklediğini bildiğiniz mükemmel Yuvaya 

götüreceğini anlıyorsunuz. Bedeninizin gözleri, yalnızca ruhunuzun görebileceği şeyleri asla 

göremeyecektir. Ama onların zevk alması için sonsuz harikalar kalır ve siz onlara hayranlıkla bakarken 

şöyle haykırırsınız: "Tanrım, gücün ne kadar büyük, yaratışın ne kadar harika, sevgin ne kadar 

ölçülemez!" - Size doğrusunu söyleyeyim: Ölümlü gözlerinizle görebildiğiniz şeylerin sınırları içinde 

kalmayın, çünkü tüm bunların ötesinde mükemmel ve ebedi bir yaşam vardır. 

2 Kutsal Baba'nın Evi'nin nasıl olacağını hayal etmeye çalışmayın. Ruhunuz kendi erdemleriyle 

yükselerek ona ulaştığında, onu tanıyana kadar bekleyin. Size doğrusunu söyleyeyim, hayal kırıklığına 

uğramayacaksınız; çünkü bu, Tanrı'nın her çocuğu için bir ödül olarak saklanan İlahi bir sürprizdir. 

3 Bu dünya hayatı geçicidir ve size yükselmek için bir basamak ve gerçek yaşama ulaşmak için bir 

pota olarak hizmet eder. Size açıkladığım öğreti, bu yaşam aracılığıyla ışığa ve huzura erişebilmeniz ve 

sizi dünyaya tabi kılan maddi prangalardan kurtulabilmeniz için size yol gösterecektir. Ruhunu, kardeşleri 

için yaptığı sevgi çalışmalarıyla bu geçişe hazırlayan kişi, ruhani aleme girdiğinde kendisini gerçek 

evinde, gerçek anavatanında hissedecektir; orada yabancı değildir. Bununla birlikte, bu sonsuz alana 

hazırlıksız giren kişi, kendisini yabancı bir ülkede yabancı hissedecektir. 

ülke hissetmeli. - Bazıları o hayata inanmaz, bazıları inanır ama ondan korkar; ama sayısız acılarından 

dolayı onu hararetle arzulayanlar da vardır. Bu sonunculara şunu söylüyorum: Ruhani yaşama girmeyi 

sadece onda acılarınızdan kurtuluş bulacağınıza inandığınız için arzu etmeyin; çünkü ben size o varoluşta 

bundan daha fazlasını vaat ediyorum. Sabredin, acılarınıza katlanın, dua edin ve derin düşünün; sizi 

Benden ayıran mesafe kısalacaktır. Bu dünyadaki ağlayışınız ebedi değil, sizi ağır bir azap yüklemek için 

yaratmadım. Her acının bir nedeni olduğunu ve bu nedenin sizin bir kusurunuz olduğunu anlayın. Bu 

nedenle, size birçok öğretiyi açıklayacak olan bu kâsenin içindekileri için. Sesim sizi öbür dünyaya 

çağırmadan önce tüm bunları düşünün. 

4 Böylece tüm insanlığa sesleniyorum. Ama öğrencilerime diyorum ki: Sizler Benim cesur 

askerlerim, arkalarında sevgi izleri bırakan ve sancakları olarak barış, kardeşlik ve iyi niyet taşıyanlar 

olacaksınız. Bugün dünyada var olan pek çok teori ve öğretiyle kafanızın karışmaması için öğretimi 

kavrayın. Ama sonunda biri yoldan saparsa, bu onun Benim Sözümü anlamadığının bir işaretidir. Bu 

nedenle size söylüyorum: İsterseniz Sözümü eleştirel bir gözle araştırın, ama rüzgarın onu alıp 

götürmesine izin vermeyin. Bunu kalplerinizde saklayın, yalnızlığınızda hatırlayın ve açık havanın 

huzurunda tekrarlayın; Benim varlığımı, sevgimi ve merhametimi yeniden hissedeceksiniz. 

5 Hangileri Benim öğretilerimde ustalaşacak? - Sadece sözle değil, işlerle de öğretmeniz gerektiğini 

anlayın, çünkü dünyaya göstereceğiniz ilk şey onlar olacaktır. İnsanoğlu kelimelerden yoruldu. Bu, 

Rabbinizin size öğrettiği Yasayı yerine getirmek için bir kurban mı? O'nun zamanında size şöyle 

demiştim: "Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin." Ve İlyas şimdi size şöyle dedi: "Komşunuzu sevin ve 

kardeşlerinizi yine sevin ve Benim 

Tüm görkemiyle Baba." 

6 Sizler, şimdi ve her zaman Kendimi aralarında açıkladığım bir halkı, daha doğrusu bir ruhani 

varlıklar topluluğunu oluşturuyorsunuz. 

7 Peygamberler tarafından önceden bildirilen ve patrikler tarafından umut edilen Mesih, dünyaya 

Sözünü ve Yaşamını veren ve geri döneceğini vaat eden Efendi, bugün bu halkın alçakgönüllülüğünde 

ortaya çıkan, maddi gözle görülemeyen, ancak ruhunuzun önünde yücelik ve görkemle dolu olanla aynı 

Kişidir. Bir zamanlar Bana nasıl davrandığınız için sizi suçlayarak sizi incitmeye gelmedim. Tanrı insan 

olduğunda kendisini bekleyen kaderi önceden göremez miydi? Size doğrusunu söyleyeyim, Baba size olan 

sevgisinden dolayı bu kurbanı isteyerek verdi. O, gelmeden önce bile çarmıhın kendisini beklediğini 

biliyordu, aynı zamanda kurbanının size en saf sevginin mükemmel dersini vereceğini ve günahlarınızın 

bağışlanmasına ulaşacağınız yolu göstereceğini de biliyordu. 

8 Hem doğruları hem de günahkârları gözeten sadık bekçinin ben olduğumu anlayın. Uyuyanı 

şaşırtmak için geceyi bekleyen hırsız gibi, kalbinize giriyorum. Oradan sadece acıyı yanıma alır, 

Varlığımın kanıtı olarak size Huzurumu bırakırım. Maddi yaşamınızdaki olaylarda Beni hissetmeyi 
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öğrenin. Ekmeğinizi yemek için masanın etrafına oturduğunuzda Beni hissedin. Gerçekten, size 

söylüyorum, o anda ben varım. Barış içinde yiyin ve ekmeğinizi dağıtan ben olacağım - uyum, barış ve 

bereket ekmeği. 

9 İlahi Ruh ailelerde anlaşmazlık, kötü niyet ve hayırseverlik eksikliği gördüğünde nasıl da acı 

çeker! Sevgi yoluna döndüğünüzde, Varlığımın huzurunu hemen hissedeceksiniz. 

10 Öğretilerim, bir kısmını özümseyebilmeniz için çok ayrıntılıdır. Yabancı dedikleriniz bu ulusa 

geldiklerinde ve bu vahyi öğrendiklerinde, merakla Bana soracaklar: "Tanrım, neden bu ulusu bu kadar 

çok seviyorsun ve öğretilerinle ona lütufta bulunuyorsun?" Onlara şöyle cevap vereceğim: "Ben de onu 

sizin ve tüm insanlığın sevdiği gibi seviyorum. Ama onların hepsi Beni, Kendimi tanıttığım biçimde 

anlamayacaktı - onları yabancı olarak görmemeli, sofranıza oturtmalı ve onlarla konuşmalısınız; çünkü bu 

yürekler arasında Sözümü diğer halklara götürecek olanlar vardır. Onlar kendi yollarında ekecekler ve iyi 

askerler olarak savaşacaklar. Ancak savaş sona erdiğinde ve barış gökkubbede ilahi bir gökkuşağı gibi 

belirdiğinde, dünyanın farklı noktalarında bulunan, ancak dua ve savaşta birleşmiş olan tüm 

çocuklarımdan ruhani bir övgü şarkısı yükselecektir. Bu övgü şarkısı şöyle olacaktır: "En yücelerde 

Tanrı'ya yücelik olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara esenlik olsun." 

11 Bugün hâlâ Babalarının sevgisine ihtiyaç duyan çocuklar gibisiniz. Bu yüzden sizi kucaklarım, 

çünkü Ben sizin Babanızım. Kalbinize nüfuz ediyorum ve içinde tuttuğunuz her şeyi biliyorum. Hiç kimse 

Benden sır saklayamaz, çünkü Ben sizin içinizdeyim. 

12 Bu Sözü daha yeni duymaya başladığınızda, imanınızın ateşi sönük, ışığı azdı. Ama öğretimi yavaş 

yavaş anladıkça, imanınızın ışığı alev alev yanan bir meşaleye dönüştü. 

13 Size doğrusunu söyleyeyim, ancak imanla ve Yasamı yerine getirmek için sarsılmaz bir istekle bu 

çölü İlk Çağ'ın Güçlü İsrail'i gibi geçebileceksiniz. 

14 Yaşamın zorluklarından kaçmayın ve öğretilerimi rüzgâra savurmayın, çünkü onlar ruhunuzu 

şekillendirir. 

15 Güçlü olanlar Benim tezahürüme ve gerçeğime en iyi tanıklık edenler olacaktır. Zayıflar 

görevlerini yerine getiriyormuş gibi yapmanın bir yolunu ararken, gerçekte öğretilerimin sevgi ve 

merhametine işleriyle tanıklık etmiyorlar. 

16 Bu öğretileri duymaya devam edebileceğiniz birkaç yıl daha var, böylece Benim (sözlü) Sözüm 

sona erdiğinde öğretilerimi aktarmaya layıkıyla hazırlanmış olacaksınız. 

17 Şimdi bile size herkesten daha fazla olmadığınızı, ayrıcalıklı varlıklardan oluşan bir ulus 

olduğunuza dair beslediğiniz inancın bir hata olduğunu söylüyorum; çünkü Yaratıcı, tüm yarattıklarına 

olan mükemmel sevgisiyle kimseye ayrıcalık tanımaz. Bunu size söylüyorum çünkü yarın kardeşlerinize 

bu zamanda size getirdiğim Öğretiyi sunacaksınız ve sizden sonra gelenlere üstün varlıklar olarak 

görünmenizi istemiyorum, ne de sizi Sözümü duyan tek kişiler olmaya layık kılan bir liyakatiniz varmış 

gibi görünsün. 

18 Anlayışlı, alçakgönüllü, sade, asil ve merhametli kardeşler olmalısınız. 

19 Güçlü olmalı ama kibirli olmamalısınız ki zayıfları aşağılamayasınız. Benim öğretilerim hakkında 

büyük bir bilgiye sahipseniz, kardeşleriniz sizin yanınızda kendilerini aşağı hissetmesin diye, bilginizle 

asla övünmemelisiniz. 

20 Yüreklerinizde biriktirdiğiniz her şeyin size biriktirmeniz için değil, Benim gerçeğimi, her bir 

işçiye Benim tarafımdan bir sayı tahsis edilen kardeşlerinize duyurmanız için verildiğinin farkında 

olmalısınız. 

21 Neden her fırsatta yaptığınız her iyiliğin ruhunuzun iyiliği için olacağını kendinize 

tekrarlıyorsunuz? 

22 Yalnızca kurtuluşunuzu ve ödülünüzü düşünerek bencil arzular beslemeyin; çünkü ruhsal dünyaya 

girdiğinizde hayal kırıklığınız çok acı verici olacaktır, çünkü gerçekte bir ödül kazanmadığınızı 

keşfedeceksiniz. 

23 Size ne söylemek istediğimi daha iyi anlayabilmeniz için, size şu örneği veriyorum: Kardeşleri 

arasında hayır işleri yapmayı kendilerine iş edinmiş erkekler ve kadınlar vardır ve her zaman da olmuştur; 

ancak Bana geldiklerinde, ruhani mutlulukları için Bana herhangi bir liyakat gösteremediler. Bunun sebebi 

neydi? Babalarının adaletsizliğinin kurbanı olduklarını düşünebiliyor musunuz? Yanıt basittir, öğrenciler: 

İşleri içten olmadığı için kendileri için iyilik biçemediler. Çünkü bir şey vermek için ellerini 
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uzattıklarında, bunu asla acı çeken kişiye karşı gerçek bir merhamet duygusuyla değil, kendilerini, 

kurtuluşlarını ve ödüllerini düşünerek yaparlardı. Bazıları kişisel çıkarları, bazıları da kibirleri nedeniyle 

buna yönelmiştir ve bu gerçek merhamet değildir, çünkü ne hissedilmiş ne de özverilidir. Size 

söylüyorum, içinde içtenlik ve sevgi olmayan kişi gerçeği ekmez, ödül de kazanmaz. 

24 Görünürdeki hayırseverlik size yeryüzünde pek çok tatmin sağlayabilir; bunlar uyandırdığınız 

hayranlık ve aldığınız pohpohlamalardan gelir; ama görünen Benim krallığıma ulaşmaz, sadece doğru olan 

ona ulaşır. Orada hepiniz en ufak bir kirliliği veya sahtekârlığı gizleyemeden gideceksiniz. Çünkü 

Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce, kendilerine emanet edilen görevin hesabını Yaratıcı'ya veren basit 

ruhlar olarak yüce Yargıç'ın huzuruna çıkmak için şatafatlı pelerinleri, taçları, nişanları, unvanları ve 

dünyaya ait olan her şeyi bir kenara bırakmış olacaksınız. 

25 İlk Çağ'dan bu yana dolaşan insanlar olduğunuzu anlayın. Şimdi kendinizi tek bir iradede 

birleştirin, o zaman Benim mucizelerimi deneyimleyebilecek ve şöyle diyebileceksiniz: Tanrı bizi 

bağışladı, Rab bizi sevgisiyle doldurup taşırdı. 

26 Bazılarınız buraya bir çocuğun, bazılarınız bir gencin ya da bakirenin, bazılarınız da yaşlı bir 

adamın dünyevi giysileriyle geliyor. Bu bedenlerde sadece Benim bakışım sizi keşfedebilir. 

Her birinin taşıdığı yükü ve yerine getirdiği kefareti yalnızca ben bilirim. Ayaklarınıza batan deve 

dikenlerini sadece Ben görürüm ve yaralarınızı iyileştirmek için onları söken Benim sevgimdir. 

27 1950'ye kadar alacağınız Sözümün hepinizi birleştirmesini ve bunun acı olmamasını istiyorum. 

Ancak "Böyle bir yerde, teslim edilen şey hakikat değildir" dediğiniz sürece, kalplerinizde bölünme ve 

anlaşmazlık tohumlarını barındıracaksınız. Kibriniz ve kendini beğenmişliğiniz sizi diğerlerinden 

(kardeşliklerden) üstün ve ilk hissettirir; ancak bu şekilde İlahi Üstadı model almazsınız. Baba'yla bir olan 

Söz, günahkârlara duyduğu sevgiden dolayı insan oldu, ama siz kardeşlerinizi size öğrettiğim gibi sevmek 

için kibrinizi, sahte benlik duygunuzu reddedemiyorsunuz. 

28 Kendimi bu insanlara tanıtmak için, aklı ve kalbi bile temiz olmayan bir insan ses taşıyıcısı 

kullanarak sesimi maddi olarak duyulabilir hale getirmek zorunda kaldım. Kardeşlerinizin eylemlerini 

yargılıyorsunuz ve onları kusurlu bulursanız, onları reddediyor ve kendinizi onlardan uzaklaştırıyorsunuz. 

Ama sana soruyorum: Size verdiğim öğreti bu mu? Yeni bir Lazarus'a gelince, bu halka, "Kalk ve yürü!" 

dedim. Ama ona verdiğim yaşamı, komşusunu sevmeye ve ona hizmet etmeye adaması için verdim. Ama 

Kuzu'nun yumuşak başlılığını yaşamaya çalışmadınız, katı boyunlu ve katı yüreklisiniz ve bu yüzden 

aranızda kavga ve bölünme var, bu da sizi savaşan uluslar gibi yapıyor. Size söylediklerimi hatırlayın: 

Kardeşinizi yargılamayın, çünkü Tanrınız ve Rabbiniz zamanı gelince sizi yargılayacaktır. İnsanların kötü 

örneklerini taklit etmeyin, Üstadınız gibi davranın. Babanızın sevgisinin sizi beklediği Vaat Edilmiş Şehre 

doğru gelişim yolunuzda size öğretecek mükemmel bir örneğiniz var. 

29 Tövbe etmeniz ve günahlarınızdan pişmanlık duymanız için sizi sokaklarda ve meydanlarda 

feryatlarla uyaran İlk Çağ peygamberlerinin aranızda görünmesini mi istiyorsunuz? Size doğrusunu 

söyleyeyim, onları deli sanır ve onlara inanmazsınız! Yine de bazıları ayağa kalkacak ve insanların Bana 

tapınmak için toplandıkları kiliselerin ve ibadet yerlerinin kapılarındaki kalabalıklara konuşacak ve 

putların sahteliğini ortaya koyacak ve Tanrı'nın çocuklarından istediği tapınmayı ilan edecekler. 

30 Burada, aranızda, her ses taşıyıcısı, ruhani enstrüman ya da kahin bir peygamber olmuştur. Onların 

sesleri, tek bir ses gibi birleşerek, bu halka dua, merhamet ve kardeşleriniz için yaptığınız sevgi işleri 

aracılığıyla Tanrı'ya ibadet etme yoluyla (kurtuluş) yolunu öğretmek için yükseldi. İlahi aşkın kanıyla 

işaretlenmiş olmasına rağmen nasıl oluyor da bazen yoldan sapabiliyorsunuz? Bunu, insanların kardeş 

katlinin kanıyla işaretledikleri yollarla karıştırmanız mümkün mü? 

31 Sizinle bu şekilde konuşmak için ne kadar sebebim olduğunu vicdanınız biliyor. Ama yüreğiniz 

direniyor ve sizinle aşırı sertlikle konuştuğuma inanıyor. Sonra pişmanlık ve gözyaşlarıyla Bana 

soruyorsunuz, bu yolu lekeli bırakanlardan ya da kardeşlerinin kalbini acıyla dolduranlardan mısınız? Size 

yoldan sapmayacağınızı söylüyorum, çünkü Benim yolum açık ve aydınlıktır ve kim gözlerini açıp onu 

ararsa, yakında onu bulacaktır. 

32 Sözümü bitireceğim ve daha sonra insanlar uzak diyarlardan gelip size Tanrı'nın size gelip Efendi 

olarak konuştuğunun doğru olup olmadığını soracaklar. O zaman ne cevap vereceksiniz ve ifadeniz ne 

olacak? 
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33 Uzun zamandır kalbinizin kapısını çalıyorum ve bu yüzden size yakın olduğumu söyledim; ama 

içinize girmem için kapıları açmadınız. Dışarıda kaldım ve kapıyı sabırla çalmaya devam ettim. 

34 En ciddi karakter kusurlarından biri ikiyüzlülüktür. Hemcinslerinizde Beni sevemediğiniz sürece 

yüksek sesle sevgiden söz etmeyin. Yahuda'nın öpücüğünü kınayanların kaçı, kardeşlerine sahte bir 

kardeşlik öpücüğü verdiklerini ve ona arkadan ihanet ettiklerini anlamak istemiyor! İhtiyaç sahiplerine 

hizmet ettiğini söyleyenlerden kaçının para karşılığında ışık, hakikat ve hayırseverlik getirdiğini 

görüyorum? - Neden birisi sorularıyla gözünüzü korkuttuğunda, zayıf anlarında Petrus gibi davranarak 

Beni inkâr ettiniz ve Beni tanımadığınızı onayladınız? Neden "insan adaletinden" korkuyorsunuz da 

Maden'den korkmuyorsunuz? Ama gerçekten, size söylüyorum, İlahi Adalet ile günahlarınız arasında, her 

zaman sizin için aracılık eden Cennetteki Anneniz Meryem'in şefaati vardır. 

35 Size kalabalıklara önderlik etmeyi öğretiyorum, ancak İkinci Çağ'da size onları bıktırmadan nasıl 

önderlik edeceğinizi zaten göstermiştim - yani onları Sözümün şefkatiyle canlandırarak, çölde besleyerek 

ve kalplerinde iman uyandırmak için mucizeler gerçekleştirerek. 

36 Size, ses taşıyıcılarının zihin organları aracılığıyla sizinle birlikte yaptığım bildirimin 1950 yılıyla 

birlikte sona ereceğini söylemiştim. Ama aynı şekilde size söylüyorum ki, ben bunu sona erdirmeden 

önce, kirlilikleri ve maneviyat eksiklikleri nedeniyle belirtilen zamandan önce zihinlerini kapatacağım ses 

taşıyıcıları olacak. Ancak bu, Benim gerçeğimi içermeyen öğretilerle kimsenin kafasını karıştırmamaları 

için yapılacaktır. 

37 Işığım aydınlatır ama kör etmez ya da kafa karıştırmaz. Ben gerçeğim. Bu Sözü, sonra bu vahyi 

kavrayın ve vicdanınız size gerçek yaşamı öğretip öğretmediğini söyleyecektir. 

38 Bu insanlığın şimdiye kadar yaşadığı iki çağ olduğunu unutmayın: İlki, İlahi Yasa bilgisinin 

ışığıyla aydınlandı; ikincisi, size İsa'da verdiğim İlahi Sevgi öğretileriyle güçlendi. Daha şimdiden yeni bir 

zamanın ışıkları insanların üzerine yayılmaya başladı ve onlar hâlâ kötülük tohumları ekip biçmeye, 

birbirlerini yok etmeye, birbirlerine zarar vermeye ve kardeş kardeşe ölümüne savaşmaya devam 

ediyorlar. 

39 Yüzyıllar ve yüzyıllar geçti ve insanlar hala bu kadar çok kötülük ekip biçmekten yorulmadılar, bu 

kadar çok gözyaşı akıtmaktan bıkmadılar ve dünyayı insan kanıyla sulamaktan bıkmadılar. Acı kadehini 

hangi acı derecesine kadar boşaltacaklar ki, bu onları amansız gidişatlarında durdurabilsin ve doğru yola 

döndürebilsin? Babanız o kadehin dibinde kalan mayayı içmenizi istemiyor. Yine de gururunuz ve 

nefretinizle bunun için çabalıyorsunuz. 

40 Sevgili insanlar, insanların barışa aç olduğunu unutmayın. Neden sevgi çalışmalarınızla onlara 

Müjde'yi götürmek, onları imana ve gerçek yaşama yükseltmek için kendinizi hazırlamıyorsunuz? Neden 

onlara cömert ve içten bir kardeşlik eli uzatmıyor, onları düşünmeye ve dua etmeye çağırmıyorsunuz? 

41 Her şeyi bildiklerine ve kontrol ettiklerine inanan, sonsuzluğun sırrını keşfettiklerine inanan bilim 

insanlarının kibriyle kesinlikle karşılaşacaksınız. Ama onları hangi bilgelik ve adaletle acı çektireceğim ve 

bu, Öğretime nasıl tanıklık edeceklerini zaten bilen bu halkın Ruh'tan, sonsuz yaşamdan ve Tanrı'yla 

ruhsal birliktelik bilgisinden söz edeceği zaman olacaktır. Onun sesi yeryüzündeki uluslara ulaşacak ve bu 

tanıklık verimli bir toprağa düşen tohumun filizlenmesi gibi olacaktır. 

42 İnsanlar ruhsal gözlerini ışığa açacaklardır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu gerçekleşmeden 

önce, insanlığın dehşete düşeceği ve sarsılacağı doğadan birçok ziyaret almaları gerekecek. 

43 Bütün bunlar yapıldığında, Tanrı'nın amansız adaleti ortaya çıkacak ve bu kadar büyük bir 

saygısızlığa ve bu kadar ölçüsüz bir gurura son verecektir. 

44 Zorlu sınav sona erdiğinde, Beni unutmuş olanların çoğu duaya dönecek ve - doğanın sırlarını 

keşfetmek ve bilmek için - Tanrı'ya karşı tüm manevi inanç ve saygıdan vazgeçmenin zorunlu olduğuna 

inananların çoğu hatalarını anlayacaklardır. Işığım onlara taşacak ve zavallı zekâlarının asla 

keşfedemeyeceği şeyleri onlara verecektir. 

45 Bilim adamları çok nankör davrandılar, çünkü bugün gurur duydukları her şeyi yaratanı unuttular 

ve onu keşfettiklerini düşündüler. 

46 Onlar da aynı şekilde aptal ve ahmaktılar, çünkü sadece yüzeysel olarak bilmelerine rağmen 

yaratılışın bilgisine nüfuz ettiklerine inanarak gurur ve üstünlük duygusuyla doluydular. 
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47 Tanrı, çocuklarına içeriğinden bir şeyler açıklamayı uygun görmedikçe, hiç kimse Tanrı'nın gizli 

öğütlerine nüfuz edemez. Bu, Rab'bin saklı bilgelik yuvasında neyi koruduğunu bilmek isteyen herkesin 

bunu alçakgönüllülük, sevgi ve ruhsallaşma yoluyla araması gerektiğini anlamanızı sağlamalıdır. 

48 En yüksek bilgi çok gelişmiş zihinlere değil, yüksek ruh olgunluğuna sahip insanlara mahsustur. 

49 Sizler, bu Söz'ün tanıkları ve dinleyicileri, insanların düşünmediği bu öğretiyi açıklarsanız yeterli 

olacaktır ve hemen ruhlarıyla aydınlanarak, sözlerinizdeki gerçeğimi tanıyacaklardır. 

50 İyi niyetli, cesur ve sadık, yabancıların acılarına duyarlı ve Yasamın yerine getirilmesinde gayretli 

insanlara ihtiyacım var, öyle ki elçilerim olarak sınırları aşsınlar, ülkeleri geçsinler ve bu İlahi Mesajın 

bilgisini yaysınlar - ziyaretlerin, adaletimin, savaşların, yıkımların ve acıların nedenini açıklayan; aynı 

zamanda ister ruhun ister bedenin olsun, huzur ve sağlık bulmanın kesin yolunu gösteren insanlar. 

51 Bu halktan müjdeciler, yeni Sözümün peygamberleri, bu sevgi ve ruhsallaşma öğretisinin 

emekçileri ve ekicileri çıkacaktır, bu nedenle aranızda arınma ve yargı olmalıdır. 

52 İkinci Çağ'da Benim tarafımdan vaat edilen Ruhumun vahyi, şu anda tanık olduğunuz vahiydir, ey 

insanlar. Sonunun zaten yakın olduğunu unutmayın. Öğretilerimin her birini kullanın, çünkü 1950'den 

sonra artık bu biçimde duyulmayacaklar. Saat sabittir ve Benim İradem geri alınamaz. Eğer sözümü 

tutmasaydım, artık sizin Babanız olmazdım, çünkü bugün bir niyetle kendilerini güçlendiren ve yarın 

kendilerine ihanet eden insanların seviyesine inerdim. 

53 Tanrı'nın öğütlerinde hiçbir değişiklik olamaz, çünkü O geleceği bildiği için hata yapamaz. 

54 Tanrı her şeyi en başından beri yüce adalet ve mükemmellikle öngörmüştür. 

55 Size söylediklerimi anlayın ki, siz de Efendinizin size öğrettiği gibi işlerinizde sabit kalabilesiniz. 

56 Size İkinci Çağ'daki öğrencilerimin Beytanya'da gördükleri ve kahinlerin şimdi gördükleri parlak 

ışık bulutundan söz ediyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, Beni bulutların arasından ayrılırken görenler 

bile bu tecellinin anlamını kavrayamadılar. O zaman Beni ruhen inerken görenler de, Benim Sözüm size 

her şeyi açıklayana ve ruhani elçilerim ayrıntılı ve açık sözleriyle bunu sizin için anlaşılır hale getirene 

kadar o "bulutun" anlamını anlamadılar. - İkinci Çağ'ın havarileriyle bile, Efendilerinin göğe yükselişini 

anlamadan izledikleri anlarda, onlara dünyanın bulutlar arasında süzüldüğünü gördükleri bu İsa'nın yeni 

bir zamanda aynı şekilde, yani ruh olarak indiğini göreceğini açıklayan ruhani bir varlık vardı. 

57 Ey insanlar, bu şimdiki tezahür bu vaadin yerine getirilmesidir. Eğer geliş şeklim çocuklarımdan 

herhangi birine çok etkileyici gelmiyorsa, bunun nedeni Ruhumun yeni çağı aydınlattığı parlak ışığı 

görmek için ruhsal olarak yükselememiş olmalarıdır. 

58 İkinci Çağ'da da, vaat edilen Mesih'in gelişini hayal eden birçok kişi, Mesih'in basit dış 

görünüşünü gördüklerinde hayal kırıklığına uğramış ve bu nedenle Beni inkâr etmişlerdir. İsa'nın dış 

yoksulluğu aracılığıyla Cennetin Krallığı'nın, Işık ve Gerçeğin Krallığı'nın varlığını keşfedemediler. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 76 
1 Bugün sizin için bir lütuf günüdür. Yüreğinizi sevgiyle dolduran sevgi dolu Sözümü duymaya 

geliyorsunuz. Yakında yeryüzüne gelecek olan öğrencilerimin nesillerinin öncüleri olduğunuz 

düşüncesiyle coşkuyla titriyorsunuz. O zaman Bana layık bir görevi yerine getirmek için çok beceriksiz ve 

çok zayıf olduğunuzu Benim önümde itiraf edersiniz. Beni anlamadığınız için şüphe ediyorsunuz. Ancak 

sizi şu anda olduğunuz gibi zayıf görseydim böylesine zor bir görevi yerine getirmeniz için 

göndermezdim. Öğretilerim sizi eğitmek ve güçlendirmek için her gün size iner, böylece imanınızda güçlü 

olur olmaz sizi savaşa gönderebilirim. 

2 Size doğrusunu söyleyeyim, günahkârların onları kurtarmama layık olmadıklarını düşünen biri 

Beni tanımıyor demektir. Çocuklarımdan hiçbiri için ölüm istemiyorum ve bir kez daha onları kurtarmak 

ve gerçek yaşama götürmek için fedakârlık yapmaya hazırım. Belirli bir amaç için yaratılmış bir varlığın 

Yaratıcı'nın iradesinin değişmesine neden olmasının mümkün olmadığını anlayın; ve siz hakikat yolunda 

Bana yükselmek için yaratıldınız. Bu, insanların materyalizmleri nedeniyle kaybettikleri ve Benim sevgim 

aracılığıyla size yeniden gösterdiğim yoldur. 

3 Tıpkı İsrail halkı gibi bu insanlığın da esaret zincirlerini kırmasını ve dağın eteklerine doğru yola 

çıkmasını sağlayacağım; orada onlara Vaat Edilmiş Topraklar'a giden yolu gösterecek olan sesimi 

duyacaklar. 

4 Bu Üçüncü Çağ'da tüm insanlığa Sözümü duyma lütfunu bahşetmedim; bunu yalnızca Beni bu 

biçimde hissedebilen ve Bana inanabilenlerle yaptım. Bu tezahür, bu Söz, tüm insanlığın daha sonra 

Benim varlığımı tek bir biçimde, yani ruhani olarak hissedebilmesi için bir hazırlık görevi görecektir. 

5 Korkmayın, insanlar, bu Kader Saatinde yalnız olmayacağınızdan emin olun; çünkü Doğa 

konuşacak ve Doğa güçleri tanıklık edecek ve kehanetlerimi yerine getirecek, böylece insanlık bunun 

Üçüncü Zaman, Kutsal Ruh'un tezahürü olduğunu bilecek. 

6 Tıpkı Rab'bin Meleği'nin Mısır'a gelip hükmümü infaz ettiği ve sadece kapılarını bir kuzunun 

kanıyla işaretleyenlerin kurtulduğu gibi, Benim adaletim de her yaratığın üzerine gelecek ve her insana 

dokunacaktır. 

7 Size doğrusunu söyleyeyim, bu zamanda, size dua etmeyi ve kefaretinizin görevlerini mükemmel 

bir sevgiyle yerine getirmeyi öğretmek için Kendisini feda eden Kurtarıcı'nın, İlahi Kuzu'nun Sözü'ne ve 

vaatlerine dikkat eden ve iman eden herkes kurtulacaktır, çünkü Kanım sizi bir sevgi örtüsü gibi 

koruyacaktır. Ama kim gözetmezse, kim inanmazsa ya da kim küfrederse, uyuşukluktan uyanması için 

belaya uğrayacaktır. 

8 1950 yılı yaklaşıyor ve yakında size sözünü ettiğim yargı zamanı, ışığın karanlığa karşı savaş 

zamanı gelecek. Kendinizi hazırlayın, insanlar, izleyin ve dua edin, kardeşlerinizin acısını hissedin. 

Bedenlerin ve ruhların nasıl giderek daha fazla hastalandığını görüyorlar; kendilerini bekleyen 

tehlikelerden korkarak, kendilerini aydınlatacak bir fener ve hastalıklarını iyileştirecek bir merhem 

arıyorlar. Sizleri bu kayıp koyunların çobanları olmanız ve ruhlarını arındırmak, bedenlerini iyileştirmek 

ve yeni bir yaşama başlayabilmeleri için onlara sevgi ve doğruluk aşılayarak önlerini açmak üzere Bana 

getirmeniz için hazırladım. 

9 Işığım bu dünyada ortaya çıktı ve her yere yayılıyor; tüm ırklardan ve inançlardan çocuklarımı 

etrafımda topluyor. Şimdi Sözümü işiten sizler ruhsal armağanlarınızı yeniden kazandınız, iyileştiniz ve 

güçle doldunuz. İnsanlık bu olayları deneyimlediğinde, sizi kutsanmışlar olarak adlandıracaktır. Sana 

açıkladığım bu gerçekten onlara biraz vermeni isteyecekler ve sözlerini hevesle dinleyecekler. Bu kitabı 

çoktan okumuş olması gereken ama gelmeyi geciktiren ve Benim Sözüm bittiğinde gelecek olan pek çok 

kişi var. Ama o zaman için hazırlıklı olacak ve benim size öğrettiğim gibi siz de onlara sevgiyle 

öğreteceksiniz. 

10 Kardeşlerinizin içinde yaşadığı karanlıktan, "cüzamdan" ya da dillerinin kılıcından korkmayın. 

Size yaklaşacaklar, bazıları isteksizce, diğerleri anlayışla ve hepsine sevgiyle talimat vereceksiniz. Sizinle 

sevgiyle konuştum ve Sözlerim tüm çocuklarım için bir okşayış ve teselli oldu. Bazılarının sözlerime 

inanmasına ve bazılarının da onları inkâr etmesine aldırmadan, büyük insan topluluklarının huzuruna 

çıktım. İnsan kalbini hiçbir kayırmacılık yapmadan besledim. Sevgimle yapılan bu sulama onu verimli 

kılacak ve kısa bir süre içinde insanın yaşamı dönüşecektir. Sözüm bittikten sonra, öğrencilerim olarak 
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orada olmaya devam edecek, adımlarımı izleyecek ve işlerinizle öğretilerimin doğruluğuna tanıklık 

edeceksiniz. 

11 Sizi güçlü bir halk, engelleri aşan ve kendisine vaat ettiğim yüksek ödülü kazanmak için görevinin 

hedefine ulaşan bir savaşçı yapmak istiyorum. Sizi meshettiğimde, ruhsal armağanlarınızı bilmenizi 

sağladım ve büyük günün işi için donatıldınız. Bu ruhsal armağanları sınamayın, aksine onlara inanın ve 

imanı ihlal etmeyin. Beni sınamayın, çünkü sınarsanız, her zaman Kim olduğumu gösteririm! Ama sizi 

sınarsam zayıf düşersiniz. 

12 Eğer hastaları iyileştirmek istiyorsanız, bunu Benim adımla yapın ve görevinizi alçakgönüllülükle 

yerine getirin. Kardeşlerinizin ve kız kardeşlerinizin yaşamlarının sonunu belli ettiğimde, Benden onların 

varlıklarını uzatmamı istemeyin. Öbür dünyaya çağrılan ve merhametinize emanet ettiğim ruhların 

rehberleri olun. Ancak göreviniz bedenin sağlığını geri getirmek, kardeşinizin acısını hissetmek ve ruhani 

armağanlarınızı kullanmak, tavsiyelerde bulunmak ve cesaretlendirmekse, sevginiz mucizeler yaratacaktır. 

13 Duyarsızlıkları nedeniyle Benim öğretimi kabul etmemiş olan yürekleri Bana emanet edersiniz. 

Kendinizi sabırla donatın, çünkü Sözüme iman ederseniz, bu tohumu tüm yüreklere ekeceksiniz ve ben de 

size emanet edilen insanlara ikna olmaları için gerekli kanıtı vereceğim. 

14 Öğretilerimi her zaman hatırlamanızı istiyorum, çünkü ben boşluğa konuşmak için değil, ışığımı 

zihninize ve yüreğinize koymak için geldim. Unutmayın: öğretilerimi kullanmazsanız, uzun zamandır 

Beni bekleyen pek çok aç kişi eli boş gidecek, çünkü tüm hataları düzeltmek için geleceğimi biliyorlar. 

15 Seçtiklerim tüm uluslara bilgece dağılmışlardır, hepsinin yerine getirmesi gereken bir görevi 

vardır. Bazıları maddi nedenlerle bu ulusa gelecektir: bazıları iş ararken, diğerleri dinlenmek için. O 

zamana kadar hazır olmanızı, şimdiden öğrencilerim olmanızı istiyorum. Sözüm ancak bu şekilde - 

insanların kardeşlerine verebilecekleri örnek ve inanç aracılığıyla - inanç bulacaktır. 

16 Ben, tohumları saçmanız için sizi zamanı geldiğinde gönderecek olan İlahi Vekilharcım. Ama 

öğrencilerimden şu sözleri duymak istemiyorum: "Efendim, bana toprağın hazırlandığını ve temizlendiğini 

söylediniz, ama ben dikenler ve taşlar buldum, onlara takıldım." 

Ama sana cevap veriyorum: Size çiçekli bir yol önermedim, bunun İsa'nın ve ondan sonra tüm 

öğrencilerinin İkinci Çağ'da kat ettiği yolla aynı olduğunu söyledim. 

17 Hepiniz Beni izleyebilirsiniz çünkü safsınız. Sizi Kendime çekmeden önce, sizi arındırdım. Bu 

nedenle, kardeşlerinizin yüreğine Benim tohumumu ekmeye layıksınız. Tarlalar hazırlandı, çünkü İlyas'ın 

Ruhu bu dönemde bir çan sesi gibi uyuyan herkesi uyandırdı. Sesimi duymanız ve Efendinin çölde yalnız 

konuşmasına izin vermemeniz için sizi uyandırır. Sözümü işittiğinizde tazelenen sizler, bu ruhani Çoban'ın 

lütfuyla uyandınız. Size doğrusunu söyleyeyim, bir araya gelip Beni dinlediğinizi gördüğümde Benden haz 

duyarsınız; meyvesinden yemek için ağaca yaklaşmadığınızda ise Babanızdan üzüntü duyarsınız. 

18 Sizi uzun zamandır dünyaya dağılmış olan insanlarla birleştirmeye geldim; On İki Kabile'yi 

birleştirip onlardan bir tane yapmak ve onu barış misyonuyla insanlığın arasına göndermek istiyorum. 

Ancak bu çocuklar arasındaki nankörlüğü gördüğümde, sadece acı ve üzüntü hissedebiliyorum. 

19 Görkemli tatlı meyvesi sağlık, neşe ve huzur olan sonsuz yaşam ağacını size emanet ediyorum. 

İnsanların çeşitli ağaçlar dikmesine izin verdim ve meyvelerinin çoğunun acı olduğunu ve yetiştiricilerinin 

insanoğluna bunları yedirdiğini gördüm. 

20 Benim sözüm sizin egoizminizle buluştu. İşte bu nedenle size bildirdiklerimi kardeşlerinizin 

bilgisine sunmanızı söyledim. Ama siz başkalarına karşı görevler üstlenmeden yalnızca Benim 

tezahürlerimle kendinizi tazelemek istiyorsunuz. Ancak Üstat sizi işe yaramaz öğretiler öğretmek için 

çağırmadı, size bu ilahi dersi öğrenmenizi söyledi, böylece daha sonra hayatınızda komşunuza 

uygulayarak kullanabileceksiniz. Şu anda size ruhunuzun size bir acı, bir ihtiyaç ya da bir taleple gelen 

herkese karşı eski bir borcu olduğunu açıklıyorum. Onları yaşam yolunuza hangi sevgiyle yerleştirdiğimi 

düşünün ki, onları hayırseverliğinizin nesnesi haline getirerek onarımınızı yerine getirebilesiniz. 

21 Uzun zamandır bu halkın bağrında yeni bir havariler grubu oluşturmanız için sizinle konuşuyorum. 

Nesilden nesile Sözümü duydular ve ben hala kararlılıklarıyla Tapınağımın sütunları olanları keşfetmedim. 

22 1950 yılı sizin için şaşırtıcı bir hızla gelecek ve o zaman artık Sözümü duymazsanız, kendinizi 

yetim gibi hissedeceksiniz. 
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23 Birleşmeniz ve uyum ve kardeşlik dolu bir halk oluşturmanız gerektiğini anlayana kadar adaletim 

size acı çektirmeli. Bu zamanlar yaklaşıyor ve şimdi kendinizi hazırlamanız için hala zaman varken, size 

sevgiyle söylüyorum: o saat gelene kadar uyuyanlar olarak beklemeyin. 

24 (Farklı toplulukların) birliği size zor görünüyor ve yeryüzündeki tüm halklarla uzlaşmanızı ve 

kardeşliğinizi imkansız kılıyor. Ama gerçekten, size söylüyorum, insanlar sonunda birbirlerini tanıyacak 

ve sevecekler. 

25 İnsanlar özgür iradelerini vicdanlarına teslim ettiklerinde ve ilahi iradeyle uyum içinde 

çalıştıklarında, yaşamın yükünün hafiflediğini ve hiçbir şeyin bedeni ya da ruhu yormadığını 

hissedeceklerdir. 

26 Baba, hepinizin Bana karşı suçlanmış gibi değil, çocuk gibi hissetmenizi ne kadar da çok istiyor! 

Ne zaman yeryüzünden ayrılıp yaşam misyonunuzu yerine getirdiğinizin hesabını vermek üzere kendinizi 

Bana sunsanız, vicdanınızın size yönelttiği suçlamaların ağırlığı altında ezildiğinizi hissedersiniz. Ama 

şimdi öbür dünyaya vardığınızda bir zafer ve sevinç şarkısı söylemenizin zamanı geldi, çünkü Babanıza 

şöyle diyebilirsiniz: "Tanrım, her şey tamamlandı!" 

27 Eğer yol geniş olsaydı, tüm insanlık çoktan dağın zirvesine ulaşmış olurdu. Ancak yol çilelerle 

dolu ve kapı dar olduğundan, bu yolda ilerleyebilmek için liyakat kazanmak gerekmiştir. 

28 Bu dünyada Benim krallığımın, cennetimin ve yüceliğimin ne ya da nasıl olduğuna dair bir fikre 

sahip olmanız mümkün değildir. Bunun ruhun, şu anda ne kavrayabildiğiniz ne de hayal edebildiğiniz 

ruhun harikulade yaşamını deneyimlediği, hissettiği ve kavradığı bir mükemmellik durumu olduğunu 

bilmekle yetinmenizi istiyorum. 

29 Size söylüyorum ki, bulunduğunuz düzlemden daha yüksek düzlemlerde yaşayan ruhlar bile bu 

yaşamın gerçekliğini bilmiyorlar. "Baba'nın bağrında" yaşamanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? 

Orada yaşadıktan sonra, ancak o zaman bilebilirsiniz. Sadece belli belirsiz bir önsezi, bu gizemin zayıf bir 

kırıntısı, gelişim yolunuzda bir teşvik olarak kalbinize dokunur. 

30 Baba'ya sevginin, merhametin, bağışlamanın ve alçakgönüllülüğün dar yolundan gelin ve O'nun 

üzüntüsünü O'ndan alın. 

31 İnsanlar, sizi dünya için ağlarken gördüm. Kutsanmış ol! Kalbiniz uzaylı acısını hissetmeye başlar. 

Gecenin sessizliğinde düşüncelerinizi Bana yönelttiğinizi ve Benden insanlık için huzur ve merhem 

istediğinizi gördüm. Size gerçekten söylüyorum, dualarınız aracılığıyla dünyaya ne kadar çok şey 

verildiğini bilemezsiniz! 

32 Bu yaşamda, hiç tanımadığınız kişiler için yaptığınız yakarışların ve döktüğünüz gözyaşlarının 

sonucunu göremezseniz endişelenmeyin. Acının keskisi kalbinizi yumuşatır ve Sözüm sizi her an 

hayırseverliğe sevk eder. Bugün, düşünce yetisi ve şimdiye kadar geliştirmediğiniz diğer yetiler 

aracılığıyla sahip olduğunuz gücü anlıyorsunuz. İçinizde hala bilinmeyen bir yaşam var. 

33 Ruhani vadiye geri döndüğünde, dünyadaki görevini yerine getiremediğini ya da yeteneklerini ve 

niteliklerini bedene gösteremediğini fark eden bir ruhun acısını hayal edebiliyor musunuz? Bu zamanda 

size öğretilerimi yeniden veriyorum, gerçi bunları size İkinci Çağ'da verdiğim öğretilerde zaten vermiştim 

ama siz o zaman bunları kavrayamamıştınız. Tam olarak kavrayamadığınız her şeyi bir gizem olarak kabul 

ettiniz ve üzerine bir perde çektiniz. Gizemler size gerçek doğalarını gösterebilsin diye şimdi ışığımla 

yırtmakta olduğum işte bu perdedir. 

34 Bu yüzden size düşüncenin gücünü tanımadığınızı söyledim. Bugün size düşüncenin ses ve işitme 

olduğunu, silah ve kalkan olduğunu söylüyorum. Yok etmenin yanı sıra yaratır da. Düşünce, birbirinden 

uzakta olanlar arasındaki mesafeyi kısaltır ve izini kaybettiği kişileri bulur. Savaş başlamadan önce 

silahlarınızı tanıyın. Kendini nasıl hazırlayacağını bilen kişi güçlü ve yenilmez olacaktır. Cinayet silahları 

kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Kılıcınız saf ve yüksek düşünce, kalkanınız inanç ve hayırseverlik 

olmalıdır. Sessizlikte bile sesiniz bir barış mesajı olarak yankılanacaktır. 

35 Size şu anda öğrettiğim talimat budur ve size gerçekten söylüyorum, sözlerim kaybolmayacaktır, 

tıpkı Çarmıh'ta dökülen kanın tek bir damlasının bile işe yaramadığı gibi. Sonsuz yaşama ulaşabilmeniz 

için size maddi yaşamınız için verdiğim zamandan sadece birkaç dakika ayırıyorum. Bu anlar paha 

biçilemez. 

36 Buraya yolunuz düştüğünde sizden Bana inanmanızı bile istemedim. Sizden önce gelen ve fiziksel 

hastalıklarınızı iyileştirerek, ruhunuza huzur vererek ya da ulaşılamaz olduğunu düşündüğünüz bir şeyi 
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yaparak size kanıt veren bendim. Daha sonra, Bana inandığınız ve kendinizi sadakatle Yasamı yerine 

getirmeye adadığınız zaman, her birine görevini belirttim ki, yoldan sapmasın ve yalnızca kendisine 

gerekli olanı üstlensin ve benim size yaptığım gibi kardeşlerine merhamet ve sevgi göstersin. 

37 Öğretmenlik yapan herkesin usta olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kendilerini Tanrı'nın 

hizmetkârları olarak adlandıran herkesin Benim elçilerim olduğunu ya da onlara bu görevi Benim 

verdiğimi mi sanıyorsunuz? Dünyada hüküm süren, yöneten ve komuta eden herkesin bu görevi yerine 

getirmek için gerekli becerilere sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, millet! Kendilerine emanet 

edilen görevi gerçek anlamda yerine getirenler ne kadar azdır! Bazıları kendilerine ait olmayan bir 

makamı ele geçirirken, o makamı işgal etmesi gerekenler kendilerini aşağılanmış ve küçük düşürülmüş 

olarak görürler. - Tanrınız olan Ben, size ruhani birliktelik sunmak için gelmek zorundaydım ve Kralınız 

olan Ben, sizi yönetmek, ruhunuzu evrim yolunda ilerletmek için gelmek zorundaydım. 

38 Geçmişte sadece kimsenin size anlamayı veya yorumlamayı öğretmediği ve sadece kafanızı 

karıştıran kelimeler biriktirdiniz. Hanginiz - bir tohum gibi Sözümü ve kendisine her şeyi açıklayan 

Işığımın verimli çiyini aldıktan sonra - hala cehennemin ebedi ateşine inanıyor? - Yok. Bugün, Yasama 

itaat etmenizi sağlayan şeyin ceza korkusu değil, yüreğinizin en derinlerinden doğan sevginiz olması 

gerektiğini biliyorsunuz. Korkunç ve acımasız bir Tanrı'nın adaleti karşısında ruhunuzun titrediği o 

zamanlar geride kaldı. Geçmiş zamanlarda size mecazi olarak açıkladığım şeyler yanlış yorumlandı. 

Bilmenizi istediğim şey şu: Bir günahkarın vicdanı ruhu maddeye olan bağlılığından vazgeçirmeyi 

başardığında ve ona tüm hatalarını gösterdiğinde, nankörlüğünün idraki onu tövbeye sürükleyecek ve 

yaşadığı utanç o kadar güçlü olacaktır ki, bununla kıyaslandığında ruhun arındırıcı unsuru olarak maddi 

bir ateşin yanlış fikri size zayıf görünecektir. 

39 Vicdan Tanrı'nın ışığıdır ve bu ışık tüm kirliliği yok eden sevgi ateşidir. İşte bu, ruhun ışıkla dolu 

olarak yeniden yükselmek üzere içinde eritildiği "ateş "tir. 

40 Ayrıca size şunu da söyleyeyim, nasıl ki vicdanda maddi bir ateş olmayan bir ateş varsa, ruhta da 

dünyada sahip olduğunuza ya da hayal ettiğinize benzemeyen bir karanlık ve terk edilmişlik vardır. 

41 Kıyamet Günü'nde ölülerin bedenlerinin dirileceğine ve ruhlarıyla birleşerek Tanrı'nın Krallığı'na 

gireceklerine nasıl inanabilirsiniz? Diğer zamanlarda size öğretilenleri bu şekilde nasıl 

yorumlayabilirsiniz? 

42 Beden bu dünyadandır ve onun içinde kalır; ruh ise özgürleşir ve geldiği yaşama geri döner. 

"Bedenden doğan bedendir, Ruhumdan doğan ise ruhtur." "Bedenin dirilişi" ruhun yeniden 

bedenlenmesidir ve eğer bazıları bunun bir insan teorisi olduğuna inanıyorsa ve diğerleriniz bunun yeni bir 

vahiy olduğuna inanıyorsa - doğrusu size söylüyorum, ben insanlığın başlangıcından beri bu vahyi 

dünyaya duyurmaya başladım! Bunun kanıtını, Benim işlerime tanıklık eden Kutsal Yazıların metninde 

bulabilirsiniz. 

43 Ancak bu zamanda, bu vahiy ruhunuza gelişimin daha yüksek bir aşamasındayken geldi ve 

yakında Yaratıcı'nın en adil ve sevgi dolu yasalarından biri olarak kabul edilecek. Sahip olduğunuz 

"Kıyamet Günü" fikrini reddedin; çünkü o sizin günlerinizden biri değildir, çünkü o bir zaman dilimidir ve 

"dünyanın sonu" üzerinde yaşadığınız gezegenin değil, onun üzerinde yarattığınız bencil yaşamın sonudur. 

44 Size doğrusunu söyleyeyim: Halihazırda Dünya Günü'nde yaşıyorsunuz. 

Tanrım" diyorsanız, zaten O'nun hükmü altındasınız demektir. Şu anda yaşayanlar ve ölüler 

yargılanmakta, geçmiş ve şimdiki eylemler bu terazilerde (yargıda) tartılmaktadır. Gözlerinizi açın ki İlahi 

Adaletin her yerde kendini hissettirdiğine tanık olabilesiniz. 

45 Şu anda güçlü kalmalısınız, çünkü fırtına serbest bırakıldı ve ayartmalar her fırsatta sizi bekliyor. 

Sodom ve Gomore'den -günahkâr şehirlerden- ayrılın ve yüzünüzü çevirmeyin; çünkü onlar sizi (kalmaya) 

davet ediyorlar ve madem ki kendinizi kurtardınız, o halde onların koynuna geri dönmeyin; çünkü belki de 

daha sonra kendinizi onlardan ayıracak gücünüz kalmayacaktır. Vakti geldiğinde kalbinize yerleşecek olan 

huzur şehrine doğru hiç oyalanmadan gidin. 

46 Yargı ne kadar sürecek? - Bilmiyorsunuz ama size gerçekten söylüyorum, arınma süresi İlahi 

Merhametim sayesinde kısalacak. - Zihniniz size artık yeryüzünde Yasamın zaferini 

deneyimleyemeyeceğinizi söylediği için derin üzüntü duyan siz yaşlılara doğruyu söylüyorum: 

Krallığımın gelişine tanıklık etmek ve evrim yolunda bir adım daha atmak için dünyaya dönmeyeceğinizi 
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size kim kesin olarak söyleyebilir? Geri dönmeyenlere diyorum ki, öteden onlara adaletimin zaferini 

göstereceğim ve bu varlıkların sesi ve varlığı yeryüzünde hissedilecek. 

47 Size yeni bir öğreti verdim. Bununla, daha önceki öğretileri dünyevi-maddi bir şekilde 

yorumladığınız için hatalı fikirleri yok ettim. Sizinle farklı şekillerde konuştuğumun farkına varın. Tek ve 

aynı öğretiyi size farklı şekillerde sunuyorum ki, Sözümü anlamayan kimse kalmasın. Unutmayın ki Beni 

dinleyenlerin hepsinde ne ruh ne de zihin aynı derecede gelişmiştir. Herkesin neye ihtiyacı olduğunu 

bilirim; bu nedenle, Sözümü herkes ve her bir çocuğum için anlaşılır hale getirene kadar insancıllaştırır ve 

sınırlandırırım. 

48 Size talimatımı verdikten sonra, ondan doğru sonuçlar çıkarmanız ve yorumunuzun doğru olması 

için, size ruhani habercilerimi, Sözümün habercilerini ve yorumcularını gönderirim, böylece çalışmanızda 

size yardımcı olurlar ve vahiylerimin anlamını bulursunuz. 

49 Sözümü incelemenin ve anlamanın önemini anlamanızı istiyorum, çünkü her ifade ruhunuz için bir 

vahiy ya da kehanet, bir yargı ya da bir talimat içerir. 

50 İşime bu Üçüncü Çağ'da gereken önemi verenler ve Sözümü derinlemesine inceleyenler, 

varlıklarında saklı olan birçok yeteneğin çiçek açtığını ve ortaya çıktığını görecekler. Ne mutlu Rablerinin 

sesiyle uyananlara, çünkü görevlerini yerine getirmek için yola koyulduklarında, inandıkları gibi dışlanmış 

ya da sefil olmadıklarını anlayacaklar ve dahası Babaları tarafından asla unutulmadıklarını öğrenecekler. 

51 Ahmaklık, inançsızlık ya da materyalizm yüzünden ruhsal armağanlarını ve yeteneklerini bu 

dönemde geliştirmeyenler, bu dönemde meydana gelmesi mukadder olan büyük olaylar ve ziyaretler 

karşısında kendilerini her seferinde ezilmiş bulacaklardır. Bu nedenle size söylüyorum: Kendinizi 

hazırlayın, izleyin ve dua edin, insanlığı uyandırın! 

52 Ruhsal uyanışınızı gözlemlediniz mi? Gerçekten uyuduğunuza ikna oldunuz mu? O zaman 

Sözümün size yaptığını kardeşlerinize yapın ve ruhtan ruha diyaloğu başlatabileceksiniz. 

53 Benden söz ettiğinizde ve tanıklık ettiğinizde, kimsenin kafasını karıştırmamak için açık konuşun. 

Sırların ardına gizlenmiş ya da karanlığa gömülmüş olarak mı geldim? 

Ben gerçekten de ruhumla geldim, insan gözlerinizle görülemem ama ruh gizem ya da karanlık anlamına 

gelmez; önyargısız gözlem yapmayı ve iyi niyetle incelemeyi bilen kişi için ışık, hakikat ve açıklık 

anlamına gelir. 

54 İnsanın akıl organı aracılığıyla Benim tezahürüme tanık olan bu halkın bilmesini sağlarım: Bu 

çalışmaya ayırdığı zamanın ve insanlar arasında sadık kalmak için verdiği mücadelenin yarın, bu Söz artık 

ses taşıyıcısından yankılanmadığında, değerine layık meyveler verebilmesi için, bu gerçeğe tanıklık 

edebilmesi için tüm öğretilerimi kalbinde biriktirmiş olması gerekir. 

55 Halkım yüreklerinde Bana şöyle der: "Efendim, uzun yıllar boyunca Senin öğretinin özüne nüfuz 

etmeyi başaramadan Senin İlahi Sözünü dinledik. O halde, Seni hala duyabildiğimiz birkaç yıl içinde, 

bizden istediğin donanıma nasıl ulaşabiliriz?" Ama size söylüyorum, eğer vahyimi anlayacak kadar ileri 

gitmediyseniz, bunun tek nedeni size şimdiye kadar verdiğim öğretileri daha iyi kavrayacak içsel bir araya 

gelme ve tefekkürden yoksun olmanızdır. 

56 Size Sözümde verdiğim tüm bilgeliği kendinize mal edebileceğiniz bir lütuf bahşetmek istiyorum. 

Ancak bu lütfun, Benim sizinle birlikte kalış süremin uzatılmasından ibaret olduğunu düşünmeyin. Hayır! 

Hayır! Size her şeyi anlattıktan ve kayıtlara geçirdikten sonra daha fazla kalmanın ne anlamı olabilir ki? 

Size sözünü ettiğim lütuf, 1950 yılında Sözümün sesi kesildikten hemen sonra size gelecektir. O zaman 

size verdiğim sayısız öğretiyi okumaya kendinizi adamanız için size bir zaman tanıyacağım. Kendinizi 

derinlemesine bir tefekkür ve çalışmaya adayacaksınız; bu da Söz'ün, O'nun bildirisinde insanların üzerine 

döktüğü tüm ruhani içeriği keşfetmenize yardımcı olacaktır. 

57 Bu çalışma sayesinde giderek ruhanileşecek, bilginiz ve donanımınız artacaktır. O zaman sevinçle 

haykıracaksınız: "Tanrım, kutsanmış ol, çünkü bize getirdiğin ve kalplerimizden çoktan kaybolmuş olan o 

ışık zenginliğini kullanma fırsatı verdin". 

58 Bu, Kendisini insanlığa üç farklı vahiy biçiminde ve üç farklı zaman diliminde bildirmiş olan 

Biricik Tanrı'nın Üçüncü Ahit'idir. 

59 Benim tezahürüm sırasında lütuf hediyelerimin sizinle birlikte olduğunu inkâr edemezsiniz, ancak 

Benim adaletim de mevcuttu. Tüm bunlar, bunun gerçekten ilahi bir vahiy olduğunu ve insanlık için yeni 

bir çağın başladığının kesin olduğunu anlamanıza yardımcı oldu. 
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60 Ey kutsanmış uluslar, Varlığımın yakınlığını hissetmeseniz de, ışık ve adalet olan yeni çağa 

girdiğinizin farkında olmasanız da, size sevgimi, bağışlamamı ve kutsamamı veriyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 77 
1 Hoş geldiniz sevgili işçiler, kendinizi Benim mücadele ve çalışma arkadaşlarıma dönüştürmüş olan 

sizler. 

2 Bu haçı sevgiyle kucaklayanlar emeklerinin meyvesini Bana sevinçle sunarlar, çünkü Babanıza 

hizmet ettiklerini bilmekten mutluluk duyarlar. Diğerleri Bana üzgün ve kederli bir şekilde gelirler; onlar 

sokakta arkalarından kafir, hain ya da büyücü diye seslenildiğini duyduklarında korku ve utançla sarsılan 

ve o zamandan beri kendilerini diğer insanların bakışlarından gizleyen ve sonunda Benim İşim hakkında 

konuştuklarında bunu korku ve belirsizlikle kısaca yapanlardır. Bu korkulu yürekler hangi meyveyi 

üretebilecek ve bu öğretinin öğrencileri olma bilgisi onlara hangi huzuru getirebilecek? 

3 Öğrencilerimin her durumda kendilerini efendi hissetmelerini, kardeşlerinin önünde öğretilerimin 

doğruluğuna sevgi işleriyle, yüzleri dik ve yürekleri huzurla tanıklık etmelerini istiyorum; çünkü tüm 

bunlar kendilerini teslim ettikleri gerçeğe olan kesin inançlarının kanıtı ve kardeşleri arasında bir iman ve 

değerlilik tanıklığı olacaktır. 

4 Zayıf ve korkak olanlara, depresif ruhlarını yükseltecek ve imanlarını alevlendirecek sözlerle 

konuşacağım. Onları, dünyada hiç kimsenin onlara şu anda size açıkladığımdan daha mükemmel ve ruhani 

bir öğreti sunamayacağına ikna edeceğim. 

5 Bu kesinlik kalplerine nüfuz ettiğinde, artık kardeşlerinin bakışlarından saklanmayacaklar, 

utanmayacaklar ve sessiz kalmaya devam etmeyeceklerdir. Yüzlerini yukarı kaldıracaklar, öğretilerimin 

yaydığı ışığı eylemlerine yansıtacaklar ve vicdanlarıyla barışık oldukları için kimsenin yargısından 

korkmayacaklar. 

6 Size bir öğreti verdim ve bunu kolayca anlayabileceğiniz sözcüklerle açıkladım ki kısa sürede 

uygulayabilesiniz. Size öyle ilkeler öğrettim ki, bunlar yüreklerinize silinmez bir şekilde kazındığı için, 

yaşamınızın her anında aklınızda tutabilirsiniz; böylece insanlar sizden kanıt istediğinde korkmadan ve 

çekinmeden Benim gerçeğime tanıklık edebilirsiniz. 

7 Size tahtlar, taçlar ya da dünya hazineleri değil, ruhun yetilerinin bilgisini sundum. Ama size 

doğrusunu söyleyeyim, bu ruh armağanlarından biri yeryüzündeki bütün krallıklardan daha değerlidir. 

8 Ama size şunu söyleyeyim: Size verdiklerimin sonsuz değerde olduğunu bilseniz de, bu yüzden 

kibirlenmeyin. Bilin ki ben, Kralınız, yaratılmış her şeyin Sahibi, size alçakgönüllülükle ve övünmeden 

geldim. 

9 Krallığımı tanımak, içinde yaşamak ve zenginliklerine sahip olmak isteyen herkes, bunları sevgiyle 

ve alçakgönüllülükle kazanmalıdır. 

10 Ruhum herkesi, sadece bu topraklarda yaşayanları değil, tüm uluslardan insanları Krallığıma davet 

ediyor. Tohumum dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda; İyi Haberi paylaşmak, insanları 

uyuşukluklarından uyandırmak ve yolu açmak için insanlığın arasına gelen ve gelmeye devam edecek 

olanlar Kuzu'nun Kanıyla işaretlenmiş olanlardır. Büyük kitleleri uyandıracak ve onlara ruhsallaşmanın 

yolunu göstereceklerdir. İkinci Çağ'da magilere rehberlik eden ve onlara Kurtarıcı'nın doğum yerini 

gösteren yıldız gibi uluslardan önce geleceklerdir. 

11 Kaderde Kendimi işaretlilerimin her biri aracılığıyla tezahür ettireceğim ve tezahürlerim ışık, güç 

ve teselli dolu olacak. Onlar Benim yol göstericilerim, peygamberlerim, ilham verenlerim, ruhanileştirme 

havarilerim, doktorlarım, rehberlerim ve danışmanlarım olacaklar. Sizinle konuştuğum tüm bunlar zaten 

yazılmış ve öngörülmüştü. 

12 Burada, ağzından İlyas'ın konuştuğu, Yeni Çağı hazırlayan Üçüncü Çağın habercisine sahiptiniz; 

aracılıklarıyla Sözümün yankılandığı ses taşıyıcılarına sahiptiniz. 

Diğer bölgelerde mesajımı farklı şekillerde alacaksınız, ki bu da bu bildirinin sizin için yaptığı gibi ruhsal 

donanıma hizmet etmek içindir. 

13 Mesaj kısa olacaktır, ancak verildiğinde, onu alanların sevgi işleriyle onu takip etmek için yola 

çıkmaları gerekecektir. 

14 İnsanlık bu mesajlar aracılığıyla ruhsal olarak birleşecektir, çünkü hepsinin özü bir olacaktır: 

Benim gerçeğim. 

15 Kimse ayetlerimin anlamını çarpıtmasın ya da değiştirmesin ki, buluşma saatiniz geldiğinde farklı 

yorumlardan alınmayasınız. 
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16 Söz haline gelen ışık huzmem gibi açık ve kapsamlı bir vahiy alan sizler, bu Çağda bu Çalışmaya 

ve insanlığa karşı en sorumlu olan kişilersiniz. Ne mutlu öğütlerime sadık kalan öğrencilerime, ne mutlu 

Sözümü özenle arayanlara, çünkü onlarda bilgelik olacaktır. 

17 Bazıları mitinglerime alışkanlıktan katılır ve Sözüm onların yürekleriyle konuşurken, zihinleri 

farklı yerlere dalar, ya ağır kaygılarla ya da yararsız planlarla meşgul olur. Size diyorum ki: Öğretilerim 

sırasında uyumayın, çünkü sizi zor bir görevi yerine getirmeye çağırdığım zamanı bilemezsiniz. 

18 Bana neden Kendimi cahil bir adamın aracılığı ile tezahür ettirdiğimi soruyorsunuz ve ben de size 

onun cehaletinin zaten gelişmiş olan ruhunda değil, eğitilmemiş zihninde olduğunu söylüyorum. - Bazıları 

şöyle der: "Tanrım, kehanetlerin ne kadar da doğru çıkıyor." Diğerleri ise yüreklerindeki üzüntüyle Bana, 

yeryüzünde sahip oldukları endişe ve görevlerin ağır yükü altında ezilen elçilerim arasındaki hain gibi 

olmaktan korktuklarını söylerler. Ama size diyorum ki: Bana bakın, tüm dünyaların ve evreni oluşturan 

tüm varlıkların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeliyim, yine de size bir ışık, bir umut ya da bir damla şifalı merhem 

getirmek için size iniyorum. 

19 Size bir zamanlar insanlığa döneceğime dair söz vermiştim ve aradan yüzyıllar geçmiş olmasına 

rağmen bu sözümü yerine getirmek için buradayım. Ruhunuz barışa olan arzusuyla, gerçeğe olan açlığıyla, 

bilgiye olan özlemiyle Benim varlığımı arzuladı ve Ruhum yaşadığınız zamana uygun talimatları işitmeniz 

için indi. İnsanlar nasıl olur da şimdiye kadar yaşadıkları gibi bir hayatı yaşamaya devam etmek 

isteyebilirler? Ruhani durgunluk ya da ayin ve geleneklerin uygulanmasında ruhani atalet içinde kalmaya 

devam etmek artık zamana uygun değildir. 

20 İnsanlar şimdiden Babalarını daha iyi tanımalı, kalplerinde komşularının acısını hissetmeli ve 

ışıksız, uzayda dolaşan ve enkarne kardeşlerini acı ve karanlıkla dolduran varlıklara ruhun gözleriyle 

bakmalıdırlar ki dualarıyla onları ruhani yükseliş yolunda yönlendirebilsinler. 

21 Sağınızda ve solunuzda muhtaçlar, hatta lütuf yaşamı için ölü olanlar var ve siz onlarla ne 

yapacağınızı bilmediğiniz için geçip gitmelerine izin veriyorsunuz. Ama kardeşlerinizden biri hakkında ne 

yapacağınızı bilmiyorsanız, dünya savaşlarının patlak verdiğini ve acıların çoğalıp taştığını gördüğünüzde 

ne yapacaksınız? Acı çekenlere bir şekilde yardım edemeyecek kadar önemsiz ve güçsüz hissediyorsunuz. 

22 Bu acı zamanında size unutulmuş öğretileri hatırlatmak ve yeni öğretileri açıklamak için gelmem 

gerekliydi. Hayal ettiğiniz gibi mucizeler gerçekleştirmeniz gerekmeyecektir. Size gerçekten söylüyorum, 

sık sık sadece benim bildiğim gerçek mucizeler gerçekleştiriyorsunuz, çünkü siz bile bunların farkında 

değilsiniz. 

23 Tek isteğim imanınızın büyük olması, ruhani dualar etmeniz ve iyilikte sabit kalmanızdır; o zaman 

gözleriniz büyük mucizelere tanıklık edecektir. 

24 İnsanlığa başka bir zamanda geri döneceğime söz verdim ve işte buradayım, sözümü yerine 

getiriyorum. İki çağ boyunca size açıkladığım ve son kısmı bu Üçüncü Zaman için saklanan bir öğretiyi 

tamamlamak için tekrar gelmem gerekiyordu. 

25 Beni bekleyen sizin kalbiniz değildi, çünkü Benim dönüş vaadimden haberi yoktu, çünkü Benim 

Sözüm ve İkinci Çağla ilgili kehanetlerim pek bilinmez. Beni kabul eden ruhunuzdu çünkü sözümü kendi 

içinde tuttu ve vicdanın uyandırıcı çağrısı aracılığıyla Yaratıcının varlığını hissedebildi ve kalplerinizin 

hassas tellerine dokunduğunda ilahi Sözün özünü takdir etti. 

26 Bu, Benim isteğime göre, ruhsal olanın varlığını çok yakından hissetmeniz gereken bir lütuf 

zamanı oldu, çünkü Ben Sözümü insanlaştırdım, ruhsal dünyanın dünyevi işler için belirli bir sınıra kadar 

kullanılmasına izin verdim ve ruhsal görüş armağanı aracılığıyla öteye ve geleceğe dair bir şeyler 

görmenize izin verdim. 

27 Tüm bu ruhani tezahürler kısa bir süre için zihninizi körleştirdi, çünkü kafanızın karıştığını 

görüyorum. Sözümü işitiyorsunuz ve açık olmasına rağmen anlamını kavramakta başarısız oluyorsunuz. 

Bu öğretinin tüm insan etkilerinden arınmış olarak Benden geldiğini biliyorsunuz ama yine de onu 

putperestlere ve fanatiklere özgü kültler ve ayinlerle karıştırıyorsunuz. Bu öğretinin ruhani olduğunu 

yeterince iyi biliyorsunuz ve bunun elle tutulur ya da maddi gözle görülür bir şey olmasını istiyorsunuz. 

28 Ruhunuzun üzerine akan ışık seli yüzünden kör oldunuz. Bu vahyin özünü henüz keşfedebilmiş 

değilsiniz. Ama gerçekten, size söylüyorum, bu kafa karışıklığı sadece geçici olacak ve Sözümün özüne 

nüfuz ettikçe, hem Doktrinin yorumunda hem de uygulamasında gerçeğin bilgisini ve ruhsallaşmayı 

kazanacaksınız. 
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29 İçinizdeki her şey kusurlu ve saf değildi, Üçüncü Çağ'ın mesajını duygusal olarak kavramanızı 

sağlayan bir şey vardı ve bu şey ruhani olana karşı duyarlılığınızdı, bu yüzden sizi dünya halkları arasında 

ruhaniliğin öncüleri olarak adlandırdım. 

30 Ses Taşıyıcısı aracılığıyla Üstadınızdan aldığınız bu mesaj bir hazırlık talimatıdır, çünkü Benim bu 

formdaki ilanım yakında sona erecek ve o zaman Benimle ruhtan ruha birleşmeye başlayacak ve insanlığa 

Üçüncü Çağın doğduğunu, ruhsal çağın başladığını ilan eden ruhsallaşma mesajını iletmek üzere halklara 

ve uluslara doğru yola çıkacaksınız. 

31 Spiritüalizm doktrinini kavramadığınız ya da anlamadığınız sürece, vaaz vermeye başlamanıza izin 

vermeyeceğim, çünkü Benim Sözüm asla başka bir tohumla ya da samanla karıştırılmaması gereken ilahi 

buğdaydır. 

32 Zihninizde ışık olmadan önce, aranızda mücadeleler olacaktır. Ancak bu mücadelenin alevlenmesi 

gereklidir, öyle ki bu mücadele sizi, onu tam ve net bir şekilde tanıyana kadar, onun hakikatini ve özünü 

keşfedene kadar Benim Çalışmam üzerinde düşünmeye ve kendinizi ona kaptırmaya zorlasın. O zaman, bu 

mücadele sona erdiğinde, sinirler yatıştığında ve kasırga dindiğinde, insanlar karanlıktan aydınlığa 

geçecek ve bir barış doktrininin, ilahi bir ahlak doktrininin ve insanlara ruhen büyük, bilge, güçlü ve yüce 

olmalarına yardımcı olacak en beklenmedik sırları açıklayacak derin ve doğru bir bilgeliğin müjdecileri 

olacaklardır. 

33 Sevgi Doktrinimi uygulayarak ruhun ölümsüzlüğünü arayın. Tarlalar, üzerlerine tohumumu ekmek 

için uygun durumdadır. Her yerdeki karmaşanın farkına varın, insanlar nereden geldiklerini ve nereye 

gittiklerini bilmeyen rüzgarlar gibidir. Işığımın insanlığın yolu üzerinde görünmesi gerekliydi. Işık çoktan 

doğdu, onu ben gönderdim, insanların sadece gözlerini açmaları yeterli. Şu anda sizi, kardeşlerinize 

gözlerini İlahi Işığı görebilecekleri sonsuzluğa kaldırmayı öğretebilmeniz için hazırlıyorum. 

34 Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu İlahi Talimatı saatlerce duymalarına rağmen kalplerinize ne 

kadar sert ve soğuk vuruyorum; merhametinizin kapıları henüz açılmadı. Size hastaları yatağında ziyaret 

etmeyi, hapishaneleri ve hastaneleri ziyaret etmeyi ve bu kefaret yerlerine bir ışık huzmesi taşımayı 

öğrettim. Size bilgece öğütler vermeyi ya da gerçek bir teselli sözü söylemeyi öğrettim. Sizi bu yerleri 

ziyaret etmeniz için hangi amaçla gönderdiğimi biliyor musunuz? Öyle ki, hemcinslerinin acısını 

hissedebilenler hayırseverlik gösterebilsinler ve soğuk kalpliler bu acı görüntüleriyle karşılaştıklarında 

duygulanabilsinler ve kalplerinde şefkat ve merhamet tohumları filizlenmeye başlayabilsin. 

35 Dünyadaki varlığınızın verimli olduğundan emin olun ki, bir gün huzuruma çıktığınızda, zamanı 

nasıl kullanacağınızı bilemediğinizi ve yaşamınızın ruhsal açıdan verimsiz olduğunu pişmanlıkla itiraf 

etmek zorunda kalmayasınız. 

36 Vicdanınızın konuştuğu ve size saflık içinde çalışıp çalışmadığınızı, birbirinizle uyum içinde 

yaşayıp yaşamadığınızı, muhtaçlara, hastalara ve yoksullara sevgi ve merhametle yaklaşıp 

yaklaşmadığınızı söylediği andır. 

37 Sevgili öğrenciler, iyi esinlerin her zaman size eşlik etmesi ve yarın günaha düşmemeniz için dua 

edin. İşimde birleştiğinizi, birbirinizi sevdiğinizi ve kardeşlerinize hizmet etmek için yaşadığınızı görmek 

istiyorum. 

38 Bana sevginizi sunduğunuz her buluşma yeri bir dal gibidir; hepsi birleştiğinde ulu bir ağaç 

oluşturur. Bazı dallar büyük ve güçlüdür, diğerleri hala küçük ve zayıftır, ama hepsi önemlidir, çünkü 

onların birliğinden yolcular için tazelik, gölge ve sığınak gelir. Herkes kendi dalına dikkat etsin, çünkü 

ağacın yapraklarını şiddet ve öfkeyle sallayacak kasırgalar yaklaşıyor. Bu deneme, kuru yaprakların ve 

çürük meyvelerin düşmesi ve sana sığınan kalabalıkların yorgun uzuvları için faydalı bir gölge ve 

açlıklarını gidermek için olgun meyveler bulmaları için gereklidir. 

39 Kuru yapraklar ve kötü meyveler, Benim Eserime ait olmadıkları halde, Benim Eserimde tesis 

ettiğiniz tüm o ritüel eylemler ve adetlerdir - ki bunları her gün ve her yıl ısrarla uyguladığınız için, 

sonunda onlara Yasa'nın kendisiymiş gibi bakıyorsunuz. 

40 Öğretilerimin saflığının farkına varabilmeniz ve dini geleneklerinize eklediğiniz tüm gereksiz 

şeylerden yavaş yavaş kurtulabilmeniz için gözlerinizi gerçeğe açmanızı istiyorum. 

41 Fırtına yaklaşıyor, ama sizi yok etmek için değil, ihtiyatlı davranır ve öğretilerini nasıl 

kullanacağınızı bilirseniz size çok büyük bir fayda bırakmak için geliyor. Ancak fanatizminiz yüzünden 

geleneklerinize bağlı kalır ve testten faydalanmazsanız, ne kadar süreceğini bilmediğiniz derin bir 
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durgunluğa düşersiniz. Daha sonra, sizi uykunuzdan, hatalarınızdan ve itaatsizliğinizden koparmak için 

yeni ve daha güçlü bir kasırga gelecektir. 

42 Yeni tezahürümün amacını dikkatlice düşünün ve sizi dünyanın efendilerinden, cehalet ve fanatizm 

zincirlerinden kurtarmaya geldiğim sonucuna varacaksınız; ruhunuzu Bana yükselmesine ve ruhani 

yetilerini kullanarak komşusuna hizmet etmesine yardımcı olmak için özgür bıraktım. Ama size bu 

özgürlüğü verdikten sonra, yeniden karanlığa ve daha da kederli bir boyunduruğa mı girmek istiyorsunuz? 

Yeni bir itaatsizliğin size getirebileceği sonuçları ölçebilmeniz için, bunu gelişmiş ve eğitilmiş bir ruhun 

olgunluğuyla düşünün. 

43 Sizi yeni sembollere tapınmaya değil, sevgi öğretisini öğrenmeye çağırdığıma şimdi bile ikna olun. 

Bu buluşma yerlerinin sıcaklığında her zaman birlikte kalmanızın Benim isteğim olmadığını, ancak güçlü 

olduğunuz anda öğrendiğiniz dersi eyleme dönüştürmek için yola çıkmanız gerektiğini anlayın. Sizinle 

birlikte Üstadı dinleyenlerle aranıza mesafe koymanızın hiçbir önemi yoktur, çünkü sonunda ruhani olanla 

sonsuza dek birleşmiş olursunuz. 

44 Size bilim adamlarının, teologların ve filozofların sizi sorgulamak için geleceklerini söylediğimi 

ve değersiz tapınma eylemleri ve karışık sözlerle ruhunuzda tutuşturduğum ışığın parlaklığını 

gizlememeniz gerektiğini, size emanet edilen gibi lekesiz bir eserin samimiyetini lekelememeniz 

gerektiğini, ancak size sahip olmanız için verdiğim bilgeliği sorgulayanlara göstermeniz gerektiğini 

hatırlayın. 

45 Kutsal Ruh'un sesini O'nun ses taşıyıcıları aracılığıyla dinleme gibi eşsiz bir şansa sahip olduğunuz 

için size ayrıcalıklı varlıklar olarak bakacak olan ve doğal olarak işlerinizde Benden miras olarak aldığınız 

erdem ve saflığı, ruhanileşme ve bilgeliği görmek isteyecek olan çocuklarınızı, yarının bu nesillerini 

düşünün. Bütün bunları hiç düşündünüz mü? - Yine de, kendinizi donatırsanız, hepiniz Bana hizmet 

edebilir, hepiniz iyi olabilir ve kendinizi Bana yükseltebilirsiniz. Eğer öyle olmasaydı, sizi Üçüncü Çağ'da 

çağırmazdım. 

46 Şimdi siz insansınız, ama Ben sizi Işık Krallığımda yaşayacak melekler yapacağım. Bugün 

yargılanıyorsunuz, saf ve güçlü çıkacağınız bu ziyaret potasında kendinizi arındırıyorsunuz. 

47 Düzeltebilmeniz için kusurlarınıza işaret ettiğim gibi, iyi niteliklerinizi ve iyi işlerinizi de kutsuyor 

ve övüyorum. Seni hastalar için dua ederken görmediğimi mi sanıyorsun? Öğretimi yaymak için 

gösterdiğiniz çabaları görmediğimi, kendinizi yenileme gayretinizi ve Merhametimi hak etmek için 

yaptığınız feragat ve fedakârlıkları fark etmediğimi mi sanıyorsunuz? Tüm bunları biliyorum, tüm bunları 

görüyorum ve bunun kanıtı da yaptığınız her iyi işte size huzurumu ve iyilik yaptığınız için derin bir 

memnuniyeti hissettirmemdir. 

48 Bu anlarda Bana şöyle dediğinizi duyuyorum: "Baba, savaş insanlığa ne kadar çok acı bırakıyor. 

Elimizin altındaki hastaları 'meshedebiliriz' ama uzak ülkelerde acı çekenler için ne yapabiliriz?" Üstat, 

kardeşleri için ağlayabilen herkese şöyle seslenir: Ulaşabildiğiniz kişileri ziyaret etmeye ve "meshetmeye" 

devam edin ve uzakta olanlar için dua edin; çünkü sizin yapamadığınızı Ben yapacağım. Yakında dünyaya 

yayılmanız ve Benim ruhsal özgürlük, barış ve kurtuluş mesajımı uluslara ulaştırmanız gereken zaman 

gelecek; yakında elçilerimin insanlığa Sözümün özündeki şifalı merhemimin yumuşaklığını hissettireceği 

zaman gelecek. 

49 Şimdi hepiniz Sözümün ekmeğinden yiyin ve Babanızın bağışlayıcılığını hissedin, hepiniz sofraya 

oturun. Ekmeği almadan önce kimin ellerini yıkayıp kimin yıkamadığını size sormuyorum. Sözümü 

duymak için kalbini nasıl hazırlayacağını bilen kişinin de, bu hazırlığı yapmadan gelen kişinin de İlahi 

Ekmeği yerken sevinmesini istiyorum, çünkü hepsi Benim çocuklarımdır ve hepsini Gerçeğin havarilerine 

dönüştüreceğim. Ağaç, bahar ve yol herkes içindir. 

50 İşte, 20. yüzyılda Gerçeğin Ruhu, İkinci Çağ'da söylediği ve sizin yorumlayamadığınız şeyleri 

açıklıyor. O zamanki elçilerim Beni dinlerken şaşkınlık içindeydiler ve kendi aralarında tartışırken, 

"Görünüşe göre Efendi zaman zaman Kendisiyle çelişiyor" dediler. Ama Kutsal Ruh'la dolu oldukları ve 

Sözümün yüceliğini anladıkları zaman, insan dilinin Tanrısal olanı ifade etmek için çok zayıf olduğunu 

anladılar ve bu nedenle zaman zaman Üstat'ın onlara öğretirken hata yaptığına inandılar. 

51 Kurtuluş işimi sürdürdüler ve sevgi ve alçakgönüllülük işleriyle adlarını Efendilerinin adının 

yanına yazdılar ve böylece Benim gerçeğime tanıklık ettiler. 
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52 Bakın, o zamandan bu yana, kendisini Mesih'e inanan olarak adlandıran ve havarilerimi Üstadın 

halefleri olarak tanıyan, ancak yaşam özünü ve tohumunu yüreğinden giderek daha fazla çıkaran ve geriye 

sadece Benim Adımı bırakan bu insanlığın üzerinden ne kadar zaman geçti; ne saygıyla nasıl telaffuz 

edeceğini ne de eserleriyle onurlandıracağını biliyor. 

53 Yeryüzünde Benim adımı ararsanız, onu insanların çoğunun dudaklarında bulursunuz; Benim 

varlığımı ararsanız, onu yalnızca insan eliyle yapılmış resimlerde temsil edilmiş olarak bulursunuz. İzimi 

arayın, onu insanların kalplerinde bulamazsınız, çünkü orada sönmüştür. 

54 Bu kavim, şimdiki zamanda Beni dinledi ve size: "Siz ve (eskiler) aynısınız" diyen o vahiy 

cümlesini işitti. Bu sözün anlamını kavrayan kişi o zaman kendi kendine şöyle der: "Nankörlükte ısrar 

etmem ve bencilliğimle kendimi sonsuza dek kapatmam nasıl mümkün olabilir?" Ancak bu düşünce 

üzerine uyanır ve görevini yerine getirmeye koyulur. 

55 Size söylüyorum, insanların ruhlarının dünyaya birçok kez geldiğini ve dağın zirvesine ulaşmak 

için Benim Yasamın yolunda yükselmeyi henüz anlamadıklarını bilmeleri gerekir. 

56 İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortasında, bugün sizde ve yarın tüm çocuklarımda verimli tohum 

olacak olan bu Sözü tamamlayacağım. 

57 Sözümü inceleyin ve özünde yaşamın ilahi özünü arayın, o zaman Rab'bin tarlalarında ekici 

olmanın yüce mutluluğunu yaşayacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 78 
1 Talimatlarımın netliği ve sadeliği size Üçüncü Çağın ilk adımlarını atma cesareti verdi ve şimdiden 

Benim ilahi sözlerimi kekelemeye başladınız. Bir insanın acısını dindirmenin ve ona sevgi ve merhamet 

göstermenin kalp için bir ferahlık olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. 

2 Acı ve sıkıntılar kısa bir süre için sizi kuşatırsa, Bana adaletsiz demeyin. Bunların ruhu 

güçlendirdiğini ve dahası, bu halkın her zaman Benim İrademin araçları olduğunu ve onun aracılığıyla 

insanlığa örnek teşkil ettiğini bilmelisiniz. Güçlü olun ki, ziyaretlerinizde sevginin ve Benim İsteğime 

itaatin kanıtını sunabilesiniz. 

3 Şu anda size vermekte olduğum tüm öğretileri kavrayın ve anlayın ve onları kötü kullanmayın, 

çünkü o zaman kıssadaki müsrif oğul gibi yırtık giysiler ve acı dolu bir kalple geri dönersiniz. Kalbinizi 

bir tahıl ambarı haline getirin ve ilahi tohumu orada saklayın. Zamanı geldiğinde insanları çağıracağım ve 

onları yabancılara, barış, ışık ve sağlık arayan evsizlere kapılarını açacak olan bu ulusa gelmeye davet 

edeceğim. Ve o zaman yüreklerinizin kapıları, göz kamaştırıcı beyazlığı kar tanelerinden daha parlak olan 

ve kapıları Rab'bin çocuklarının beklentisiyle sonsuzluktan beri açık duran İkinci Yeruşalim'in, Ruhsal 

Kent'in kapıları gibi açık olacaktır. 

4 Bu topraklarda yaşayanların ruhani misyonu büyüktür. Bu nedenle, kalplerinizi ırk, renk ya da dış 

görünüşe bakmaksızın size yaklaşan her insan kardeşinize kucak açmaya hazırlayın. 

5 Ruhunuz şu anda aldığı vahyin tam büyüklüğünü henüz kavrayamıyor, ancak kalbiniz size büyük 

bir şeyin indiğini hissediyor. Sözümü işittiğinizden beri eski dünyanız yok oldu, çünkü bencilliğiniz 

onunla açığa çıktı. Bu dünya küçüktü, çünkü kişisel eğilimlerle, yeryüzünde sahip olduklarınızla ve 

Tanrı'nın Yasası'nın ne olduğuna dair sahip olduğunuz kusurlu fikirle sınırlıydı. Şimdi ufkunuz sonsuza 

kadar genişledi ve içinde ruhsal yükselişiniz yoluyla eninde sonunda fethedeceğiniz bilinmeyen bir dünya 

hissediyorsunuz. Bugün her insanda bir kardeş ve her insanda Tanrısallığımın bir çocuğunu görüyorsunuz. 

Bugün insan yaşamını Yaratıcı'ya doğru yükselişinizin sonsuz merdiveninde bir basamak olarak 

görüyorsunuz. Bugün, bu gözyaşı vadisinde acı çekenlerin Tanrı tarafından unutulmadığını, herkesin 

O'nun sevgisinin ışığını aldığını biliyorsunuz. 

6 Öğrencilerim, size verdiğim esenlikte kalın, dünyanın ayartmalarıyla onu sizden almasına izin 

vermeyin, çünkü komşunuz için dua etmelisiniz. Ama kalplerinizde huzur yoksa onları nasıl 

düşünebilirsiniz? Yaşamınızdaki zorlukların üstesinden gelin, onları aşılmaz olarak görmeyin; insanın 

içindeki güç büyüktür; eksik olan şey inançtır. İmanla, iyi işlerle sebat edin ve bunlarla dağları yerinden 

oynatacaksınız. 

7 Büyük işler yapmadığınızı düşündüğünüzde yaşamınızın verimsiz olduğunu düşünmeyin. Eğer 

safsa, iyi bir şey başarmışsınız demektir; çünkü size "sonuncunun" Beni "ilk" aracılığıyla tanıyacağını 

söylemiştim. Bu görevi memnuniyetle kabul edin. 

8 Bazı kalplerin, akrabalarından yoldan çıkmış kâfirleri bana şikâyet etmelerinden dolayı 

ağlamalarını işitiyorum. Bana, onlarla çok konuştuklarını ve hiçbir şey elde edemediklerini söylüyorlar. 

Size işlerle, hatta sessizlikle konuşmayı öğrenmeniz gerektiğini, beceriksiz olmamak için hassas olmanız 

gerektiğini söylüyorum. Kendinizi hazırlarsanız, sebat ederseniz, bakışlarınız delici hale gelecek ve o 

kalbe "keskinizle" son şeklini vermeniz gereken o uygun anı kaçırmayacaksınız. Zaferiniz size, 

inatçılıklarında güçlü olduklarını düşündüğünüz kişilerin aslında zayıf olduklarını gösterecektir. İlahi 

öğütlerimi uygulamaya koyun ve yakında Benim gerçeğime tanıklık edeceksiniz. Size bu lütfu 

bahşedeceğim, çünkü size vereceklerim, Benden isteyeceklerinizden çok daha fazladır. 

9 Akrabalarınız arasında İşimi dilleriyle sık sık yırtan ve kalbinizi kanatan kişiler var. Sizden öç 

almayacağım, çünkü Benim adaletim kusursuzdur; ama yakında onlara acı çektireceğim, çünkü "her gözün 

Beni göreceği" zaman geldi. 

10 Kendinize sorun: Acı sizi etkilememiş olsaydı burada olur muydunuz ve Beni dinler miydiniz? 

Bana küfredenler, azarlayanlar ve reddedenler oldu; ama acı onlardan daha güçlüydü ve onları eğdi. Sonra 

buraya, Benim tezahürüme geldiler ve tövbe ederek ağladılar. Bugün, Bana gelmelerine neden olan o acıyı 

kutsuyorlar. 
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11 Bugün Beni inkâr edenler için dua etmek sizin görevinizdir. Ruhunuzu arzulayarak geldiğimi 

anlamalarını sağlayın, çünkü onları Benim ilahi yaşam gücüm için aç ve susuz görüyorum. Sizin 

meselenize dönmüyorum, çünkü dünyada ihtiyacı olan her şey var. 

12 Size şunu söylemeliyim: Ruhun gelişebilmek için kesinlikle insan bedenine ve dünyadaki yaşama 

ihtiyacı olduğunu düşünmeyin. Ancak bu dünyada aldığı dersler mükemmelleşmesi için büyük fayda 

sağlar. 

13 Madde ruha gelişiminde, deneyimlerinde, kefaretinde ve mücadelelerinde yardımcı olur; bu onun 

görevidir ve bunu Tanrısallığımın insan aracılığıyla bu tezahüründe teyit edilmiş olarak bulabilirsiniz; bu 

tezahürde Ben onun beyninden yararlanır ve onu mesajımı iletmek için bir alıcı cihaz olarak kullanırım. 

Ruhun yalnızca manevi olana yönelik olmadığını, aynı zamanda maddi olanın içindeki en küçük şeyin bile 

manevi amaçlar için yaratıldığını anlayın. 

14 Düşündürücü bir dürtü ve ruhunuza yönelttiğim bir çağrı, ona hükmeden maddenin etkisini 

geçersiz kılması ve sezgi armağanını kullanarak ışığını kalbe ve zihne vermesi için. 

15 Benim bu ışığım ruhunuz için özgürlüğüne giden yolu işaret eder, Benim bu Doktrinim ona insan 

yaşamının üzerine çıkma ve tüm işlerinin yöneticisi, duygularının efendisi olma ve ne temel tutkuların 

kölesi ne de zayıflıkların ve ihtiyaçların kurbanı olma yollarını sunar. 

16 Ruh yeryüzünde kendisini çevreleyen her şeyin etkisi altında kalmasına izin verdiğinde, sonunda 

bedeniyle öylesine bütünleşir ki gerçek doğasını unutur, Ruhsal Yaşamdan öylesine uzaklaşır ki ona 

yabancı hale gelir ve böylece bedeni öldüğünde zorunlu olarak kafası karışır ve rahatsız olur. 

17 Beden ne kadar kolay ölür, ama kendini nasıl hazırlayacağını bilmeyen ruh için kendini derin 

karmaşasından kurtarmak ne kadar zordur. 

18 Bazıları kafa karışıklığı içinde ölü bedenlerine bağlı kalırken, ruhlarında bedensel kabuklarının 

izlenimlerini muhafaza eden diğerleri insan olduklarına inanmaya devam eder ve dünyada sevdiklerine 

bağlı kalarak kendilerine karşılık gelen eve yükselemezler. 

19 Yeryüzünde ne daha acı bir kadeh ne de kafası karışmış ruhların acısından daha güçlü bir acı 

vardır. Engeller, etraflarında olup bitenleri kavrayamama, pişmanlık, terk ettiklerine duydukları özlem, 

yalnızlık, sessizlik ve yükselememe, ışığa ulaşana kadar kendilerini arındırmaları gereken ateşi temsil 

eder. 

20 Size milyonlarca ruhun bu dünyadan kafa karışıklığı içinde ayrıldığını söylediğimde bunun bir 

abartı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu, insanların ruhani tefekkür ve dua eksikliğinden kaynaklanan 

cehaletlerinin bir sonucudur. 

21 İkinci Çağ Öğretilerim insanlara Ruhsal Yaşamı açıkladı, ancak onlar Öğretilerimi anlamak ve 

Emirlerimi yerine getirmek yerine, Öğretilerim etrafında, ruhlarına daha fazla ışık vermeyen, ancak onları 

ruhsal görevlerini yerine getirme yolundan uzaklaştıran dışsal ayin ve törenlere uymakla sınırlı dini 

topluluklar yarattılar. 

22 Bazılarınız Bana bu yaşamdan ayrıldıklarında karanlığa düşüp düşmeyeceklerini soruyor. Ben de 

onlara şöyle diyorum: Sözümü anlamamış ya da uygulamamışlarsa, ışık öğretimi dinleyen bu kalabalıklar 

arasında bulunmanın onlara hiçbir yararı olmayacaktır. 

23 Ruh neyi beslerse onu biçecektir; yasa ve adalet budur. 

24 Ben, Kurtarıcınız, size her zaman doğru yolu gösterdim ve size acıdan, karmaşadan ve karanlıktan 

kaçınmanın yollarını açıkladım. 

25 Bugün bu görevi yerine getirmek için bir kez daha size geliyorum ve belirsiz yollarınızı 

aydınlatıyorum, sizi uyuşukluğunuzdan uyandırıyorum ve ruhunuza, yaşamak ve sonsuza dek tadını 

çıkarmak için donanımlı olarak gelmesi gereken yeni bir ev beklediğini hatırlatıyorum. 

26 Sizi uyandırmak ve size sormak için geldim: Aranızda kim kendi isteğiyle öğrenci oldu? Hiç 

kimse, sizi ben çağırdım. Benim Sözümü yeniden duyabilmek için birkaç kez yeryüzünde bulunmanız 

gerekiyordu. Bir bedenlenme ile bir sonraki bedenlenme arasında size düşünmeniz ve yeni bir dünyevi 

yaşama hazırlanmanız için bir mola verdim. 

27 Ruh maddenin içinde olduğu sürece onun yorgunluğunu paylaşır ve bir savaştan sonra dinlenmeye 

ve yeni bir savaşa başlamadan önce izleyeceği planı oluşturmak için düşünmeye ihtiyaç duyar. Yolunuzda 

bu molalar veya dinlenmeler olmasaydı, yolunuzda çok az ilerleme kaydedebilirdiniz. Ancak adil ve saf 

bir öğretinin size bu dersleri tüm açıklığıyla öğretmesi gerekir ki, bu gerçeğe ikna olan kalbiniz, Benim 
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vahyimi almadan asla kavrayamayacağınız birçok olgu ve olayın nedeni hakkında bilgi edinebilsin. Benim 

merhametli sevgimde her şeyin zamanı, yaşamı ve kaderi yatar, hiçbir şey Benim gücümden kaçamaz. 

28 Beni ilk olarak, günahlarınıza karşı adaletinde acımasız olan bir Baba olarak tanıdınız. Bu Baba 

kendisini size karşı en nazik ve en sevgi dolu Efendi olarak değiştirdi. Yine de O'nun öğretilerini nasıl 

doğru yorumlayacağınızı anlamadınız çünkü O'nu sevmeyenleri sonsuz ateşle cezalandırdığına inandınız. 

Şimdi size Baba'nın çocuklarını sırf O'nu sevmedikleri için reddetmediğini gösteriyorum; size İlahi 

sevginin sınırı olmadığını ve bu sevginin ve bu adaletin size açıkladığım yeniden bedenlenme yasası 

aracılığıyla ifade edildiğini gösteriyorum. Şimdi anlayacaksınız ki, bu İlahi Yasa nedeniyle, ne kadar ağır 

olursa olsun, bir ruhun ebedi cezasını hak eden hiçbir ihlal yoktur. Ancak Bana gelebilmeniz için öncelikle 

bu günahınızı telafi etmeniz gerekir. 

29 Size ceza olarak sonsuz ateşi verseydim ne elde ederdim? Adaletsiz, zalim ve intikamcı olarak 

yargılayacağınız bir Tanrı'ya nasıl sonsuza dek küfredersiniz! 

30 Baba olarak görevim size her fırsatta mükemmellik için fırsatlar sunmak ve mükemmel öğretilerle 

size doğru yolu göstermektir. Size düşmanlarınızı bağışlamayı ve onları sevmeyi öğrettim ve size şunu 

söyledim: Kendi deneyiminize göre benim size yaptığımı siz de hemcinslerinize yapın. Beni sevmeyenleri 

sonsuz lanetle cezalandırdığımı deneyimlemiş olsaydınız, size bunun bir örneğini verir miydim? Benden 

nefret edenlere kendimi sevdirecek gücüm olmadığını mı sanıyorsunuz? Onlara ebedi ceza vermiyorum 

ama içlerinden ışık, yenilenme ve nihayet sevgi fışkırması için yeterli zaman veriyorum. Tohumun 

filizlenebilmesi için toprağın verimli olması nasıl beklenirse, ben de size verdiğim buyruğu yerine 

getirmenizi bekliyorum: 

"Birbirinizi sevin." 

31 Bu dünyada ruhunuzu kim tanıyabilir? Dini cemaatlerin din adamları değil, çünkü onlar kendilerini 

tanımadıkları için başkalarını da tanıyamazlar. Ebeveynleriniz, tüm empatilerine rağmen, kalplerin 

eşiklerini geçmekte zorlanıyorlar. İnsanlık ruh hakkında çok az, çok az şey bilir, çünkü bu ışığı gizemle 

kuşatmıştır; ama orada gizem yoktur, sadece cehalet vardır. O zaman gelecekte kim insan ruhunu ışığın 

yollarına yönlendirebilir? Onu büyük hatalarından kim kurtarabilir? Yalnızca Benim öğretilerim, ruhunuza 

yazacağım bu öğretiler. Ondan size yol gösteren ışık, size rehberlik eden ses fışkıracaktır. Ama şunu bilin 

ki, sevgi dolu yüreğinde kendini duyuran bu sese kulak vermeyen herkes, yaratılmış varlığının kökenini 

inkar etmiş olur. Onu Ruhumdan doğurduğum an, içindeki vicdan olan bu ilahi kıvılcımı ateşledim, öyle ki 

varlığı boyunca ona Benim çocuğum olduğunu tekrarlasın. 

32 Size doğrusunu söyleyeyim, günah ve ruhtaki karışıklık ebediyete kıyasla sadece geçicidir, bu 

yüzden arınma ve yargı ebedi olamaz. 

33 Şimdi ruhunuz ve kullanmadığınız öğretiler hazinesiyle ilgili olarak ne yaptığınızın farkına 

varıyorsunuz. Vicdanınızın sesi daha net ve duyulabilir hale gelir, size geçmişten ve bugünden söz eder ve 

sizi geleceğe hazırlar. Bu sesi tanımayı öğrenin, çünkü onda sizinle konuşuyorum ve eğer onu duyarsanız, 

ona iman edin. Eğer kuşkulanırsanız vay halinize! Bu ses sizi her zaman iyiye yönlendirecektir; ama sizi 

kötülüğe teşvik eden bir ses duyarsanız, bu vicdanınızın sesi değildir - duyular dünyasının etkisinin size 

verdiği tutkularınızın sesidir. 

34 Yarın bu öğretiye inandığınız için sizinle savaşacaklar. Çünkü siz bu Söz'ü anlamak için nasıl acele 

ediyor ve çabalıyorsanız, insanlar da sizinle savaşmak için aynı şekilde hazırlanacaklar. Gerçeğe sahip 

olduklarını size kanıtlamak için insani bilgi ve beceri mucizeleri gerçekleştireceklerdir. Öte yandan sizler, 

kardeşleriniz için övünmeden sevgi dolu çalışmalarınızla ruhsal mucizeler gerçekleştireceksiniz. 

35 Öncü İlyas, insanlığa Rab'bin ruhani varlığını, yeniden bedenlenmenin gizemini açıklığa 

kavuşturan ve ifşa eden Gerçeğin Ruhu'nun gelişini yeniden ilan eder. 

36 Size bu bilgiyi veriyorum çünkü dünya sizi kuşatacak ve doğudan ya da batıdan, kuzeyden ya da 

güneyden kaçmanıza izin vermeyecek. O zaman size verdiğim yetkiyi kullanarak kendinizi zalimlerden 

kurtaracaksınız. 

37 Korkmayın, çünkü dünyada ruhunuzun özgürleşmesini isteyen tek kişi siz değilsiniz. Bu zamanda 

insanlar ışık, hakikat ve ruhun yukarı doğru evrimi arzusuyla yükselmektedir. 

38 İlk Çağ'da gerçek Tanrı'ya tanıklık eden İlyas'ı hatırlayın. Dinle: 

39 İsrail halkı putperestliğe düştü ve putperest bir tanrıya tapındı. İlyas onları hatalarına ve 

tanrısızlıklarına ikna etmek için dağda toplanan halkın huzurunda putun kâhinlerine şöyle seslendi: "Kuru 
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odundan bir yakmalık sunu sunağı kurun ve kurbanlık hayvanı üzerine yatırın. Aynı şekilde başka bir 

yakmalık sunu sunağı hazırlayacağım. O zaman tanrılarınızın adlarını çağırın, ben de Rabbimin adını 

çağıracağım ve kurbanı yakmak için ateşi indiren tanrı gerçek tanrı olarak tanınacaktır." 

40 Put, rahiplerinin yakarışlarına sağır kaldı. İlyas onlara, "Daha yüksek sesle bağırın ki, Tanrınız sizi 

duysun, belki de uyuyordur, uyanır" dedi. Putperestler çabalarının boşa gittiğini düşündüklerinde, 

peygamber kendini duaya adadı ve Rabbinden kendisini yaşayan ve gerçek Tanrı olarak göstermesini 

istedi. İlyas duasını henüz bitirmemişti ki, gökten bir ışın indi ve yakmalık sunuyu yuttu. 

41 Halk Baal kâhinlerinin aldatmacasını fark etti ve aynı zamanda İlyas'ın Tanrısı Yehova'nın tek ve 

gerçek Tanrı olduğunu anladı. 

42 O zamanlarda bu zaman için vaat edilen bu İlyas bir kez daha aranızdadır. İlahi Efendi size İkinci 

Çağ'da söz verdi ve zamanı geldi. 

43 İlyas'ın her birinizin içinde olmasına izin verin, özellikle de kendinizi yargılanırken bulduğunuzda. 

Ama sonra İlyas'ın sevgi, iman ve alçakgönüllülükten ibaret olduğunu hatırlayın ki ona öykünebilesiniz ve 

o zaman kehanet sizde gerçekleşecektir. 

44 Günümüzde pek çok putperestlik türü mevcuttur. Bilim, savaş, altın, güç, dini fanatizm, zevkler 

insanların isteyerek boyun eğdiği diğer sayısız puttur. 

45 Güçlü olabilmeniz için kendinizi Benim Sözümle besleyin. Size öğrettiklerime aykırı pek çok söz 

dinlemek zorunda kalacağınızı aklınızdan çıkarmayın ve bunların hiçbiri kafanızı karıştırmamalı ya da sizi 

şüpheye düşürmemelidir. 

46 Kitap açık, içinde okuyun, çünkü Babanız nasıl bir bilgelik kitabı ise, siz de kardeşleriniz için bir 

öğreti ve deneyim kitabı olabilirsiniz. 

47 Sizi çevreleyen yaşam, İlahi Kitabın pek çok sayfasından biridir. İşte bu yüzden size defalarca 

söyledim: Hayatın size verdiği günlük dersi öğrenin. Bu dönemde hem sözle hem de eylemle konuşan iyi 

danışmanlar olmalısınız. Kardeşleriniz sizi gölgeli yerlerde şaşırttığında yenilenmeden söz edebilir 

misiniz? Evinizde uyum olmadığını keşfederlerse onlara barış içinde yaşamayı öğretebilir misiniz? 

48 Bu insanların çoğunun kalplerinin hâlâ uykuda olduğunu, öğretilerimi size bu biçimde vermeyi 

bırakacağım günün çoktan yaklaştığını anlamak istemediklerini görüyorum. Ama kitabın kapandığını 

gördüklerinde, anlamadıkları için ağlayacaklar; ama o zaman çok geç olacak. 

49 Kendilerini donatan ve Efendilerinin iradesine itaat etmeye hazır bulanlara ne mutlu, çünkü onlar 

yeni dönemin girişinde düşüncede Benimle nasıl birleşeceklerini bilecekler ve şöyle haykıracaklar: 

"Tanrım, Senin Kitabın hala açık." 

50 Sözümü, sonsuz bir sevgiyle yüreğinize ektiğim buğday tanesine benzettim. Yürek, filizlenmeye 

başladığı topraktır, çünkü yüreğiniz duyarlılıkla donatılmıştır; ama izlenimlerini ruha aktarır, o da gerçekte 

Benim Sözümü korur. Kalp Babasını unutsa ve artık yaşam için atmasa bile, o tohum ruhta korunmaya 

devam edecek ve filizleneceği zaman gelecektir. Bu zaman, ruhun Yaratıcı'nın sevgisine uyanışına bağlı 

olarak yakın ya da uzak olabilir. Ancak ruhun gelişimi sonsuzluğa ait olduğundan, Baba'da sabırsızlık 

yoktur. İster insan olarak ister ruhani varlıklar olarak, iyiliği uygulayarak kederli deneyimlerden kaçınmak 

için adımlarınızı hızlandırmanız gereken sizlersiniz. 

51 Yedi mühürle mühürlenmiş olan İlahi Bilgelik Kitabı Kuzu tarafından açıldı. Gizli öğütlerinin 

sırlarının onlara açıklanmasına neden olan, İlahi Efendi'nin insanlığa olan sevgisiydi. Altıncı Mühür şu 

anda içeriğini açıklıyor ve derin gerçeklerden bahsediyor, dünyanızın geleceğini görmenizi sağlıyor ve 

ruhani sonsuzluğa giden yolu açıyor. 

52 Size bilgeliğin dua yoluyla kazanıldığını öğrettim; ama bu nedenle dualarınızı uzatmanızı 

istemiyorum. Sizden beş dakikalık bir dua talep ettim ve bununla demek istediğim, o anlarda kendinizi 

gerçekten Babanıza adayabilmeniz için kısa bir süre dua etmenizdir; ancak kalan zamanınızı kardeşlerinize 

karşı manevi ve maddi görevlerinize ayırmalısınız. 

53 Yaşam yolunuzu sevgiyle, merhametle ve iyi işlerle ekin ve sonra maddeyi terk ettiğinizde ve 

ruhunuzu ondan kurtardığınızda, kefaretin alçak topraklarına inmek yerine, ışık ruhları arasında ekiminin 

tüm meyvelerini toplayacağı o dünyalara yükselecektir. Bu şekilde davranmazsanız, yolunuzda acı 

biçeceksiniz ve bunun için Beni suçlayamazsınız, çünkü sizi çevreleyen her şeyi yaratmış olmama rağmen, 

acıyı Ben yaratmadım. Acı sizin eserinizdir, sizin kusurlarınızın sonucudur. Acı kâsesini boşaltmanıza izin 
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veriyorum çünkü biliyorum ki kendinizi ancak çalışmalarınızın sonucunu bildiğinizde 

mükemmelleştirebilirsiniz; çünkü ağacı meyvesinden tanırsınız. 

54 Öğrencilerim, ruhunuzu tazeleyebileceğiniz ve yarın kardeşlerinize bu tanıklığı ve mutluluğu 

getirebileceğiniz Sözümden bir hatıra kitabı üretin. Sözüm dünyanın öbür ucuna ulaşmalı ve tüm ruhlara 

dokunarak insanların yaşamlarını dönüştürmelidir. Benim Sözüm bu dünyaya geri dönen barış mucizesini 

gerçekleştirecektir. 

55 Doğanın güçleri kendilerini yalnızca düşmanca ve şiddetli gösterirler çünkü onlarla insanlar 

arasında uyum yoktur. İnsanlar, diğer yaratıkların yaşadığı gibi Benim Yasalarıma itaat ederek 

yaşadıklarında, bu gezegende Ebedi Yaşam'ın, kendilerini arındıran ve Mesih'in sürekli işaret ettiği sevgi 

yolunda yükselenleri bağrında barındıracak olan Cennet'in görüntüsünü tanıyacaklardır. 

56 Şu anda İsrail halkı yeryüzünde yeni bir yaşama doğru yükselmektedir. Bugün hâlâ tutsak olarak 

yaşıyor, ama ışığım şimdi onu özgürleştiriyor. Yol ve ilahi vaat önlerinde gösterilir, onları çarıklarını 

bağlamaya, bastonlarını almaya, Yehova'nın önünde dua etmeye ve İlahi ses, Tanrı'nın Yasası ve O'nun 

mucizeleri için çölde inzivaya çekilmeye davet eder. 

57 Uyanış çoktan başladı, yeni Kurtarıcı İlyas'ın sesini çoktan duydunuz. O sizi, bu Üçüncü Çağ'da 

ruhunuzun önünde yükselen yeni Siyon Dağı'nın eteklerine getirdi ki, insanın anlayış organı aracılığıyla 

Rab'bin yaşayan sesini duyabilesiniz. 

58 İlahi Ses'i duyduğunuzda onun büyüsüne kapıldınız, ancak o size tezahürünün kısa süreceğini, 

böylece ruhunuzu Vaat Edilmiş Topraklar'ın kapılarına götürecek olan başladığınız yolculuğa devam 

etmek üzere yola çıkabileceğinizi duyurdu. 

59 Dünyanın diğer bölgelerinde de halklar artık uyanmaktadır çünkü İlyas onların kapılarını 

çalmaktadır. 

60 Size İsrail adını verdim çünkü Üçüncü Çağ'ın vahiylerinin özünü siz toplayacaksınız, çünkü 

Sözüme ruhani ve doğru yorumu getirecek olanlar sizler olacaksınız ve çünkü sizinle birlikte bu halkın 

tarihi tekerrür edecek - Vaat Edilmiş Topraklara ulaşmak için verdiği sınavlar, mücadeleler ve savaşlar ve 

sonunda bir idealin fethi ve sahiplenilmesinden oluşan zafer. 

61 İsrail olduğunuzu bilin, Tanrı'nın halkı olduğunuzu hatırlayın, uzun hac yolculuğunda daha cesur 

olabilmeniz için bu ideali kendinize mal edin; ama İsrailoğulları olduğunuzu ilan etmeyin, çünkü sizi 

anlamayacaklar, aksine sözlerinizle alay edeceklerdir. Yeni İsrail'in Ruh'a göre İsrail olduğunu kim 

düşünecek? 

62 Babanız tarafından açıklanan bu bilgiyi yüreklerinizde saklayın. Ama gözcüler ve cahiller size 

gelip, "Siz İsrail halkı mısınız?" diye sorduklarında, onlara, Bana Tanrı'nın Oğlu olup olmadığımı 

sorduklarında Ferisilere ve cahillere verdiğim gibi yanıt verin: "Siz söylediniz." 

63 Bunu size söyledikten sonra bilin ki, henüz yeni yeni toplanmaya başlayan bu halk, diğer 

toplulukları da yollarına katılmaya davet edecek - onları sözle değil, örnekle davet edecek - ve ruhani yolu 

dikenlerden temizleyecekler, böylece takip edenler yolu ekili bulacaklar; çünkü Yeni İsrail Halkı tüm 

ırklardan, sınıflardan ve inançlardan insanlardan oluşacağı için, bu çağrıyı dünyanın tüm halklarına ve 

uluslarına yapıyorum. 

64 İsrail'in gerçek halkının İlk Çağ'daki halk olduğuna inananlar yanılmaktadır; bu sadece zaman 

içinde tüm insanların birleşmesi gereken, insan kardeşleri içinde Babalarını seven Tanrı'nın gerçek halkı 

olacak olan halkın görüntüsüydü. İlk Çağ'daki yasa böyle diyordu: "Tanrı'yı bütün yüreğinle ve bütün 

canınla seveceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin." Mesih İkinci Çağ'da insanlığa yeni bir buyruk 

öğrettiğinde böyle demişti: "Birbirinizi sevin." Bu yüce buyrukları yerine getirenlere, İlyas bu zamanda 

Baba'yı tüm görkemiyle göreceklerini ilan etti. 

65 Herkese bir görev emanet edilecek ve herkese ruhani armağanları açıklanacak, böylece herkes 

kendi içinde iyilik ekme ve ışık yayma araçlarına sahip olabilecektir. O günlerde de her kabileye bir görev 

verilmiş ve ruhani armağanları açıklanmıştı, böylece birleşen herkes Baba'ya teslimiyet, uyum ve iman 

meyvesi sunmalıydı. 

66 Sevgili insanlar, yolculuk için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlıyorum. Seyahat çantanız Benim 

kutsamalarımla dolup taşacak ve onların tükeneceğinden korkmayacaksınız. Ama imanınızı sınamak için 

sıkıntı ortaya çıkarsa, İsrail'in İlk Günler'de Musa'dan Rab'be güvenenlerin asla mahvolmayacağını 

öğrendiğini unutmamalısınız. 
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67 İzle ve dua et, İsrail! Ey ruhanileşmenin bayrağını dünyaya taşımaya yazgılı insanlar, kalbinizde 

mabedi, ruhunuzda ahit sandığını ve vicdanınızda yasayı taşımayı öğrenin. 

68 Yola çıkın ve kardeşlerinize özgürlük saatinin geldiğini ve gecenin sessizliğinde duyulan sesin, 

dünyanın bir ucundan diğerine koşan ve uykuya dalmış ruhları uyandıran İlyas'ın sesi olduğunu duyurun. 

Kardeşlerinizin alay etmesinden ve küçümsemesinden korkmayın; ama dünya sizden nefret ediyorsa, bilin 

ki sizden nefret etmeden önce benden nefret ediyordu. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 79 
1 Bazıları bu zamanda Sözümü erken duydu, diğerleri geç geldi, ama size gerçekten söylüyorum, 

size ruhsal ilerleme ve gelişme sağlayacak olan Beni dinlediğiniz sürenin uzunluğu ya da kısalığı değil, 

Öğretimi kucakladığınız şevk ve sevgi ve işlerinizde mevcut olan merhamettir. 

2 Yorgun, üzgün ve sevgiye aç olanlar, insanlığın kötü davrandığı sizler Bana gelin. Ey hasta 

olanlar, bana gelin. Merhametimin tatlı sevgisini size hissettireceğim. Üzüntünüzü giderecek ve sizi 

esenlik, ışık ve iman çocukları yapacağım. - Bana neden size geldiğimi soruyorsunuz: Çünkü içinden 

çıktığınız ana rahmine dönmenin yolunu unuttuğunuzu görüyorum ve bunu size yeniden gösteriyorum. 

3 Yol Benim yasamdır ve ruh onu izleyerek ölümsüzlüğe ulaşacaktır. O zaman talimatımla size 

gösterdiğim yol kadar dar olan kapıyı size gösteriyorum. 

4 Süleyman'ın tapınağını hayranlıkla inceleyen öğrencilerime, "Size doğrusunu söyleyeyim, onun 

tek bir taşı bile diğerinin üzerinde kalmayacak, ama ben onu üç gün içinde yeniden inşa edeceğim" 

dediğimde sözünü ettiğim tapınağı şu anda yeniden inşa ediyorum. İnsanlara ne kadar görkemli görünürse 

görünsün, her dışsal kültün insanların kalplerinden kaybolacağını ve onun yerine Tanrısallığımın gerçek, 

ruhsal tapınağını yükselteceğimi söylemek istedim. Şimdi Üçüncü Zaman, yani Tapınağımın yeniden 

inşasını tamamlayacağım Üçüncü Gündür. 

5 Öğrencilerim, Sözüm zihinlerinize öyle bir dökülür ki, artık onu duymayacağınız saat geldiğinde, 

yüreklerinizde Beni duymak için açlık ya da susuzluk kalmaz. 

6 Burada, yeryüzündeyken birbirinizi sevin ve hepinizin çözülmez ruhani bağlarla birleştiğinizi ve 

hepinizin ruhani dünyada birleşeceği zamanın kaçınılmaz olarak geleceğini hatırlayın. Bu yaşam için 

sadece kendinizi suçlamayın ve kırdığınız kişilerin huzurunda utanmanız gerekene kadar beklemeyin. 

7 Görme armağanını geliştirmiş olanlar Benim Varlığıma tanıklık edebilirler; ama bunu 

geliştirememiş olanlar ve inançtan yoksun olanlar şöyle derler: İnanmak için görmek istiyorum. 

8 Düşünmek ve parmaklarınızı içine sokmak için yaramı size göstermemi istiyorsunuz. Ama size 

söylüyorum: Thomas bu kanıtı istedi ve ona verildi, ama daha sonra inançsızlığı için ağladı ve Öğretime 

tanıklık etmek için canını verdi. Size bu lütfu bahşetseydim, o öğrencinin yaptığını yapar mıydınız? 

9 Size talimatlarımı verdiğim gün lütuf günüdür, çünkü Ruhumun esenliği tüm evrene yayılır. Tüm 

yaratılmışların sınırsız Rabbi olarak, varlığımı her şeyde hissettiririm ve her varlık ve yaratıktan Bana 

görevini yerine getirdiğini göstermesini isterim. Son olarak, içinde yaşamak için insanın yüreğindeki 

tapınağımı ararım. 

10 Sözümü işiten insanlar, işlerini Benim önüme getirdiklerinde Beni hoşnut edip etmeyeceklerini 

bilemezler. Ah, keşke İlahi Işınım her indiğinde korku yerine sevinç hissetseydiniz. Ancak inancınız 

küçük ve önseziniz size yaklaşmakta olan savaştan henüz söz etmedi; işte bu nedenle size Altıncı 

Mühür'ün yaydığı ışık altında, yeryüzündeki tüm inançların, dinlerin ve mezheplerin, herkesin aradığı tek 

Tanrı'ya tek bir tür ibadet sunmak üzere birleşeceğini söylemem gerekiyor. 

11 Bu kuru tarlaların üzerine meyve veren acı yağmuru yağmıştır ve yakında ruhani tohumu almaya 

hazır hale geleceklerdir. Şu anda günden güne büyüyecek bir halk oluşturuyorum. Onu tüm ırklardan 

insanlardan oluşturacağım ve ilk görevi, daha sonra gerçeğimin tohumlarını ekmek için sevgi 

çalışmalarıyla yeryüzünde karıklar açmak olacak. 

12 Öğrettiklerim üzerinde düşünmeye ve işlerinizin sevgisi ve merhameti aracılığıyla kardeşlerinize 

gerçek bir tanıklık ve örnek sunmak için yüreğinizi hazırlamaya hala ne kadar çok ihtiyacınız var! 

13 Bu öğretileri kullanın, çünkü bu, ışığımın, ses taşıyıcısının zihin organına ulaştığında, dudaklarında 

sözcüklere dönüştüğü ve hepinizin yaşamaya davet edildiği Ruhsal Krallık hakkında size konuştuğu andır. 

14 Varlığı Tanrı'nın yaratıcı kaynağından doğan ve ruhuna İlahi Nefesi alan, Babasını anlayabilen ve 

O'nunla ruhani bir birliktelik kurabilen insanla konuşuyorum. 

15 Ben sizin Babanızım, Ruhumdan sizi hayata getirme fikri geldi ve bu ilham gerçekleşti. Ruhumda 

sizi yaratma iradesi vardı ve insan yaratıldı. Bir baba ile çocukları arasında olması gerektiği gibi, Bana 

benzemenizi istedim ve size ruh verdim ve bu ruh sayesinde tüm yaratıklar arasında Bana en yakın olan 

siz olacaksınız. 
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16 Ruha maddi dünyada bir görev emanet ettim ki, bu dünyada gelişimi için geniş bir alan, bir 

basamak, mihenk taşı ve kefaret vadisi olacak bir deneyimler ve küçük ve büyük sınavlar dünyası 

bulabilsin. 

17 İnsan bedeni ruha emanet edilmiştir ki, kendini geliştirmenin en etkili ve mükemmel araçlarını 

onda bulabilsin - ruh zekasını onun aracılığıyla gösterebilsin diye beyinle donatılmış bir beden; her 

bedensel hissi algılayabilsin diye hassas sinirlerin taşıyıcısı. Kalp de bedene yerleştirilmiştir, böylece 

ondan yayılan sevgi ve tüm iyi duyguların bir insan aracısı olmalıdır. Ama Baba tarafından bu kadar çok 

lütufla donatılan ve içinde bedenlenen ruha destek olarak hizmet edecek olan bu yaratığın zayıf olmasını 

istedim ki ruh onun içinde mücadele etsin ve kendini asla bedenin eğilimlerine bırakmasın. 

18 Benlik zayıflığı içinde iradeli ve duygusaldır, alçakgönüllü olanı sever ve bu nedenle 

yönetilmelidir. Bu görevi güç, ışık, zeka ve irade ile donatılmış olan ruhtan daha iyi kim yerine getirebilir? 

- Ruhun ilerlemesi ve gelişmesinin Tanrı'nın ve kendisinin önünde erdemli olması için, ona kendi içinde 

yükselmek ya da alçalmak üzere iyilik ya da kötülük yolunu seçmesi için özgür irade verilmiştir. 

19 Böylece insanın içindeki savaş, ruhun maddeyle savaşı ortaya çıktı. Savaştan kim galip çıkacak? - 

Ruhun silahı yoktu, çünkü gelişim yolunun henüz başındaydı; öte yandan dünyanın ve maddenin onu 

yenmek için pek çok silahı, onu alaşağı etmek için pek çok ayartması ve onu mahvetmek için pek çok 

tuzağı vardı. 

20 Baba - ileri görüşlü ve merhametli ve ruhun zaferini ve kurtuluşunu amaçlayan - onun içinde yol 

boyunca bir fener olarak hizmet edecek, karanlıkta ona rehberlik edecek bir ışık yaktı - her başarılı işte bir 

iç yargıç, insanı her zaman iyilik yapmaya teşvik edecek ve böylece hata yapmasını önleyecek bir 

danışman. Ruh aracılığıyla insanın varlığının maddi kısmına ulaşan bu ışık vicdandır, asla sönmeyen ilahi 

kıvılcımdır, asla rüşvet verilemeyen yargıçtır, asla konumunu değiştirmeyen fenerdir, yolu asla şaşırmayan 

rehberdir. 

21 Bunlar insanı oluşturan üç parça, yani onun üç doğasıdır - ilahi-ruhsal olan, ruh ve maddi olan 

mükemmel bir birlik içindedir, öyle ki ruh denemelere, tutkulara ve dünyanın fırtınalarına karşı zafer 

kazanabilsin ve sonunda Ruhsal Krallığı ele geçirebilsin. 

22 Günahın, hataların, tutkuların ve kötülüğün her şekliyle insanlar arasında her zaman hüküm 

sürdüğünü düşündüğünüzde, ruhun savaşı kaybettiğinin ya da vicdanın sesinin duyulmadığının 

söylenebileceğini düşünüyor musunuz? - Bir an için bunu kabul edebilirsiniz, çünkü bunlar insanların 

maruz kaldığı küçük denemeler değildi ve bu nedenle pek çoğu bunları geçemedi ve düştüklerinde, 

uyanabilmeleri ve uzun zamandır kulak misafiri oldukları o sesi dinleyebilmeleri için acı kadehini 

boşaltmaları gerekiyordu. 

23 Şimdi vicdan, yargı ve nihai hesaplaşma zamanıdır; tıpkı İkinci Zaman'ın ruhsallaşmanın şafağı ve 

Birinci Zaman'ın doğal hukuk zamanı olması gibi. 

24 Kendimi insanlığa üç farklı biçimde açıkladım, ancak bu üç biçim tek bir özü temsil ediyor; bu 

nedenle bazıları tek bir ilah varken üç ilah görüyor. 

25 Ben Bir'im ve ancak İlk Zaman'da Kendimi Doğruluk içinde gösterdiğimi, İkinci Zaman'da size 

Sevgimi açıkladığımı ve Bilgeliği bu son Zaman için sakladığımı anladığınızda Bana bir Üçlü Birlik 

atfetmenize izin veririm. 

26 Bilgelik, bugün önünüzde açılan ve size sonsuz ışığın, hayal edilmemiş vahiylerin ve asla 

ulaşılmamış bilginin içeriğini gösteren kitaptır. Sadece orada sizin ötenizde neyin var olduğunu 

öğreneceksiniz ve o zaman şimdiki ve geçmiş zamanlardaki öğretilerimin çoğunun nedenini kendinize 

açıklayabileceksiniz. 

27 Ahiret hakkında ne biliyorsunuz? İnsan bu yaşamdan sonra ne olacağı hakkında ne biliyor? Neden 

doğduğunuz ve neden öldüğünüz hakkında ne biliyorsunuz? 

28 Tanrı'nın adaletsizlikleri ya da kaderin ironileri olarak adlandırdığınız ve adalet olarak 

adlandırmanız gereken her şeyi, Üçüncü Çağ'da Bilgelik Kitabı tarafından vicdanınız aracılığıyla size 

açıklanan dersleri öğrendiğinizde, kendinize berrak bir şekilde açıklayacaksınız. 

29 Bu zamanda her gözün Beni göreceği size bildirilmemiş miydi? Bununla hepinizin benim gerçek 

kimliğimi bildiğinizi söylemek istedim. 

30 Kutsal Ruh'un ışığında olmanıza rağmen sonsuza dek karanlıkta kalabileceğinizi nasıl 

varsayabilirsiniz? 
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31 Birbirlerini yok eden ve birbirlerinden nefret eden, suçtan, hileden veya ihanetten çekinmeden 

birbirlerinden güç alan insanlara bakın. Milyonlarca insan hemcinslerinin kurbanı olarak ölürken, diğerleri 

de ahlaksızlığın etkisi altında yok olmaktadır. İçlerinde ışık var mı? İçlerinde yaşayan ruh konuşuyor mu? 

Orada olan şey karanlık ve acıdır; özgür irade armağanını yanlış kullanmanın ve iç sesi dinlememenin 

sonucudur ve dikkatlerini hepinizin varlığında taşıdığı ve vicdan dediğiniz ilahi ışık huzmesi olan 

Tanrı'nın kıvılcımının ışığına çevirmedikleri içindir. 

32 İnsan uçuruma yuvarlandı ve vicdan da ona eşlik ederek sesini duyurmak için doğru zamanı 

bekledi. Yakında bu ses dünyada hayal bile edemeyeceğiniz bir güçle duyulacak. Ancak bu, insanlığın 

gurur, materyalizm ve günah uçurumundan yükselmesine, tövbesinin gözyaşı nehirlerinde yıkanmasına ve 

ruhanileşme yolunda yukarı doğru evrimleşmeye başlamasına neden olacaktır. Tüm çocuklarıma yardım 

edeceğim, çünkü "ölüleri" mezarlarından dirilten Diriliş ve Yaşam Benim. Bugün insanlığa sunduğum bu 

yaşamda, insanlar Benim İsteğimi yapacak ve özgür iradelerinden sevgiyle vazgeçecekler; Baba'nın 

İsteğini yerine getirenin ne bir kul ne de bir köle olduğuna, Tanrı'nın gerçek bir çocuğu olduğuna 

inanacaklar. O zaman sevgi ve bilgeliğin meyvesi olan gerçek mutluluğu ve mükemmel huzuru 

tadacaksınız. 

33 İnsanlar, işlediğiniz tüm hatalar için Benden af diliyorsunuz, çünkü Sözüm ruhlarınızı derinden 

etkiledi. Ama sana soruyorum: Vicdanınız herhangi bir işinizi onaylamadığında neden aynı pişmanlığı 

hissetmiyorsunuz? Bu iç ses ile bu ses taşıyıcıları aracılığıyla kendini gösteren ses birbirinden farklı mı? 

Tövbe etmeniz için Beni her zaman bu şekilde duymadığınızı düşünün ve anlayın. Kendinizi yavaş yavaş 

ruhsallaştırmanız ve içinizde bir bilgelik ve sevgi kitabı olarak var olan vicdanınızın sesini her geçen gün 

daha büyük bir netlikle duymanız gerekmektedir. 

34 Yaratılış tamamlanmış gibi görünse de, her şeyin evrim geçirmekte, dönüşmekte ve kendini 

mükemmelleştirmekte olduğunu anlayın. Ruhunuz bu ilahi yasadan kaçabilir mi? Hayır, çocuklarım. Hiç 

kimse ruhsal olan, bilim ya da yaşam hakkında son sözü söyleyemez, çünkü bunlar Benim sonu olmayan 

eserlerimdir. 

35 Her biriniz için belirlediğim yeri layık bir şekilde almanızı ve Babalık sevgimin sizin için çizdiği 

yolu uysallıkla ve aynı zamanda kararlılıkla izlemenizi öğretiyorum. Göksel Sözüm hem efendi 

konumunda olanı hem de astlık görevini yerine getireni aydınlatır; herkesin üzerinde parlayan güneşin 

ışığı gibidir. 

36 Yeryüzündeki insanlar henüz en büyük işlerini, Benim Babacan Kalbime ilahi tatmin veren işlerini 

tamamlamadılar. İnsani bakış açısından harika olan eserleri, yazarları onları Benim sevgi yasalarımla 

değerlendirdiğinde yine de küçük olduklarını kanıtlar. Pek çok bilim adamının ruhani olanla uğraşmak 

istememesinin nedeni budur; çünkü onlar her şeyi bilen, her şeyi gören ve her şeyi yargılayan O'nun var 

olduğunu bilirler. Böyle yaparak vicdanlarının sesini susturacaklarını düşünerek Benim varlığımı inkâr 

etmeyi tercih ediyorlar. 

37 Doğanın sırlarını bilmek istedikleri için çocuklarımı kötü yargıladığımı düşünmeyin. Hayır, Benim 

bilgeliğim çocuklarım için sakladığım ilahi mirastır. Ancak, bilim insanlarının amacı ya da niyeti, doğanın 

sırlarının kendilerine açıklandığı amaçlarla uyumlu olmadığında, bu niyeti yargılıyorum. 

38 Size bilgeliğimin sizin olacağını söylediğimde, size açıklamak zorunda olduğum her şeyi bilmek 

için tek bir dünya yaşamının yeterli olabileceğine inanıyor musunuz? Size gelişimin uzun yolunu kat 

etmeden insan bilimini elde edemeyeceğinizi söylersem, ruhunuzun tam bir gelişimi olmadan ruhani 

bilgiyi daha da az elde edebilirsiniz. 

39 Ruhsallaştırmayı bilimin karşısına koymuyorum, çünkü bu hata insanların hatasıydı, asla benim 

değil. Aksine, size ruhani olanla maddi olanı, insani olanla ilahi olanı, geçici olanla ebedi olanı 

uyumlaştırmayı öğretiyorum. Bununla birlikte, size yaşam yollarında yürüyebilmek için öncelikle 

vicdanınızın sizin için açtığı ve ruhani yasası İlahi Ruh'tan kaynaklanan yolu bilmeniz gerektiğini 

açıklıyorum. 

40 İnsanoğlu kendi iradesine göre hareket ettiğine inanır, üzerindeki her türlü yüksek etkiden özgür 

olduğuna inanır ve nihayetinde kendisini bağımsız ve kendi kaderinin şekillendiricisi olarak görür ve 

herkesin üzerlerinde gerçekleştirilenin Benim iradem olduğunu anlayacağı saatin geleceğinden 

şüphelenmez. 
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41 Yeryüzünde İlahi adaletin pek çok eseri görülecektir; bunların arasında, kalplerinde ruhanileşme 

tohumu taşıyan ya da ruhtan ruha diyalog yeteneğini geliştirmiş olan eğitimsiz, basit insanları arayan bilim 

adamlarının, akıllarının keşfedemediği vahiyleri onlar aracılığıyla duyduklarına da tanık olabileceksiniz. 

42 Sizlere, Beni dinleyen insanlara, öğretilerime kulak vermenizi bir kez daha söylüyorum, çünkü bu 

tezahürün sona ereceği zaman yaklaşıyor ve o zaman ruhani iyiliği besleyen, öğrenen ve koruyan güçlü 

olacak; ama onu anlamayan ya da kendi zevkine göre yorumlayan zayıf olacak. 

43 İnsanın anlayış organı aracılığıyla bu tezahür zamanında Beni ne kadar çok kalabalığın 

çevrelediğini görüyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, 1950'den sonra bana uyanların sayısı çok az 

olacak. 

44 Bugün size söylediklerimi anlamıyorsunuz, ama sonra anlayacaksınız. 

45 Önünüzde sonsuzluğa doğru yükselen merdiveni ruhunuzla birlikte düşünün. Bu, sizi Baba'nın 

huzur ve tarifsiz sevinç dolu kucağına davet eden ışıklı bir yol gibidir. 

46 Sizi pusulasız kazazedeler gibi, çölde kaybolmuş gezginler gibi kaybolmuş buldum; ama size 

umut, inanç ve teselli dolu bir yol bulmanıza yardımcı olan ve ruhunuzu vaat edilen hedefe doğru gitmek 

için canlılık ve enerjiyle aşılayan bir ışık gönderdim. 

47 Merdivenin sonunda, en tepede, hepinizin kaderinde olan bir yuva vardır; ancak bu dünyaya ait 

olmayan Yeni Vaat Edilmiş Topraklara varıncaya kadar liyakatle, inançla, büyük sevgi ve sınırsız 

merhametle, engelleri yıkarak, zorlukları yenerek ve düşmanların üstesinden gelerek ulaşmanız gerekir. 

48 Bu merdiven, tuzakların ya da labirentlerin olmadığı düz bir yoldur; bununla Yasamı yerine 

getirirken hiçbir güçlükle karşılaşmayacağınızı anlamanızı istiyorum. 

49 Bu yolda kararlılıkla yürüyün, yükselişiniz için savaşın, sizi güçlü kılacağım. Anladım: Eğer 

Benim gücüm ve ışığımla değilse, hangi silahlarla savaşacak ve kendinizi savunacaksınız? Eğer size ışın 

kılıcımı vermeseydim - ayartmalarınızın üstesinden neyle gelirdiniz? Eğer sizi pelerinimle örtmeseydim, 

kendinizi düşmanlarınızdan nasıl kurtarabilirdiniz? Ama size doğrusunu söyleyeyim, Benim korumamı ve 

kılıcımın ışığını bile kendi erdemlerinizle kazanmalısınız! 

50 Önünüzde açılan ruhani yolda ayak izleriniz görünür kalmalıdır. İyi işlerin, feragatlerin, asil 

eylemlerin, yüksek sevginin ve sınırsız merhametin örnekleri olmalıdırlar. 

51 Herkesin kaderi ruhani görevi ve insani görevi tarafından belirlenir. Her ikisi de birbiriyle uyum 

içinde olmalı ve aynı hedefe yönelmelidir. Ama size doğrusunu söyleyeyim, sadece ruhani işlerinizi değil, 

maddi işlerinizi de dikkate alacağım, çünkü kardeşlerinize karşı sevgi ve merhamet varsa, ruh onlar 

aracılığıyla da erdem kazanabilir. 

52 Yolculuğunuzda yalnız olmayacaksınız; önünüzde birçok varlık var - bazıları çok yakın, diğerleri 

daha uzakta - onlar da adım adım ilerliyor ve arkalarında dolaşanları izliyor ve onlar için dua ediyorlar. 

Tek başlarına varmak ya da ilk olmak gibi bir arzuları yoktur; bir gün ilklerin sevinci herkesin sevinci 

olsun diye kardeşlerinin yolunu açmak isterler. 

53 Benim gözümde bu yol ne kadar görkemli! Çocuklarımın ilerleyişini ve yeni mükemmellik 

derecelerine ulaşmak için gösterdikleri çabayı gördüğümde ruhum nasıl da tazeleniyor! 

54 Tüm dünyalardan ve diğer dünyalardan varlıklar vardır, bazıları ruh halinde, diğerleri ise 

bedenlenmiştir ve hepsi farklı görevleri yerine getirmektedir. Yarın ruhun huzurunun tadını çıkarmak için 

evinizi sonsuzlukta (öteki dünyalarda) kurarsınız. 

55 Hâlâ hedefe doğru ilerlediğiniz sürece - bazen bir fırtınayı andıran zihninizi sakinleştirin ve 

Sözümü dinleyin, ona dikkat edin ve onu kavrayın, çünkü o sizin kurtuluşunuz için bir fener ışığıdır. 

Birçokları Bana kazazede olarak geldiler, ama onlara cankurtaran sandalı gibi olan Esenliğimi verdim ve 

yoldan çıkmış kardeşlerini aramaları için onları yeniden denize gönderdim. 

56 Yok olacakları kesin olan ve aniden kendilerini uçurumdan nazik bir elin kurtardığını hissedenler, 

aynı durumda olan diğer insanları gördüklerinde doğal olarak onları anlar ve onlara ellerini uzatırlar. 

57 Benim sevgimi bilmeyen biri bunu kardeşlerine hissettiremez, ama bunu tüm yaşamı boyunca 

hissedebilen biri Bana tanıklık eder ve Baba'nın kendisine yaptığını kardeşlerine yapmaktan derin bir 

mutluluk duyar. 

58 Ey sevgili insanlar, Üstat O'nun öğretisini anlamanızı ve talimatlarına göre hareket etmenizi ister. 

Size Öğretilerimin dar bir yol olduğunu söyledim, çünkü bir taraftan ondan saparsanız, Benim Sevgi 

Yasalarımdan uzaklaşırsınız ve diğer taraftan da körlük ve durgunluk anlamına gelen fanatizme düşme 
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tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayartmalar yolun her iki tarafındadır, ancak İlahi Işık her zaman 

ufukta parlar ve ruhunuzu iyiliğin düz ve dar yolunda yukarı doğru evrime ve mükemmelliğe davet eder. 

59 Birisi Bana kalbinden soruyor: "Kurtuluşa ermek için sevmek şart mı?" Ama Efendi cevap verir: 

Hayır, kurtuluşu bulmak için sevmek "zorunlu" değildir, çünkü sevgi zorlama altında verilmez, doğal ve 

kendiliğinden ortaya çıkması gerekir. Bu soruyu soran kişi bunu sadece bu duygu henüz kendisinde 

doğmadığı için yapmıştır; ancak bu duygu eninde sonunda kendisinde filizlenip çiçek açacaktır ve o 

zaman ruhundaki sevginin tıpkı toprağın meyveleri gibi kendisiyle birlikte doğan bir şey olduğunu 

anlayacaktır; yaşamın tohumu olan bu tohumu kalbinde taşımasının en doğal şey olduğunu anlayacaktır. 

Böylece ruhtaki sevgi sonsuzluğun tohumudur. 

60 Anladınız, öğrenciler, ama hemen bu insanlığın sevgi yoluyla kendini kurtarıp kurtaramayacağı 

konusunda şüpheleriniz var, çünkü tam da bundan yoksun. Yanıt olarak size diyorum ki, sevgi asla 

ölmeyen, insan kalbinin en gizli köşesinde saklı kalan ilahi bir tohum gibidir ve eğer henüz 

filizlenmediyse, bunun tek nedeni gerçeğin suyuyla sulanmamış olmasıdır; çünkü aldığı su yalnızca 

görünürdeki sevgidir. Bencillik, sahtelik, ikiyüzlülük, boş (sözde) "ışık" sözleri, insanlığın kalbini günden 

güne besleyen şey budur. Ancak kalbin sonsuzluğun yaşam özünü içermeyen bir şeyle beslenmesi 

mümkün müdür? 

61 Ben, tarlalara hayat vermek için onları sevgiyle işleyen İlahi Ekici, onları Kendi Kanımla sulamaya 

geldim ve şimdi, bu Üçüncü Zamanda, size sevgi tohumunun sahip olduğu güç ve yaşamın bir başka 

kanıtını vereceğim. 

62 Sizleri "tarlalarımda çalışan işçiler" olarak adlandırdığımda, bunu zaten öyle olduğunuz için değil, 

kardeşlerinizi kurtarmaya yönelik bu İlahi görevde sevgiyle Benimle birlikte çalışmanızı istediğim için 

söyledim. 

63 Çok uzaklara gittiniz ve şu anda size diyorum ki: durun ve dinlenin! Hayatın tüm cilveleri boyunca 

Benim izime sadık kaldınız. Hayat yolculuğunda yaşadığınız tüm acıları arkanızda bırakın. Bu tohumu 

(Sözümün) kalplerinizde özümsemeye başladığınızda, size giderek daha fazlasını verdiğimi ve bunun 

hesabını sizden sormadığımı fark edersiniz. Ancak bu tohumu yaşamınızda beslemekle yükümlü 

olduğunuzu bilin, çünkü topraklarımın kâhyası olarak ortaya çıkacağım ve çalışmalarınız için sizden hesap 

soracağım gün gelecektir. Sevgi ve gayretle, ama aynı zamanda sadelik ve doğallıkla çalışın. Size fanatik 

demelerini istemiyorum, İşimin zihninizde bir saplantı haline gelmesini istemiyorum. Gerçeğimi gerçek 

hayırseverlikle aktarın ve karşılığında hiçbir şey istemeyin, çünkü ben size adaletli davranacağım. 

64 Babanız tarafından size emanet edilen güzel bir göreviniz olduğunu bilerek neşeli olun ve 

çarmıhınız ağırlaştığında, size yardım edecek Yüce Olan'a sahip olduğunuzu daima hatırlayın. Sarp 

yamaçlara tırmanın, çünkü sizi bekleyen ille de Golgota değil, Benim Baba sevgimdir. 

65 Bu vahyin hiç kimse tarafından tahrif edilmediğine dikkat edin. İbadetlerinizi olabildiğince 

arındırın ve anlayışınızı ve maneviyatınızı artırın. Benim İşim her yönden mükemmeldir; ancak kusurlu 

olduğunu düşündüğünüz bir şey keşfederseniz, bilin ki bu kusur ilahi değil, insanidir. - Dünyanın tüm 

ulusları için dua edin, acılarla her geçen gün nasıl arındıklarını ve her zaman günahla nasıl lekelendiklerini 

fark edin. Bunun içlerinde bir ışık haline gelmesi ve -saf oldukları zamanı fark ettiklerinde- bu saflığı nasıl 

koruyacaklarını bilmeleri için dua edin. Çünkü o zaman Beni yanlarında bulundurmaya layık olacaklar ve 

varlığımı hissetmek için yeterince duyarlı olacaklar. 

66 Tüm insanları kutsarım - Beni sevenleri ve Beni reddedenleri - hem Beni izleyenleri hem de 

Benden uzaklaşanları. Herkes Benim Huzuruma gelmeye çağrılır ve er ya da geç kendilerini sevgiyle 

bekleyen Baba'nın Evine götüren yolu bulacaklardır. 

67 Hepiniz "ilklerin" kendilerini tazelediği sofraya varacaksınız ve sizi de bekleyen yeterince yer ve 

yiyecek olduğunu deneyimleyeceksiniz. Bu benzetmeyi maddi yaşamda olduğu kadar ruhani yaşamda da 

uyguladığınızda, insan yaşamının ve ruhun yasalarını yerine getirenler için acı hissetmeye gerek 

olmadığını anlayacaksınız. Bu öğreti üzerinde düşünün ve kalbinizin en iç kısmına odaklanarak 

vicdanınızın sesini duyun. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 80 

145 

Talimat 80 
1 İnsanlar, sizi dizginlemek ve Sözümü işitmenizi sağlamak için lütuflarımı üzerinize yağdırdım. Bu 

anma zamanında bir bayram kutladım ki, artık Sözümü duymadığınızda, donanımlı olacaksınız ve 

toplantılarınız, bu sesi duymayan ve sizi arzulayarak gelenlerin koşuşturduğu bir kardeşlik ziyafeti gibi 

olacak. Ama Sözüm tüm saflığı ve ruhani özüyle kitlelere ulaştığında, onlar şöyle haykıracaklar: "Kutsal 

Ruh gerçekten de üzerimize ışık döktü!" ve size söylediğim şu talimatımı anlayacaklar: "İnsan yalnız 

ekmekle yaşamaz, ama ağzından çıkan her sözle yaşar. 

Tanrı geliyor." 

2 Artık dua etmek için diz çökmeyecekler, çünkü düşüncelerini Efendileriyle ruhsal birliktelik 

arzusuyla yukarı göndermeyi öğrenmiş olacaklar. Ruhunuz güçlenecek, mücadele zamanında ilahi sözü 

eserler, sözler ve düşünceler aracılığıyla yaymak için yorulmak bilmeyecektir. Kendisine ruhani bir mesaj 

getirmesi için ihtiyaç sahiplerini arayacaktır. Diğer zamanlarda görevini yatak odasının inzivasında, 

kardeşleri için dua ederek yerine getirecektir. 

3 İnsanlara ruhen yardım etmeye hazır olduğunu düşünen pek çok kişinin hiçbir şey yapamadığı ya 

da çok az şey yapabildiği acı dolu zamanlar gelir, çünkü kendilerini sadece zihinlerini dünyanın öğrenimi 

ve bilimiyle doldurmakla meşgul etmişler ve kalplerini boş bırakmışlardır. 

4 Beni işiten sizler, Beni ruhen kabul edecek olanlar için yolu hazırlamalısınız. Talimatımı almış 

olanları Varlığıma getiren şey şans değildi, bir insan ses taşıyıcısına ihtiyaç duymadan Varlığımı 

hissedecek olanlarda Ruh'un armağanlarını geliştirecek olan şey de şans olmayacaktır. 

5 Duyarlılık, önsezi, vahiy, peygamberlik, ilham, kahinlik, kurtuluş armağanı, içsel söz - tüm bunlar 

ve diğer armağanlar Ruh'tan çıkacak ve insanlar onlar aracılığıyla insanlar için yeni bir zamanın 

doğduğunu doğrulayacaklar. 

6 Bugün bu ruhsal armağanların varlığından şüphe duyuyorsunuz çünkü bazıları bunları dünyadan 

saklıyor, onun görüşlerinden korkuyor; yarın bunlara sahip olmak en doğal ve en güzel şey olacak. Bu 

Üçüncü Zaman'da size geldim çünkü bedenen ve ruhen hastasınız. Sağlıklı olanın ne doktora ne de 

arınmaya ihtiyacı vardır. 

7 Benim Babalık Sevgim insanlığın Bana yönelttiği tüm hakaretleri unuttu ve Sevgim onlara yaşam 

vermek için tükenmez bir şekilde aktı. Günahkârların, kardeş katillerinin nesilleri üzerinden yüzyıllar geçti 

ve insanoğlu kurtuluşa erme umudunu giderek daha fazla yitirirken, Ben geldim ve sonunda Beni 

seveceğinizi bilerek size güvenmeye devam ediyorum. Aşkınız bu sefer sizi kurtaracak. 

8 Bugün Baba şunu sormuyor: Kim insan ırkını kanıyla kurtarmaya muktedir ve istekli? İsa da şöyle 

cevap verecektir: Rab, ben kanı ve sevgisiyle insanlığın kefaretinin yolunu açmaya hazır olan Kuzuyum. 

9 Bu zamanda insan olması için "Sözümü" de göndermeyeceğim. Bu çağ sizin için sona erdi, 

öğretisini ve ruhunuzdaki yukarı doğru gelişimi geride bıraktı. Şimdi ruhani ilerlemenin yeni bir çağını 

başlattım ve bu çağda liyakat kazananlar sizler olacaksınız. 

10 Ruh, Işık ve Yaşam olan Tanrı'nın "Sözü", çocuklarıyla doğrudan konuşmak için kendi isteğiyle 

Krallığından aşağı indi. Mesih, bedensel-dünyevi doğası söz konusu olduğunda, insanlar arasında 

alçakgönüllülüğün bir örneğiydi; ruhu söz konusu olduğunda ise, O mükemmeldi. 

11 "Kuzu" için dünyadaki son an geldiğinde, görevini kabul ettiği aynı uysallıkla Baba'ya seslendi: 

"Her şey tamamlandı". Bu fedakârlık, insanlığa verdiğim en büyük sevgi ve merhamet dersidir. Bu 

Çalışma her ruhun üzerine düşen bir tohum gibiydi. 

12 Neden bazıları bu fedakârlığı yeniden yapmak için bir insan olarak Gerçeğin Ruhunu bekler? Bu 

zamanda ruh olarak geldim - teklif ettiğim gibi - ışığımı insanlar arasına ilham şeklinde dökmek için, öyle 

ki bu ışıkla aydınlanan insanlar kendi erdemleriyle kurtuluşu bulabilsinler. Hayatta sizi sevmek ve size 

yardımcı olmak size zor mu geliyor? 

13 İkinci Çağ'da Beni izleyenlerden istediğim gibi, sizden her şeyi geride bırakmanızı istemiyorum. 

Aralarında bazıları anne babalarını, bazıları eşlerini; evlerini, kıyılarını, balıkçı teknelerini ve ağlarını 

bıraktılar - İsa'yı izlemek için tüm bunları geride bıraktılar. Ben de size şu anda kanınızı dökmenizin 

gerekli olduğunu söylemiyorum. 



U 80 

146 

14 Her birinizin yaşadığı yerde, gün be gün çok şey yapabileceğini söylemiştim. Varlığınızın en iç 

kısmında, Tanrısallığımın her bir çocuğuna yerleştirdiğim iyi çekirdeği arayın; bu çekirdek kalbe değil, 

ruha aittir. 

15 Kökeninizin Benim sevgimde olduğunu unutmayın. Bugün yüreğiniz bencillikle katılaşmış 

durumda, ama her ruhani esine yeniden açık hale geldiğinde, komşularınıza karşı sevgi duyacak ve 

başkalarının acısını kendi acınız gibi hissedeceksiniz. O zaman size söylenen şu buyruğu yerine 

getirebileceksiniz: "Birbirinizi sevin". 

16 Bu Benim silahımdır: Sizden asla gizlemediğim, günahın karanlığına karşı savaşta her zaman 

açıkça gösterdiğim sevgi silahı. Kim Benim askerim olmak istiyorsa, sevgi kılıcını kuşansın. Bu nedenle, 

yalnızca yüzyıllar ve çağlar boyunca acı içinde dövülmüş bir halkla konuşabilirim. 

17 Ruhunuz bir bütün haline geldi ve yalnızca Benim İrademi umuyor ve ona güveniyor. 

18 Bu zamanda İlyas, insan ruhunu Benimle birleşmeye hazırlamak için bir öncü olarak geldi. İlyas'ın 

sözü sizi uyandırır, harekete geçirir ve uyanık olmanızı sağlar, çünkü onun ışığı bir şimşek ışını gibidir. 

19 Ruhunuz şu anda İlyas'ın kim olduğunu anlama yeteneğine sahiptir. Uzun bir süredir manevi 

çocukluğunuzu arkanızda bıraktınız. Doktrinimin insanlara gerçek büyüklüğü - dünyanın verdiği sahte 

büyüklüğü değil, alçakgönüllülük ve erdemden kaynaklanan büyüklüğü - vereceği bu zamanda, Varlığımı 

ve vahiylerimin her birini sizin için hissedilir kılan şey inanç ve önsezidir. 

20 Yola çıkan ve Beni izleyen herkesi zor bir görev beklemektedir. Çarmıh olmadan hiç kimse Beni 

örnek alamaz; ama gerçekten, size söylüyorum, omuzlarınıza koyduğum çarmıh sizi aşağı itmek için değil, 

yaşamınızın kederli yolunda sizi desteklemek içindir. Kim haçını bir kenara atarsa düşmek zorunda 

kalacak, kim onu severse hedefe ulaşacak, kim onu son nefesini verene kadar yeryüzünde taşırsa, o anda 

haçının onu nasıl kaldırdığını, yukarı taşıdığını ve Bana götürdüğünü deneyimleyecektir. Çarmıhını 

omuzlarında taşırken ölüm karşısında şaşıran birinin bilinmeyene düşmekten korkmasına gerek yoktur. 

Orada insanoğlunun çözemediği birçok gizem çözülecektir. Baba'nın yeryüzünde cahil olmanızı tercih 

ettiğini mi düşünüyorsunuz? Hayır, millet, ben insanlara sırları ifşa eden sürekli bir kaynağım. Yine de 

açığa çıkana karşı kör ve Benim sesime karşı sağır olmakta ısrar ediyorlar. 

21 Bana inananlar, benim temiz ve doğru olduğumu bilirler; ama insan kötülüğü sevdiği için, kirlilik 

onu çeker ve günah onu baştan çıkarır. Tutkularının sınırsızlığını ruhunun aydınlanmasına tercih eder. 

Günahın insan için taşıdığı cazibe, boşluk ve uçurumun derinliği karşısında hissettiklerinize benzer. 

Düşmüş olan ve Beni tanımayan kişinin kendisini kurtarması ne kadar zor görünür ve başkalarına 

kendilerini kurtarmak ne kadar kolay görünür, çünkü yaşamlarının son anında günahlarını itiraf 

etmelerinin günahlarının bağışlanması ve Rab'bin krallığında yer almaları için yeterli olduğunu 

düşünürler! 

22 Yargılanma korkusunun değil, yalnızca tövbe suyunun lekeleri temizlediğini; sizi Rab'be 

yaklaştıran şeyin, tövbe eden bir ruhun tüm günahlarını telafi etmesi olduğunu bilin. 

23 Herkes Bana inansa da, herkes itiraf etmese de, herkes Beni sevmese de. Ateiste inanmayın, ben 

ateist görmüyorum, var olmaları da mümkün değil. Beden Beni inkâr edebilir, ama ruh inkâr edemez. Bir 

insan fiziksel babasını, onu tanımamış olsa bile, inkâr edebilir mi? Ruh da, O'nu tanımasa bile, ruhsal 

Babasını inkâr edemez. Bir ağacın meyvesi daha önce o ağaçta bulunmamış olabilir mi? 

24 Zamanın başlangıcından beri size sevgiyle öğretiyor ve yargılıyorum. Eğer haksız yere Benim 

adaletimi ceza ya da mahkûmiyet olarak adlandırırsanız, sizi sevgiyle cezalandırdığımı ve yargıladığımı 

söylerim. - Sizinle böyle konuşuyorum çünkü öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki, artık Benim adaletimden 

korkmak sizi Benim buyruklarıma itaat etmeye yöneltmeyecek; Benim sevgime, Benim yasama 

yöneleceksiniz, çünkü onda Babanızın sevgisi vardır. Ama yasalarımın sizi yargılamamasını istiyorsanız, 

onları Benim talimatlarımla öğrenin ve onlara göre yaşayın. Beklenmedik acılar sizi vurmadan kendi 

isteğinize göre yoldan nasıl yaşamak istersiniz? Kim yasaları ihlal ederse, anında onlardan etkilenecektir. 

Sevginin daha büyük kanıtlarını mı istiyorsunuz? 

25 Size emanet ettiğim bu doğa gerçek bir yaşam ve sağlık kaynağıdır. Suyunuzu için ve sıkıntı 

çekmeden yaşayın; yaşam yolunuzda güç, ışık ve neşeye sahip olacaksınız ve ruhunuz kaderini daha iyi 

yerine getirecek. Bu faydaları oldukları yerde aramazsanız, bedenen ve ruhen sağlıklı olduğunuzu nasıl 

iddia edebilirsiniz? Yeryüzünde bedenin sağlığını, kalbi her zaman merhamet dolu olmayan doktorda 
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ararsınız ve ruhun sağlığını, vicdanınızın sesi karşısında teslim olmak için kendinizi maddi bir şeyden 

mahrum bırakarak ararsınız. 

26 Size doğrusunu söyleyeyim, doğanın sevgi dolu bir anneninkine benzer bir bağrı vardır; içinde 

yaşadığınız sürece kendinizi onda tazeleyin; çünkü ruh da bedenin zevklerinden pay alır, onun aracılığıyla 

Rab ona bu kadar çok ve bu kadar güzel sevgi öğretileri verir. 

27 Bugün insanlık her türlü yaşam kaynağından uzakta yaşamakta, dolayısıyla da sıkıntı çekmektedir. 

Sonuç olarak dünya, onlara barış ve esenliğin geri dönebilmesi için insanlar arasındaki adaletime son 

vermem gerektiğine inanırken, sizin yapmanız gereken tek şey Yasa'nın yoluna geri dönmektir. İnsan bir 

ideal için çabaladığını söylüyor, ama ben ona diyorum ki: Işıksız bir yolda yürüyerek bu ideale ulaşmak 

mümkün mü? 

28 İnsanlar kendi hayal güçlerine göre, kendi iradelerine göre bir dünya yarattılar. Onları özgür 

iradelerinden yoksun bırakmamak için buna sahip olmalarına izin verdim; ama bataklık üzerine inşa 

ettiklerinin kanıtı olarak bu dünyayı kendileri yok edecekler. "Bu kadar büyük bir gücün sönmesi nasıl 

mümkün olabilir?" Yine de imparatorluklar, tahtlar, asalar, bilim ve zenginlikler yok olacaktır. Bu kadar 

sahte büyüklüğün kalıntılarını sadece tarih yazımı toplayacaktır! 

29 Yanlış diyorum dünyanıza; çünkü yüzünüz gülerken, kalbiniz acı dolu değilse bile, kötü niyetle 

dolu. Ve eğer bunu insan yaşamı için yaptıysanız, ruhunuza ait yaşam ve yasalarla ilgili olarak yaptığınız 

ve ihmal ettiğiniz her şey için ne söyleyebilirsiniz? Sonsuz yaşamın kaynağından, Yaratıcınızdaki 

hakikatten, adaletten ve sevgiden o kadar uzaklaşmasına izin verdiniz ki, dünyanın efendisi ve maddi 

olanın üstünde olması gerekirken, kötü muamele gören ve aşağılanan bir köle haline geldi. Ruh, bedenin 

zayıflıklarına ve eğilimlerine o kadar tabidir ki. Bağlı olduğu bedene duyduğu sevgi nedeniyle sonunda 

teslim olmuştur. Ruhun dünyaya duyduğu sevgiye, ulaştığı aşırı materyalizme rağmen, bir an için bile olsa 

bu yaşamın ötesine, ruhani dünyaya geçme arzusunu hissetmeyen yoktur. Burada içsel bir yükseliş anı 

yaşamamış, o yaşamın varlığını ve huzurunu hissetmemiş hiç kimse yoktur. Bu dünyadaki ruhsal 

ifşaatlarım krallığıma bir davettir. 

30 Tüm insanlığın Benim öğretilerimi öğreneceği gün gelecektir. Pek çok kişi bunları inkâr edecek ve 

hatta bu öğretileri verenin ayartıcı olduğunu söyleyecektir. Ama çocuklarımdan biri bunlara inanır ve 

uygularsa, Beni inkâr edenlerin bile bu gerçeğin bir kanıtı olarak nasıl iyi meyveler verdiğini görecektir. 

31 Bedenen ve ruhen sağlıklı olun ve Baba'ya kurbanlarını nasıl sunacaklarını bilen ve yeryüzündeki 

görevlerini yerine getirmekten zevk alan iyi patrikleri örnek alın. Size sesleniyorum, insanlar ve insanlığa 

sesleniyorum. Siz İsrail halkına sesleniyorum, çünkü Beni dinlemenize rağmen, tamamen doğru yolda 

yürümüyorsunuz, ama sağ ayağınızla Benim yolumda, diğer ayağınızla da onun yanında yürümeye 

çalışıyorsunuz. 

32 Hepinize söylüyorum: Ben sağlığım, ben yolum, gerçeğim ve yaşamım. 

33 İlyas'ın ruhu sizi Benim huzuruma götürür ve Benim size gelmeme layık olmanıza yardım eder. 

İkinci Zaman'da Mesih'i ve Birinci Zaman'da Musa'yı reddettiğiniz gibi, bu zamanda da İlyas'ı 

reddetmeyin. 

34 İlyas'ın, Baba'nın yüceliğini görebilmeniz için birçok sırrı örttüğünüz perdeyi kaldırdığını düşünün. 

35 Uysal ve itaatkâr olun ki ruhunuza görevini yerine getirme fırsatı verin. Deneyim, gelişim ve bilgi 

ışığının sahibidir. 

36 Ruh Bende doğar, bebekliği, gelişimi ve dolgunluğu vardır; yaşlanan ve ölen "bedenin" aksine, her 

zaman bilgide ve sevgide, yani mükemmellikte artar. Benden çıktığınızı biliyorsunuz, ama nasıl olduğunu 

bilmiyorsunuz. Ayrıca Baba'ya dönmeniz gerektiğini de biliyorsunuz, ama ne şekilde döneceğinizi 

bilmiyorsunuz. Bunlar Benim yüksek öğütlerimdir, saygı duymanız gereken sırlardır. 

37 Ben insana yücelik verdim, ama yeryüzünde uğruna çabaladığı şeyi değil. Sözünü ettiğim yücelik 

fedakârlık, sevgi, alçakgönüllülük ve merhamettir. İnsan sürekli olarak bu erdemlerden kaçar, böylece 

gerçek büyüklüğünden ve Baba'nın çocuğu olarak kendisine bahşettiği saygınlıktan uzaklaşır. 

38 Alçakgönüllülükten kaçıyorsunuz çünkü bunun yoksulluk anlamına geldiğini düşünüyorsunuz. 

İmtihanlardan kaçıyorsunuz çünkü sefalet sizi korkutuyor, ruhunuzu özgürleştirdiklerinin farkında 

değilsiniz. Ayrıca ruhani olandan da kaçıyorsunuz çünkü bu bilgiyi araştırmanın zaman kaybı olduğunu 

düşünüyorsunuz, herhangi bir insan biliminden daha yüksek bir ışığı hor gördüğünüzün farkında 

değilsiniz. 
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39 Bu nedenle size, Beni sevdiklerini iddia etmelerine rağmen Beni sevmeyen ve Bana inandıklarını 

iddia etseler de imanları olmayan pek çok kişi olduğunu söyledim. Beni izlemeye istekli olduklarını 

söyleyecek kadar ileri gittiler, ama çarmıh olmadan Beni izlemek istiyorlar. Yine de onlara, Beni izlemek 

isteyen herkesin çarmıhını yüklenip Beni izlemesi gerektiğini söyledim. Çarmıhını sevgiyle kucaklayan 

herkes, sonsuz yaşama dirilmek üzere bu dünyadaki son nefesini vereceği dağın zirvesine ulaşacaktır. 

40 Bazıları tarafından özlemle beklenen Ruhsal Yaşam, diğerleri tarafından korkulan, inkâr edilen ve 

hatta alay edilen bir şeydir; ancak kaçınılmaz olarak hepinizi beklemektedir. Herkesi kucaklayan rahim, 

size uzanan kol, Ruh'un Anavatanı - bilenler için bile anlaşılmaz bir gizem. Ancak bu kapıyı açmak için 

kullandığınız anahtar sevgi anahtarı olduğunda sırlarıma nüfuz edilebilir. 

41 İnsanın varoluşunun başlangıcından bu yana, Baba'nın çocuğa sürekli olarak gizemleri ifşa ettiğini 

anlayın. Eğer insanoğlu (yeryüzündeki) yaşamınızın bunca çağında biliminin sınırlarına ulaşmadıysa, 

ruhsallaşma yollarına girer girmez ebediyen yeni güzellikler, yeni harikalar, yeni varlıklar, başka dünyalar 

keşfedeceği düşüncesiyle sevinin. Bu yeni deneyimler çocuğun Yaratıcısını her zamankinden daha büyük 

bir mükemmellikle, benim size duyduğum sevgiye benzer bir sevgiyle sevmesine neden olacaktır. İnsanlık 

için duyduğum bu yüksek ve büyük duygudan dolayı, Beni kendinize yakın hissedebilmeniz için insan 

oldum. Ancak bu fedakârlıktan sonra, bu zamanın insanlarının bu sevgiye karşı sağır, kör ve nankör 

olduklarını, kendileri için Benim emirlerime, Benim adil yasalarıma, Benim sevgi Doktrinime itaat 

etmelerine gerek olmayan bir dünya yarattıklarını görüyorum. 

42 Uçurum insanları çeker, yasak onları baştan çıkarır, irade özgürlüklerini kendi yollarında 

kullanırlar. Tutkulara, kazanç peşinde koşmaya ve dünyanın zevklerine bu kadar bağımlı bir insanlığın 

çöküşü kaçınılmaz görünüyor. Ruhun kurtuluşu bulması çok zor görünmektedir ve İlahi Adalet'te, 

Babasının sevgisinde, kendisini arındırabileceği, yukarıya doğru evrimleşebileceği ve kurtuluşu 

bulabileceği yolu bulabileceğini anlamamaktadır. 

43 Tüm insanlar Benim varlığıma inanırlar çünkü ruha sahiptirler ve Benim var olduğuma dair derin 

içsel bilgiyi muhafaza etmişlerdir. Beni inkâr eden bile Bana inanır, çünkü Benim Varlığım onun içinde ve 

onu çevreleyen her şeydedir. Ancak insanoğlu maddi teşviklere ve ayartmalara yenik düşmüştür. Ve bu 

şekilde yarattığı karanlık, insanlığın şu anda Kutsal Ruh'un ona yaklaştığı ihtişamı görmesine izin 

vermeyen şeydir. Ama Benim Gücümü, Işığımı ya da Sevgimi yenecek hiçbir insan gücü ya da ruhu 

olmayacaktır. Ama çocuklar Baba'nın huzuruna hıçkıra hıçkıra ağlayarak geldiklerinde, bazıları af 

dileyecek ve alçakgönüllülükleri nedeniyle bağışlanacaklar; diğerleri ise Bana soracaklar: "Baba, Beni 

neden cezalandırdın?" Onlara diyeceğim ki: Ben asla cezalandırmam; siz sadece kendi yolunuzda 

ektiğinizi biçtiniz. Bedenin ve ruhun sağlığını koruyamadınız; ama yasalarıma meydan okuyan ya da 

onları ihlal eden kişi kendini bu yasalara göre yargılar. 

44 Doğa yasaları ve ruhani yasalarla uyum içinde yaşarsanız, bedeniniz ve ruhunuz her zaman sağlıklı 

olacaktır. 

45 İnsanoğlu bugün çok fazla bilime sahiptir, ancak bununla birlikte onu doğal olandan, yaşam 

kaynağından, korunması ve tazelenmesi için kendisine emanet ettiğim doğa unsurlarından ayıran 

yabancılaştırıcı bir dünya yaratmıştır. Bu şekilde yaşayan bir insan nasıl bedenen ve ruhen sağlıklı 

olabilir? 

46 Dünya, doğduğunuz andan itibaren sizi kucaklamak için kollarını açan bir anne gibidir; üzerinde 

soluduğunuz hava Benim ilahi nefesime benzer; görkemli kraliyet yıldızı, bir ateş meşalesi gibi ihtişamıyla 

Yüce Olan'ın bir görüntüsüdür, çünkü o ışık, sıcaklık ve yaşamdır. Bu doğanızda aynı zamanda su da 

vardır; su hakikat gibidir, çünkü kristal berraklığında, şeffaf ve saftır; acı veren susuzluğu giderir, arındırır 

ve temizler; onun etkisi altında tarlalar verimli hale gelir ve tohumlar filizlenir. İlahi Bilgeliğin yasalarıyla 

birleşen bu dört unsur, birlik ve uyum içinde evinizi oluşturur. Onun üzerinde yaşaması, ondan bilinçli bir 

şekilde zevk alması ve onun yasalarıyla tam bir uyum içinde yaşaması için, insanı yaşam için gerekli olan 

tüm nitelikler, güçler ve duyularla bolca donattım. 

47 O halde, sizi sevdiğimden eminseniz, kendi hatanız yüzünden acı çektiğinizde neden Bana 

adaletsiz diyor ve Baba'nın sizi cezalandırdığını söylüyorsunuz? 

48 Benim sevgim değişmez, daha büyük olamaz çünkü mükemmeldir, ne de daha az olabilir. Sizin 

sığınağınız olan ve size karşı her zaman cömert ve anaç olduğunu gösteren bu hayatı size bahşettiğimde 

bunun kanıtını verdim. Tek bir gün bile güneşin ışığını özlediniz mi? Hava sizi hiç canlandıramadı mı? 
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Denizler kurudu mu ya da suları tüm dünyayı yıkayan nehirler akmayı bıraktı mı? Ve gezegen kendi 

devrinde, sizi boşluğa fırlatmak için ayaklarınızın altından hiç kaçtı mı? 

49 Ben yarattıklarımda hata yapmadım, ama insan işaretlenmiş yolu ve yaşamı kaçırdı; ama yakında 

tüm mirasını boşa harcayan Savurgan Oğul gibi Bana dönecek. Bilimiyle yeni bir dünya, sahte bir krallık 

yarattı. Yasalar yapmış, kendisi için bir taht kurmuş ve kendisine bir asa ve bir taç bahşetmiştir. Ama 

görkemi ne kadar geçici ve aldatıcıdır: Adaletimin zayıf bir nefesi temellerinin sarsılması ve tüm 

krallığının yıkılması için yeterlidir. Ancak barış, adalet ve sevgi krallığı, onu kazanmayı başaramamış olan 

insanoğlunun kalbinden çok uzaktadır. 

50 İnsanların işlerinin onlara getirdiği zevkler ve tatminler sadece hayalidir. Gülümseme maskesinin 

ardına gizlenen acı, huzursuzluk ve hayal kırıklığı kalplerini kemiriyor. İnsan yaşamı bu hale getirilmiştir 

ve ruhun yaşamına ve onu yöneten yasalara gelince, bunlar saptırılmıştır çünkü ruhu canlandıran ve 

insanın denemelere ve ayartmalara dayanmak ve mükemmelliğe yükseliş yolundaki tüm engeller ve 

sıkıntılarla yüzleşmek için temas halinde kalması gereken güçler ve unsurlar da olduğu unutulmuştur. 

51 Sonsuzluktan her ruha ulaşan bu ışık Kral Yıldız'dan gelmiyor; ruhun ötelerden aldığı güç 

yeryüzünden gelen bir sıvı değil; ruhun bilgiye olan susuzluğunu gideren sevgi, hakikat ve sağlık kaynağı 

sizin denizlerinizin ya da pınarlarınızın suları değil; Sizi çevreleyen atmosfer yalnızca maddi değildir; 

insan ruhunun doğrudan her şeyin Yaratıcısından, yaşamı yaratan ve onu mükemmel ve değişmez 

yasalarıyla yöneten O'ndan aldığı akış, nefes ve ilhamdır. 

52 Eğer insan hakikat yoluna dönmek için biraz iyi niyet gösterse, teşvik edici bir unsur olarak 

huzurun okşayışını anında hissedecektir. Ancak ruh ne zaman maddenin etkisi altında maddeleşse, onun 

pençelerine yenik düşer ve bu yaşamın efendisi, gemisini yönlendiren dümenci olmak yerine, insani 

zayıflıkların ve eğilimlerin kölesi haline gelir ve fırtınalarda gemi kazasına uğrar. 

53 Size daha önce ruhun bedenden önce geldiğini söylemiştim, tıpkı bedenin giysiden önce gelmesi 

gibi. Sahip olduğunuz bu madde ruh için yalnızca geçici bir giysidir. 

54 Hiç kimse tesadüfen doğmamıştır ve bir kişi kendisini ne kadar önemsiz, aciz ve sefil olarak 

görürse görsün, yine de kendisini en az üstün gördüğü varlıklar kadar seven Yüce Varlığın lütfuyla 

yaratılmıştır ve herkes gibi onu da Tanrı'nın kucağına götürecek bir kaderi vardır. 

55 Kim olduklarını ve nereye gittiklerini bilmeden, ahlaksızlığı ve sefaleti de yanlarında sürükleyerek 

sokaklarda serseri gibi dolaşan o insanları görüyor musunuz? Hala ormanlarda yaşayan, yırtıcı hayvanlar 

tarafından pusuya düşürülen insanları biliyor musunuz? Hiç kimse Benim Babalık sevgim tarafından 

unutulmamıştır, hepsinin yerine getirmesi gereken bir görevi vardır, hepsi gelişim mikrobuna sahiptir ve 

liyakat, çaba ve mücadelenin ruhu aşama aşama Bana getireceği yoldadır. 

56 Tek bir an için bile olsa, Benim huzurumu özlememiş ve dünyevi yaşamdan kurtulmayı dilememiş 

olan var mıdır? Her ruh daha önce yaşadığı dünyayı, içinde doğduğu evi özler. Bu dünya tüm çocuklarımı 

bekliyor ve onları sonsuz yaşamın tadını çıkarmaya davet ediyor, bazıları bunu özlüyor, diğerleri ise 

sadece ölümün sona ermesini bekliyor çünkü ruhları karışık, umutsuz ve inançsız yaşıyorlar. Bu varlıkları 

yenilenmeleri için savaşmaya iten şey ne olabilir? İçlerinde sonsuzluk özlemini ne uyandırabilirdi? Tek 

beklentileri artık var olmamak, sessizlik ve son. 

57 Ama "Dünyanın Işığı", "Yol ve Gerçek", sizi bağışlamasıyla hayata döndürmek, yorgun yüzünüzü 

okşamak, kalbinizi rahatlatmak ve kendini var olmaya layık görmeyen kişinin sesimi duymasına neden 

olmak için geri döndü: Seni seviyorum, Bana gel! 

58 Ama içinizde sonsuzluğa ve mükemmelliğe karşı bir özlem uyandırdığım gibi, size şunu da 

söylüyorum: Bu nedenle, maddi yaşamı göz ardı etmenizi istediğimi sanmayın. Öğretilerimi yanlış 

yorumlamayın. Yaratılan ve dünyaya yerleştirilen her şey sizin mutluluğunuza hizmet eder. 

59 Ataerkiller ve doğru kişiler, doğal nimetlerin tadını çıkararak ve aynı zamanda ruhani yasayı yerine 

getirerek yeryüzünde nasıl mutlu yaşayacağınızı size örnekleriyle gösterdiler. 

Onları örnek alırsanız sağlıklı ve güçlü olursunuz. Aranızda savaşan ve gerçeği savunan güçlü bir halk 

istiyorum. Eğer size kendinizi doğadan ayırmayı öğretseydim, doğa size karşı dönerdi. 

60 İnsanlar bazen öğretilerimde çelişkiler bulduklarını düşünseler bile, Tanrı'da çelişki yoktur. 

Bunları anlamanıza yardımcı olmak için gözlerinizi ışığa açtım ve size şunu söyledim: Bedeninizin 

sağlığını istiyorsanız, fiziksel kabuğunuzun içinden çıktığı, rahminde kendinizi kucakladığınız, içi sizi 

yeniden kucakladığında onunla birleşeceğiniz Annenizin, Doğa'nın kollarına dönün. Size şunu da 
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söyledim: Güçlü ve sağlıklı bir ruha ve size vaat ettiğim ödülü elde etme umuduna sahip olmak 

istiyorsanız, size "Tanrınızı tüm kalbinizle ve ruhunuzla seveceksiniz" ve "Birbirinizi sevin" diyen emirleri 

yerine getirerek Yasamı yaşayın. 

61 Benim Yasamı yerine getirmek için Benden söz etmek yeterli değildir, ne de Benim elçilerim 

olduğunuza inanmak için Benim İşimin büyük araştırmacıları olmanız yeterlidir; çünkü Benim Sözümü 

nasıl ifade edeceğini bilmeyen, ama bunun yerine kardeşleri arasında nasıl sevgi ve merhamet 

göstereceğini bilen o basit zihin Benim önümde daha büyük olacaktır. 

62 İkinci Çağ'da, üç yıllık öğretim ve on iki kişi insanlığı dönüştürmem için yeterliydi. Bugün, uzun 

yıllar süren hazırlıklar ve çok sayıda öğrenci yeterli olmamıştır. 

63 Bunun nedeni, malzemeye fazla bağlı olmanızdır. Beni yalnızca beş dakika düşünürsünüz ve geri 

kalan zamanınızı dünyevi uğraşlara ayırırsınız. 

64 Gelişim yolunuzda durmamanız için size yeni bir cesaret aşılıyorum. İzleyin, çünkü yakında 

dünyanın efendilerinin sonunu göreceksiniz ve onlar aşağı indiğinde artık köle kalmayacak. O zaman 

insanlık kendisini tek bir aile olarak görecektir. İnsanların yüreklerinden karşılıklı iyi niyet kıvılcımları 

fışkıracak ve onlara barış gelecektir. 

65 Kayıp ruhlar, huzursuz ve kanunsuz ruhlar, buraya gelin! Sizi bekleyen şey karanlık ya da hiçlik 

değil, Benim Babalık sevgimdir, tüm dünyaların ve varlıkların uyumudur. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 81 
1 Bu gün Babanızla yaptığınız yeni antlaşmayı hatırlamak için geliyorsunuz. Bu yargı zamanında 

Ruhum, çalışmalarınızın, eserlerinizin ilk hesabını sormak ve Yasamı yerine getirmek için Bana söz 

verdiğiniz andan bu yana ne yaptığınızı sormak için aranızdadır: birbirinizi sevmek. 

2 Bu kalabalık arasında, "tarlaların" sorumluluğunu emanet ettiğim "ilkler" ve "ağaçları" sulasınlar 

diye kardeşliğin berrak suyunu verdiğim "işçiler" vardır. 

3 Vicdanınız sizi hiçbir şeyle suçlamıyor mu? Ağzınız sadece tavsiye vermek, öğretmek ve yol 

göstermek için mi açıldı? Yoksa sağdan ve soldan yaralayan iki ucu keskin bir kılıç gibi mi konuştu? 

Ruhani yolda yürüyüp birlik, barış ve iyi niyetin izlerini mi bıraktınız, yoksa ona kötü örnekler mi 

aşıladınız? 

4 Sözüm zaman zaman sertleşiyorsa, bunun nedeni halkımın bağrında yalan, ahlaksızlık ya da 

aldatma olmasını istemememdir. Bir cemaate önderlik eden kişi kötü örnek olursa, onu izleyenler 

engellerle karşılaşır. Bu yargı zamanında, ektiklerinizin meyvesini size her an göstereceğim. Adaletime 

meydan okumayın, her şeyden önce tükenmez bir iyilik pınarı olduğumu önceden hatırlayın. 

5 Size tüm kusurların görüldüğü küçük çocuklar gibi bakamam; çünkü ruhunuz, bu zamanda Benim 

Tanrısallığımla bir antlaşma yaptığında, daha önce yolun büyük bir kısmını kat etmişti. İlk Zaman'da 

Benim Yasamın öğrencisi olan, İkinci Zaman'da İsa'nın Öğreten Sözünün öğrencisi olan kişi, gelişimin 

şimdiki aşamasında Üstat gibi olmalıdır. 

6 Hayat veren iyi, hoş ve tatlı meyveyi size emanet ediyorum ki, kötülük ağacından elde edilen 

meyvenin insanlar arasında yarattığı acı tat ve yıkımla tezat oluşturduğunu hissedebilesiniz. 

7 Toprağın ve suların insan kanıyla boyandığını görüyorum, insanların birbirlerini sanki farklı türden 

varlıklarmış gibi görmezden geldiğini ve birbirlerini merhamet ve acıma duymadan öldürdüğünü 

görüyorum. Bu hırslı güç arayışı ve nefret ağacı insanlar tarafından yetiştirildi ve meyvesi dünya halklarını 

zehirledi. Bu tohumun aranıza girmesine izin vermeyin. 

8 Bugün İsa'nın sesi yükselip şöyle diyemezdi: "Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını 

bilmiyorlar", çünkü ruhunuz Benim sevgi öğretimin bilgisini taşır. 

9 İlyas yeni bir çağın kapısını açtı, Rab'bin yollarını hazırladı. O sizi vahyimin ve talimatlarımın ilk 

meyvelerini almaya hazırladı. Öğretilerimi kavrayın ve eserlerinizle onlara tanıklık edin. 

10 Bu sırada Altıncı Mühür çözülür, ışığı yerküreye yayılır, böylece sesimi duyan erkekler ve kadınlar 

zamanında uyanabilir ve savaşa yükselebilirler. 

11 Yol tektir, bunu zaten biliyorsunuz. Onu takip etmelisiniz ki asla ondan sapmayasınız. Bu, Benden 

çıktığınızdan beri sizin için çizdiğim yolun ta kendisidir. Şimdiki zamanda, sevgi öğretilerimi duymak için 

buluşma yerlerinde toplanmanızı ve her gün Benim olan kapınızı çalacak olan muhtaçlar kalabalığını 

kabul etmenizi sağladım. 

12 İhtiyaç sahiplerini kabul etmek için her yeni günde kendinizi içsel olarak nasıl ayarlamalısınız? 

Mutlak bir alçakgönüllülükle, kibrin tacı ve asasıyla değil. 

13 Bu halk ruhsal olarak birleştiğinde, bunu tüm dünyaya duyuracağım. 

14 Kar tanesinden daha beyaz ve pınarlarınızın suyundan daha saf olan işimin bir bölümünü size 

emanet ediyorum. Gelişim yolunun sonuna kadar bu şekilde devam etmenizi istiyorum. 

15 Sanki yüreğinizde bir çan çalmış gibi, bugünün bir lütuf günü olduğunu, Efendi'nin öğrencileriyle 

konuşmak için aşağı indiği bir gün olduğunu hatırladınız. Ruhum aranızda belirir ve bilgelik dolu bir kitap 

gibi açılır. Ruhun kendini önümde boş bir sayfa gibi gösterir ve ben de onun üzerine talimatlarımı 

yazarım. 

16 İlk zamanlardaki bir vaadin yerine getirilmesiyle tüm madde ve ruh üzerine dökülen Ruhumun 

ışığı, İlahi Talimatı size işitilebilir kılmak için Ses Taşıyıcıları olarak adlandırılan bu seçilmiş kişilerin 

zihinlerine iner. 

17 Bazıları Benim bildirimi imanla karşılarken, diğerleri Beni dinlerken kalplerini kuşkunun ele 

geçirdiğini hissederler. Ama onları azarlamıyorum, çünkü bu kuşku öğretimi derinlemesine incelemelerine 

neden olacak ve böylece sonunda onlar da imanı bulacaklardır. 

18 İnsanlığı yeni bir hayat bekliyor. Bunun nedeni doğanın dönüşmesi değil, insanlığın bu öğreti 

sayesinde kendini ruhsallaştırırken, her şeye sevgi, inanç ve merhamet gözleriyle bakacak olması, yani 
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insanın yaşamı ruh aracılığıyla görecek olmasıdır. Bugün, sizi çevreleyen şeylere baktığınızda, maddiyata 

odaklanmış bir zihin ve bencil bir kalple hissediyor ve yargılıyorsunuz. Bu yaşam size bir gözyaşı vadisi, 

günahlarla dolu bir dünya ve hatta zaman zaman bir ceza yeri olarak görünmelidir. Gözleriniz hiçbir 

güzellik keşfetmez, ruhunuz kendine yer bulamaz, beslenemez ya da uyarılamaz. Ancak ruhunuzun 

yükselmesine izin verirseniz ve sizi çevreleyen ve saran şeyi yükseklerden düşünürse, Babanızın önünde 

eğilmek ve ruhsal ya da maddi olarak var olan her şeyde kendini gösteren ilahi varlığına karşı sağır, kör ve 

duyarsız olduğunuzu itiraf etmek zorunda kalacaksınız. 

19 O zaman acı sizden uzaklaşacak ve yaratılan her şeyden akan iyiliği bileceksiniz, çünkü hepsi İlahi 

Ağacın meyvesidir. 

20 İnsanlığın bugün çektiği acılar, özgür iradesini kötü kullanmasından ve Benim Yasama itaatsizlik 

etmesinden kaynaklanmaktadır. Son meyveleri o kadar acı olacak ki, onları kendinden uzağa fırlatacak ve 

bu onun gözlerini ışığa ve kalbini tövbeye açacak. 

21 Ruhunuza engel olmaması için bedeninizi uysal ve itaatkâr hale getirin. Ruhani görevinizde onu en 

iyi araç ve en iyi iş ortağı haline getirene kadar ona boyun eğdirin. Altıncı Mühür'ün yaydığı ışığın beden 

tarafından olduğu kadar ruh tarafından da tefekkür edilmesine izin verin, çünkü bu ışığın tüm varlığın 

üzerine döküldüğünü biliyorsunuz. 

22 Öğretilerimi anlayın ve zamanı geldiğinde kardeşlerini arayıp bulacak ve Yedi Mühür'ün vahyini 

sunacak olan iyi öğrencilerim olun. Bedeninizin işleri yüzünden Benim lütfuma layık olmadığınızı 

düşünerek adımlarınızı durdurmayın. Yeryüzünde size emanet edilmiş olan bu asi ve zayıf yaratığın 

çılgınca gidişatını durdurmanızı ve lütfumu elde etmek için bu mücadelede liyakat kazanmanızı 

söylemiştim. 

23 Şimdi üzülmenin ya da geçmişinizden utanmanın zamanı değil. Sadece ruhunuzu arındırmanız 

gerektiğini unutmayın. Şimdi yeryüzündeki en şanslı kişi olduğunuzu hissetmenizin zamanıdır, çünkü 

Benim Sözümün İlahi Konserini dinliyorsunuz. Evet, insanlar, Benim ışık huzmem ilham ve insan sözleri 

haline gelir, böylece bu formda Benim Varlığıma sahip olabilirsiniz. Geçmişinizi düşünmeyi bırakın ve 

onun yerine geleceğinizi düşünün. 

24 İnsan fikirleri ve teorileriyle savaşmak için sevgi silahlarınızı hazırlayın. Yüreğinizi imanla 

güçlendirin ki, eğitimli ve bilgili dedikleriniz karşısında kendinizi küçük, cahil ve zayıf hissetmeyin; 

çünkü onlar bilim ve din hakkında bir şeyler biliyor olabilirler ama Benim yeni vahiylerim hakkında hiçbir 

şey bilmiyorlar. 

25 Yenilenmeniz için çağrıda bulunduğumda, bu, bir kez saf olan zihin ve kalbin Benim İlahi Işığımı 

yansıtabilmesi için olmuştur. 

26 Birçoğunuzun Sözümü araştırdığını ve yargıladığını gördüm; yine de sizi azarlamadım, çünkü 

yarın Beni yargılayanlar arasında ateşli öğrencilerin ortaya çıkacağını biliyorum. Daha sonra kendi 

yolunuzda öğreteceksiniz ve sizinle alay edilecek. O halde Üstat'ın talimatını hatırlayın ve kardeşlerinize 

kuşkuları ve alayları yüzünden kızmak yerine, aralarında yargılarından tövbe edip imana gelecek olanlar 

olduğunu bilerek onları bağışlayın. 

27 Kimse Benim Askerim olmak zorunda hissetmiyor. 

İradeniz sağlamlaşır sağlamlaşmaz ve sevginiz sizi öğretilerimi uygulamaya iter itmez Beni izleyin. Zaman 

geçecek ve o zaman Rab'bin bu Üçüncü Çağ'da size bahşettiği her şeyi anlayacak ve takdir edeceksiniz ve 

o zaman Ben size Sözümü verirken anlayışlı ve itaatkâr olmadığınız için acı hissedeceksiniz. Ancak 

hatalarınızı telafi etmeniz ve kaybettiğiniz zamanı yakalamanız için size birkaç kısa süre daha veriyorum. 

28 Dünya sizi bedeninizle çekerken, Benim sesim sizi her türlü lekeden arınmış ve ışıkla dolu olarak 

gireceğiniz ruhsal alanlara çağırır. Orada sesim vicdanınızda yankılanacak ve size yeryüzündeki görevinizi 

yerine getirip getirmediğinizi ve ruhani mükemmelliğe giden merdivende bir basamak daha çıkıp 

çıkamayacağınızı söyleyecektir. 

29 Bugün dinlenmeye adadığınız günde, sizi memnun etmek için aşağı iniyorum. Yalnızca ekmekle 

yaşayamayacağınızı, ruhsal gıdanız olan Benim Sözüme ihtiyaç duyduğunuzu daha iyi anladığınız andır. 

Birçoğunuz Beni dinlemeye geliyorsunuz, ama hepiniz Benim Varlığıma inanmıyorsunuz. Bazıları bu akıl 

organları aracılığıyla Beni duymaktansa Beni görmeyi ya da en azından Sonsuz'da, Ruhsal Uzay'da sesimi 

duymayı tercih eder. Ama tamamen fiziksel duyulara bağlıysanız Beni ruhsal olarak nasıl görmek ve 

duymak istersiniz? Bu nedenle, insanın akıl organı aracılığıyla size bildirdiğim o yüksek ruhani titreşime 
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ulaşmanız için kendi üzerinizde çalışmalısınız. Bu formdaki tezahürümün bu zamanından sonra, ruhtan 

ruha Benim ilhamımı alabileceksiniz. Bu mükemmel bir ruh bağlantısı olacak. 

30 Bilimin ilerleyişi karşısında hayrete düşüyorsunuz. Birkaç yüzyıl önce, insanın bugün ruhunun 

gelişimi ve maddi doğasının azmi sayesinde başardıklarına inanamayacağınızı fark edin. 

31 Sebat ederseniz neden ruhsal olarak gelişmeyesiniz? Geçmiş öğretileri henüz anlamamışken neden 

yeni öğretilerin size ifşa edileceğini iddia ediyorsunuz? 

32 Varlığıma inananlar ve tüm zamanların inançsızları Beni bugün insan gözüyle görülebilir, bir 

biçimde cisimleşmiş olarak görmeyi tercih ederlerdi. Ama Ben bir ruh olarak böyle bir biçime sahip 

değilken, neden Bana bir biçim atfediyorsunuz? Bedeninizin gözleri için olduğu kadar ruhunuzun gözleri 

için de görülebilir ve dokunulabilirim, ancak nasıl göreceğinizi bilmeniz gerekir. Tanrı'nın bakışlarınızdan 

saklandığını söylemeniz - Kendimi Tanrısallığımın çocukları olarak adlandırdığım kişiler tarafından 

duyulmasına ya da görülmesine izin vermediğim için bencil olduğumu söylemeniz haksızlıktır. Ben her 

zaman Beni görmenize izin vermeye hazırım, ama siz kendinizi ruhsal olana karşı kör olarak gördüğünüz 

için, her şey elinizin altında olmasına rağmen, onu göremiyorsunuz ve Bana dokunmanıza rağmen Benim 

Varlığımın farkına varmıyorsunuz. 

33 Her çağda insanlara Rablerini aramayı, dua etmeyi, O'na ibadet etmeyi, O'nu hissetmeyi, bakmayı, 

duymayı ve yorumlamayı öğretmek için Tanrı tarafından gönderilmiş birinin gelmesi gerekiyordu. Bu 

çağda İlyas, insan ruhunun Kutsal Ruh'un varlığını ve vahyini alabilmesi için yolu hazırlamak üzere geldi. 

34 İlyas'ın sesinin ve adımlarının, materyalizmi nedeniyle tüm ruhani vahiylere sağır olan bir dünyada 

duyulabilmesi ve hissedilebilmesi için, yaşamda olgunluğa eriştiğinde, o büyük Ruh'un ışığının kendisi 

aracılığıyla bilinmesini sağlayacak, ona ilham verecek, onun aracılığı ile harikulade işler başaracak ve 

onun ışığı aracılığıyla insanlığı yeni bir zamanın gelişine hazırlayacak bir adam hazırladım. İlyas, üzerinde 

birçok diken, birçok yabani ot ve ayrıca kayalar bulunan yolu açmak zorundaydı. Dini fanatizm, cehalet, 

yeni olduğu düşünülen her türlü ilhama yapılan zulümdü. Ancak İlyas yasalara ilham verdi, yürekleri 

hazırladı ve dünyanın en gizli köşesinde görevlerini yerine getirmek için belirtilen zamanı bekleyen bir 

halkın ilahi bir vahyin ortaya çıkmasını ve ruhsal olarak tamamlanmasını teşvik eden bir tohum ekti. 

35 İlyas'ın Ses Taşıyıcısı olması için Benim tarafımdan seçilen bu adamın adı Roque Rojas'tı. 1866'da 

dünyaya, insanlık için yeni bir çağın doğmakta olduğunu ve bu çağın, size her zaman anlattığım Üç Çağ'da 

Rab'bin açıkladığı aynı Yasa tarafından yönetileceğini duyurdu: Birbirinizi sevin! 

36 Sadece birkaç kişi Tanrı'nın elçisinin varlığını gerçekten hissedebildi. Bir kez daha çölde seslenen 

ses oldu ve bir kez daha insanların yüreklerini Rab'bin gelişi için hazırladı. Böylece Altıncı Mühür 

çözüldü, içindekiler göründü ve insanlığın üzerine doğruluk ve ışıktan bir nehir olarak döküldü. Böylece 

birçok vaat ve kehanet yerine gelmiş oldu. 

37 İlyas, İsa ve Musa gibi, Baba'yı görebilmeniz için ruhunuzun gözlerini aydınlattı. Musa size, 

"Komşunu kendin gibi seveceksin" diye öğretti. İsa size "Birbirinizi sevin" dedi. İlyas kardeşlerinize daha 

çok merhamet etmenizi buyurdu ve hemen ekledi: "Ve Babamı tüm görkemiyle göreceksiniz." 

38 Şu anda sizinle konuşan "Söz "dür. Ben insan olmadım, yine de önceki tezahürüm ile bu 

tezahürüm arasında benzerlikler keşfedebilirsiniz: tıpkı 

Eğer İsa'nın beşiği yoksulsa ve ölümü dünyanın günahının çarmıhında gerçekleştiyse, aynı şekilde bugün 

Üçüncü Çağın Işığının doğduğu yer de daha yoksul ve mütevazı olamaz ve size son sözümü vereceğim 

çarmıh, Kendimi aracılığıyla tanıttığım insanın kendisi olacaktır. 

39 Aracılığıyla sizinle konuştuğum bu aracı sayesinde ben de alay, kırbaç, kuşku ve yara aldım. 

Benim isteğim buydu, çünkü çarmıhım artık sizsiniz. 

40 Bugün size söylüyorum: Gözleriniz ışığa açıldığına göre, dünyanızın, biliminin, ahlakının ve dini 

topluluklarının varlıklarının sonuna nasıl yaklaştıklarını fark edin. Tüm bunlardan sadece ruh hayatta 

kalacak ve geçmiş yaşamının yıkıntıları üzerinde yeni bir ruhani çağa yükselecektir. 

41 Aranızdaki yeni vahyimin duyurusu olarak önceden bildirilen tüm işaretler çoktan gerçekleşti. 

Dünya daha fazla tezahür bekleyecek ve bu nedenle Benim gelişimi beklemeye devam edecek mi? 

Mesih'in gelişiyle ilgili kehanetlere sahip olan, bunların gerçekleşmesine tanıklık eden, Kurtarıcı'yı 

aralarına kabul eden ve O'nu tanımayan ve hala O'nu bekleyen Yahudi halkının yaptığı gibi mi yapacak? 

Bu deneyim, bu insanlığın hala materyalizmine bağlı kalması için çok ağır ve kederlidir. Alametler ve 
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ziyaretler gerçekleştiğine ve Ben sinagogda ya da herhangi bir kilisede görünmediğime göre, Sözüme karşı 

gelemeyeceğime göre, dünya Kendimi yakında bir yerde göstermem gerektiğinden şüphelenmiyor mu? 

42 Öğrencilerim, öğretime sımsıkı sarılın ki, yarın Bana tanıklık edebilesiniz. 

43 Sefaletten korkmayın, o sadece geçicidir ve onun içinde dua etmeli ve Eyüp'ün sabrını örnek 

almalısınız. Bolluk geri dönecek ve o zaman Bana şükretmek için yeterli sözcük bulamayacaksınız. 

44 Eğer bir kez hastalık sizi üzerse, ey kutsanmış hastalar, umutsuzluğa kapılmayın; ruhunuz hasta 

değildir. Kendinizi dua ederek Bana yükseltin; imanınız ve ruhsallaşmanız sizi beden sağlığınıza 

kavuşturacaktır. Size öğrettiğim şekilde dua edin: ruhsal olarak. 

45 Üstadınızın ışığına sahip olduğunuzu anlayın. İsa, örnek almanız için mükemmel bir örnek olmaya 

devam etmektedir. Ne O'ndan önce ne de sonra dünyada buna benzer bir örnek bulamazsınız. 

46 İsa, Mesih, Baba'nın sevgisinin ve bilgeliğinin ne kadar büyük olduğunu göstermek için 

yeryüzünde size verdiğim en açık öğretiş örneği olmuştur. İsa, sizi yaratanın yüce niteliklerini 

tanıyabilmeniz için Yaratıcı'nın dünyaya gönderdiği canlı mesajdı. İnsanlar Yehova'da öfkeli ve 

bağışlamayan bir Tanrı, korkunç ve intikamcı bir yargıç gördüler, ama İsa aracılığıyla sizi hatanızdan 

kurtardım. 

47 Üstat'ta insanı insan yapan İlahi Sevgi'yi görün. Alçakgönüllülük, fedakârlık ve merhamet dolu 

yaşamı aracılığıyla tüm yaptıklarınızı yargıladı, ancak sizi ölümle cezalandırmak yerine, gerçek yaşamı, 

yani sevgiyi tanımanız için size Kanını sundu. Bu ilahi mesaj insanlığın yaşamını aydınlattı ve İlahi 

Üstadın insanlara verdiği söz, insanların Beni aradığı ve hala Beni aramakta olduğu dini toplulukların ve 

mezheplerin kaynağı oldu. Ama gerçekten, size söylüyorum, bu mesajın içeriğini henüz anlamadılar. 

İnsanlık gerçekten de Tanrı'nın çocuklarına olan sevgisinin sınırsız olduğuna inanmaya başlar, çünkü O, 

insanlığa olan sevgisinden dolayı İsa'da ölmüştür. Hatta İsa'nın yargıçları ve cellatları önünde çektiği 

acılardan içten içe etkilenir ve yavaş yavaş Oğul'daki Baba'yı da tanır, ancak Rab'bin bir bakirede başlayan 

ve Beytanya'daki "bulutta" sona eren bu vahiy aracılığıyla insanlara söylemek istediği her şeyin manevi 

içeriği, kapsamı bugüne kadar doğru bir şekilde yorumlanmamıştır. 

48 Size açıklama yapmak ve İsa'nın doğumu, yaşamı, işleri ve ölümüyle size açıklanan her şeyin 

gerçek içeriğini göstermek için "Söz "ün Baba'ya yükseldiği aynı "bulut" üzerinde geri dönmek 

zorundaydım. 

49 O dönemde Mesih tarafından vaat edilen Gerçeğin Ruhu, karanlığı aydınlatan ve insanların 

akıllarının ya da kalplerinin nüfuz edemediği gizemleri açıklayan bu İlahi tezahürdür. 

50 Benim yasam her zaman aynıdır, bir seferinde diğerinden daha az derin değildir. Rab'bin ışığını 

bazen diğer zamanlardan daha iyi yansıtan sizin ruhunuzdur. Bu, ruhunuzun ulaştığı gelişime bağlıdır. 

51 Bugün size söylüyorum: Ruhani ziyafet sizi bekliyor, masaya oturun ve yemekten yiyin. Ayrıca şu 

anda birçok ilde binlerce kişi sözümü dinlediği için size ekmeğin çoğalmasını da bahşettim. 

52 Günahınız sizi değersiz kılacak bir neden olmaksızın size miras bırakıyorum. Krallığımın kapıları 

bundan sonra gelecek olanları beklemek için açık kalacaktır. İşte önünüzde, sizinle iletişim kuracak kadar 

ileri gideceğini ummadığınız merhametim var. 

53 Şimdi dünyada sevgi eksikliği var - tüm yaralarınızdan beslenebilmeniz için Üstadınızın saf 

sevgisini hissedin. 

54 Yüreğiniz Bana boş tohumlar, yabani otlar ve deve dikenleriyle dolu olarak gelirse, onu bağışlar, 

arındırır ve çiçeklendiririm. Sizden sadece yukarı doğru çabalamanızı bekliyorum, o zaman ruhunuz için 

hala hazırda tuttuğum her şeyi size açıklayacağım. Ama o zaman size vaat ettiğim şeye sahip 

olduğunuzda, kendinizi insanların bakışlarından saklamak için yeraltı mezarları aramayacaksınız; tam 

tersine, gün ışığına çıkacak ve o parlaklıkta bu gerçeği ortaya koyacaksınız. Öğretilerimin ruhunuza nüfuz 

etmesine izin verebilmeniz için kalbinizi, zihninizi ve işitme duyunuzu açın. 

55 Benden öğrenmek için ne zaman bekliyorsunuz? Uykunuzdan uyanmak için 1950 yılını mı 

bekliyorsunuz? Hayır, halkım, çünkü o zaman artık Sözümü duymayacaksınız. Dünyaya kardeşlerinize 

hizmet etmek için geldiğinize dair mutlak bir inanca sahip olmanız gerekir. 

56 Birbirinize bakıyorsunuz ve günahkârlardan, cahillerden bir topluluk oluşturduğumu fark 

ediyorsunuz ve denemelere dayanamayacağınızdan korkuyorsunuz. Ama ben ne yaptığımı biliyorum; sizin 

yapmanız gereken tek şey inanmak, güvenmek ve itaat etmektir. Sizden istediğim tohumu Bana 

sunacağınız gün gelecektir. 
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57 İnsanlar, kendinizi hazırlayın, yeni kalabalıkların size gelmesine izin verin. Onların arasından 

Sevgimin seçeceği kişiler gelecek ki onların aracılığı ile Sözümü duyurabileyim; çünkü çok iyi 

biliyorsunuz ki onları seçebilecek olan sizin aklınız değildir. Her birinin kaderini ve armağanlarını sadece 

ben bilirim. 

58 Zihinlerinizi arındırın, onları yükseltin ki şu anda Bana yakın yaşayan saf ruhlarla birleşebilesiniz. 

Tanrı'ya duyduğunuz sevgiden, hatta işlediğiniz günahlardan dolayı duyduğunuz acı ya da pişmanlıktan ve 

elde ettiğiniz nimetler için duyduğunuz şükran duygusundan esinlenen bir dua gönderin. Bu ruhunuzu 

Baba'ya yaklaştıracaktır. 

59 Etrafınızı saran her şey sizi arındırmayı amaçlıyor, ancak herkes bunu bu şekilde algılamıyor. Acı 

kadehinizden içtiğiniz acının kısır olmasına izin vermeyin. Acıdan bilgelik, nezaket, güç ve duyarlılık olan 

ışığı kazanabilirsiniz. 

60 Ruhlar dünyasına vardığınızda yeryüzünde ne günah işlediğinizi düşünmek zorunda 

kalacağınızdan korkmayın. Kendinizi acıdan arındırmaya izin verirseniz ve tövbe kalbinizden fışkırırsa, 

günahlarınızı telafi etmek için mücadele ederseniz, huzuruma layık ve saf olarak gireceksiniz ve hiç 

kimse, hatta vicdanınız bile geçmiş kusurlarınızdan bahsetmeye cesaret edemeyecek. 

61 Mükemmel bir evde, sahibinin zaman içinde ya da sonsuzlukta gelişini bekleyen her ruh için bir 

yer vardır. Sevgi, merhamet, iman ve liyakat merdiveninde, Krallığıma teker teker gireceksiniz. 

62 Çocuklarınızın önünde, Bana doğru yükselişlerini sürdürme yolunda onlara bir asa görevi görecek 

iyi örnekler sergileyin. Onları bedenen çocuk olarak gördüğünüz için ruhen önemsiz saymayın. Onları 

gözlemlediğinizde, onların yetilerinin sizinkilerden daha gelişmiş olduğunu göreceksiniz. Öğretilerimi 

sizin aracılığınızla öğrenecekler, ama daha sonra onları kavramayı size öğretecekler. 

63 Bugün genç olan sizler, yaşlılığa eriştiğinizde, yeni nesil spiritüalistler aracılığıyla pek çok mucize 

deneyimlemiş olacaksınız. 

64 Aile babalarına, çocuklarının maddi geleceğiyle ilgilendikleri gibi, bu konuda dünyaya getirdikleri 

misyon nedeniyle manevi gelecekleriyle de ilgilenmeleri gerektiğini söylüyorum. 

65 Bu varlıkların bedene girmeden önce sizin için dua ettiklerini, sizi koruduklarını ve yaşam 

mücadelenizde yanınızda durduklarını unutmayın. Şimdi size düşen, zayıf beden aracılığıyla yeryüzünde 

yavaş yavaş atacakları ilk adımlarda onları desteklemektir. 

66 Bana gelin, havariler. İşte esenlik, dünyanın size verdiği göstermelik esenlik değil, Benim 

Ruhumdan akan esenliktir. Beni duyabilmeniz ve anlayabilmeniz için yüreğinizi onunla doldurun ve sonra 

talimatlarımı uygulamaya koyun. 

67 İşçilerimin her birine belli sayıda kalp tahsis edilmiştir. Her birinin meyve vermesi ve sonunda 

Bana zengin bir hasat gösterebilmesi için çalışması gereken topraktır. 

68 Hiç kimse ruhunuzda inşa ettiğim gibi bir tapınak inşa edemez. Evrensel Yaratıcı'nın sevgisi 

sonsuz bir sabırla bu mabedi inşa ediyor. Bu tapınak yıkılmaz olacak ve insan yapımı tapınaklar zamanın 

ve fırtınaların etkisi altında taş taş parçalanırken, bu tapınak sarsılmaz bir şekilde dayanacak, çünkü 

temelleri ruhunuza demirlenecek ve kuleleri göklerin alemine dokunacak. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 82 
1 Neden bazı çocuklarım Bana Baba demeye layık olmadıklarını düşünüyorlar? Bana gelin 

günahkârlar, acı yükünüzü arkanızda bırakın. Yüzünüzü kaldırın ve Bana bakın, Sevgim sizi buna layık 

kılar. Eğer ben sizi affetmezsem, kim affedecek? 

2 Huzura açtınız, çünkü vicdanınız sizi hatalarınızdan dolayı kınadı, ta ki Sözümün tezahürüne 

gelene ve ağlayışınız sizi temizleyene kadar. Bu şekilde kime ve kimlere konuştuğumu sadece ben bilirim 

ve bu sözlerin kime hitap ettiğini de sadece onlar bilir. 

3 Uzun zamandır Benim Adımı kutsamadınız; çektiğiniz işkenceler ve acılar sizi sonu olmayan bir 

cehennemde olduğunuza inandırdı. Bunun nedeni, gözlerinizin gerçeğe, size her yerde Benim Varlığımı 

gösteren ışığa kapalı olmasıdır. Sizi çevreleyen doğanın görkemi ya da günlük ekmeğin dudaklarınıza 

ulaştığı harikulade yol, kutsamalarıma inanmanız için yeterli değildi. Etrafınızda sadece karanlık 

görüyordunuz ve hissettiğiniz şey sadece acılarınızın ateşiydi. 

Ama çökmek üzereyken, İlahi Yardımcı sizi kaldırmak, çarmıhınızı taşımanıza yardım etmek için geldi. 

4 Gözleriniz ışık ve inanç dolu bir yaşama giderek daha fazla açılıyor. Tüm yüreğinizle Bana 

söyleyin: Tanrım, ne kadar körmüşüm, yüreğim ne kadar rahatsızmış! Bugün her fırsatta ve her yerde 

varlığınızı görüyor ve kutsamalarınızı hissediyorum. 

5 Size doğrusunu söyleyeyim, Beni en hararetle sevecek olanlar çok acı çekmiş ve Beni sık sık 

incitmiş olanlardır, onların kalbi sürekli olarak Benim İlahiyatıma bir sunu sunacaktır. Bu ne maddi 

armağanlar, ne ilahiler ne de dünyevi sunaklar olacaktır. Benim için en hoş sunu ve hürmetin kardeşleri 

için yaptıkları sevgi işleri olduğunu bilirler. 

6 Sevgili çocuklar, Mirasyedi Oğul gibi Bana gelen sizler, sizi kabul ettiğim sevgiyi ve buraya 

geldiğiniz alçakgönüllülüğü unutmayın - yaşamda yeniden huzur bulur bulmaz kardeşlerinize karşı kibirli 

olursanız ya da bugün sahip olduklarınızın bir kısmını sizden istemek için sizi arayacak olanlara karşı 

bencil olursanız üzücü olur, çünkü o zaman Benim gözümde nankör çocuklar olursunuz. Günaha 

düşmemek için her zaman izleyin ve dua edin. 

7 Sevgili öğrenciler, bugün tadını çıkardığınız bu varoluşun ruhunuzu yukarı doğru evrimleştirmek 

için iyi bir fırsat olduğunu anlayın. Bazıları için bu son enkarnasyon olacak, diğerleri ise Dünya'ya 

dönmek zorunda kalacak. - Sizinle bu şekilde konuşmak için doğru zaman; kimse alınmasın ya da merak 

etmesin. 

8 İsa o dönemde size bilinmeyen pek çok öğretiyi açıklamış ve ilk başta kafa karışıklığına neden 

olan, ancak daha sonra gerçek ilahi vahiyler olarak kabul edilen pek çok iş yapmıştır. Az önce 

söylenenlere dikkat edin ki, şu anda öğretilerimi iyice incelemeden düşüncesizce yargılarda 

bulunmayasınız. 

9 Eğer insanlık Birinci ve İkinci Çağ'ın kehanetlerini kavrayabilseydi, aynı şeyin gerçekleşmesi 

karşısında kafası karışmazdı. Aynı şey İkinci Çağ'da Mesih insanlar arasında doğduğunda da oldu, tıpkı 

şimdi Ruh'ta geldiğim için olduğu gibi. 

10 Öğretilerimin anlamı her iki zamanda da aynıdır. Sizi bu hayatı, geçici de olsa sevgi dolu bir yuva 

haline getirmeye hazırlar; burada insanlar birbirlerini kardeş olarak görür ve öyle davranır, birbirlerine 

gerçek kardeşliğin sıcaklığını gösterirler. - Ayrıca ruhu bu yaşamdan sonra Rab'bin çocukları için 

hazırladığı dünyalara ya da evlere girmeye hazırlayın. Dileğim, onlara ulaştığınızda kendinizi 

yabancılaşmış hissetmemenizdir; ruhsallaşmanız ve içsel bilginiz, karşılaştığınız her şeyi sanki daha önce 

oradaymışsınız gibi görmenizi sağlayacaktır. Eğer dua aracılığıyla ruhsal olanla zaten temas 

halindeyseniz, bunda çok fazla gerçek payı olacaktır. 

11 Gerçeğimin yaydığı ışığın parlaklığını görene kadar ruhani gözlerinizi açın ki, diğer eve 

geçtiğinizde kendinizi karanlıkla örtülmüş hissetmeyesiniz. 

12 Baba'nın evinin sahip olduğu pek çok konut arasında tek bir karanlık dünya yoktur, hepsinde 

O'nun ışığı vardır; ama ruhlar cehaletlerinden dolayı gözleri bağlı olarak oraya girerlerse, bu görkemi nasıl 

görebilirler? 

13 Bu dünyada kör bir adama ne gördüğünü sorarsanız, size sadece karanlığı gördüğünü 

söyleyecektir. Güneşin ışığı orada olmadığı için değil, onu göremediği için. 
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14 Beni dinlemek için bir araya gelenlerin sayısı az olsa bile, size öğretimi verdiğim sevginin çok 

büyük olduğunu anlayın. 

15 Kutsal Ruh'un vicdan aracılığıyla tüm insanlarla konuştuğu Üçüncü Zaman'a tanıklık edecek 

olanlar aranızdadır. 

16 Bu kalabalıklar arasında, başka zamanlarda "Tanrı'nın halkı" olarak adlandırılan İsrail kabilelerine 

ait olan ruhlar da vardır, çünkü Yasa ve vahiyler tüm dünyaya yayılmak üzere onlara emanet edilmiştir. Bu 

varlıklardan bazıları bir görevi tamamlamak ve ruhani bir onarımı bitirmek için son kez dünyaya 

geliyorlar. Yükselişlerinde, (şimdilik) hala Dünya Vadisi'nde kalan kardeşlerinin yükselebileceği 

basamakları oluşturacaklar. 

17 Sözümün sahip olduğu ışık ve sevgi, bataklıktan saf ve güzel çiçeklerin filizlenmesi mucizesini 

gerçekleştirmiştir; ruhunuzun toprak tozu haline geldiğinde kendini saflık ve ışık dolu bedeninizden 

ayırdığını görün. 

18 Ey öğretimi yeni alan ruhlar, bir kez huzuruma geldiğinizde alçakgönüllü ve itaatkâr olun ve size 

yalnızca Benim İsteğimin yapılmasına izin verin! Birçok kez yeryüzünde enkarne oldunuz çünkü bunu 

Baba'dan hararetle talep ettiniz. Artık benden bunu istememenizi söylüyorum. İsteğimin sizin için 

gerçekleşmesine izin verin. 

19 Ne zaman ben emrettiğim için dünyaya geldiyseniz, dönüşünüzde yaptığınız işlerin hesabını sizden 

mutlaka sordum. Rab'den istemiş olduğunuz için (dünyaya) geldikten sonra döndüğünüzde ne olacak? 

Davanız nasıl sonuçlanacak ve kendiniz için nasıl cevap vereceksiniz? 

20 Öğrettiklerimi dinlediğinizde hayrete düşüyor ve yüreklerinizde şöyle diyorsunuz: Üstadın 

öğretileri ne kadar mükemmel. Buna karşılık size onların hala küçük olduklarını söyleyebilirim, çünkü 

hepsi sadece kusurlu varlıkları düzeltmeyi ve biçimlendirmeyi amaçlamaktadır. Ruhsal yetkinliğe 

eriştiğinizde, Tanrı Sözü'nü tüm doluluğuyla duyacaksınız. 

21 Şimdi, zihnin insan organı vasıtasıyla, ruhunuz Benim yeni vahyimin zamanını deneyimledi ve 

onun aracılığıyla Benim ilahi varlığımı hissediyorsunuz. Benim tezahürüm bir kez daha Üstadın tezahürü 

oldu, size talimatı veren benim, ama aldığınız talimatı daha sonra size açıklayan hizmetkârlarım da var. 

Onlar insan değildir, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde Benim yeni vahiylerimi doğru 

yorumlayabilecek hiç kimse yoktur. Hataya düşmemeniz ve gün ışığı kadar açık olan öğretilerden yeni 

sırlar oluşturmamanız için yardımınıza gelen ışığın ruhani dünyasıdır. 

22 Bu ruhani çalışmanın gerçekleşmesi için her şey hazırlanmıştır. Sadece ruhunuz bu yola girmek 

için hazırlanmadı, aynı zamanda bedeniniz, üzerinde yürüdüğünüz toprak, etrafınızdaki çevre, her şey 

ışığımın varlığınızın derinliklerinde parlaması için hazırlandı. 

23 Ruh öte dünyada önceki enkarnasyonlarda aldığı lekelerden arındı, beden kendini acı ve 

gözyaşlarıyla yıkadı, toprak insanlardan orijinal saflığını geri aldı ve çevre dilekçe ve dualarla doyuruldu. 

Mükemmellik merdiveninde Rab halkına indi ve sizin bulunduğunuz basamağa ulaştı ve oradan elçileri ve 

ses taşıyıcıları aracılığıyla sesini size duyurdu. 

24 Size ilk tezahürümü verdiğim andan bu yana kaç öğreti, kaç talimat verdim. Bunlar aracılığıyla, 

Benim isteğime göre, insanları bölmediğimi ama birleştirdiğimi anlayacaksınız. Dini bir topluluğa mensup 

olan sizlere şunu söylüyorum: İlahi Sevgi ve Bilgelik Kitabımı okuyun ki, inançları, dinleri veya 

ideolojileri ne olursa olsun tüm kardeşlerinizle ruh birliği içinde olmayı öğrenebilesiniz. 

25 Bu sizin için başlangıçta zor olacaktır, ancak bu öğretiyi bir kez kavradığınızda, gerçekte tüm 

insanlarla özdeşleşeceksiniz, çünkü Tanrı'nın çocuğu olarak kardeşiniz olması gereken her bir 

komşunuzun en derin varlığında titreşen bir ruh hissedeceksiniz. 

26 Sevgili insanlar, ruhsallaşmasıyla ayırt edilen Üçüncü Çağ'ın öğrencisi olabilmeniz için öğrenin. 

27 Düşünün ve Doktrinimi çalışmak için doğru zamanda yaşadığınızı anlayacaksınız. Gelin 

öğrenciler, Bana gelin, çünkü çarmıhınızın yükünü hafifleteceğim. Vaat Edilmiş Topraklar'da her biriniz 

için ayrılmış olan yeri kazanmanıza yardım edeceğim. 

28 Varlığınızda Benim sevgimi hissedin ki, Benim var olduğumu anlayın ve sizi kurtarmak için ilahi 

arzuyu hissedin. Işığım tüm insanlığın üzerine dökülür, çünkü hiçbir yaratık Benim bakışımdan kaçamaz. 

29 Şimdiki deneme ve acı zamanlarında ruhsal ışığımı onlardan esirgersem insanlara ne olur? 

Karanlık akıllarını bulandıracak, düşünceleri karışacak ve - bir kez umutsuzluğa kapılan - insanlık ölüme 

doğru koşacak ve uçurumda yok olacaktı. Ama insanlar içinde bulundukları kaosa rağmen gizliden gizliye 
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bir kurtuluş umudu besliyorlarsa, bunun nedeni İlahi Işığımın ruhları aracılığıyla onlara güven aşılaması 

ve her şeyi Yüce Tanrı'nın sonsuz gücünden beklemeyi öğretmesidir. 

30 Size gerçekten söylüyorum, Benim Sözüm şimdiki dünyanızın ve tüm yaşamınızın karakterini 

değiştirecek. Günümüz insanları için dünya ve onun zevkleri hayatlarının anlamıdır. Ama çok geçmeden 

ruha bedenden, bedene de giysilerden daha fazla değer verecekler ve dünyevi yüceliklerin peşinden 

koşmak yerine ruhun ölümsüzlüğünü arayacaklardır. 

31 İlk başta ruhani olan uğruna fanatizm olacak, bunun için çabalamak aşırıya kaçacaktır; ancak daha 

sonra kalpler sakinleşecek ve ruhanileşme hakikat ve saflıkla dolu olarak çiçek açacaktır. 

32 Savaşlarla sarsılan, açlıktan kıvranan ya da doğa güçlerinin şiddetiyle sarsılan dünyaya 

baktığınızda, her zaman insanlığı yok edenin Benim adaletim olduğunu söyleyenler vardır; ama gerçekten 

size söylüyorum ki, Ben sizi yok etmeye değil, kurtarmaya geldim. Yaşamlarının yalnızca maddi 

bedenlerinde kök saldığına inananlar ve ruhun hayatta kaldığına inanmayanlar, öbür dünyaya adım 

atmalarını varoluşlarının sonu olarak görürler ve bu nedenle Beni acımasız ve zalim olarak 

değerlendirirler. 

33 Keşke maneviyatta yaşamak için çoğu zaman dünyaya ölmenin gerekli olduğunu ve bazen sadece 

şiddetli bir acının ya da acımasız bir ölümün materyalizmde gevşemiş bir ruhu uyandırıp sarsabileceğini 

anlayabilseydiniz. 

34 Yaşam ve ölüm hakkında ne biliyorsunuz? Ruh hakkında ne biliyorsun? Çok az, işte bu yüzden 

size öğretiyorum, sizi çevreleyen yaşamın görkemiyle nasıl uyum içinde yaşayacağınızı bilesiniz diye. 

35 Bu zamanda dünyada açlık var, bedenin ve ruhun açlığı. Bedenin açlığı sana daha çok eziyet 

veriyor ve bu da Bana şöyle demene neden oluyor: "Tanrım, geçmiş zamanlarda halkına çölde kudret 

helvası indirdin ki yok olmasınlar. Daha sonra onlara bereketlerle dolu bir ülkeyi emanet ettin, Yakup'un 

kuyusunun suyundan çocukları, torunları ve diğer birçok nesil içti ve sözünle öğretmek için dünyaya 

geldiğinde ve kalabalıkları çöle götürdüğünde, yorgunluklarına ve açlıklarına merhamet ettin ve yiyecek 

ekmek ve balıkları olsun diye mucizeler yaptın. Günlük ekmeğimizi elde etmek için bu kadar acı 

çektiğimizi gördüğün halde, bugün neden açlığımızdan ve sefaletimizden etkilenmiyorsun?" 

36 Eğer size tüm bu soruların cevabının vicdanınızda mevcut olduğunu söyleseydim, buna 

inanmazdınız. Bu nedenle sizinle konuşmalı ve dünyada size rızkınız ve bakımınız için verdiğim hiçbir 

şeyden sizi mahrum etmediğimi söylemeliyim. Her şey orada, ama herkese ulaşmıyorsa, bunun nedeni o 

tohumları kardeşlik yağmuru yerine bencillik ve ahlaksızlıkla sulamış olmanızdır. 

37 Bu nedenle, ruhların üzerine doğruluk ışığının inmesi gereklidir ve bu, şu anda her insanın üzerine 

dökülen ilhamımdır. 

38 İnsanlar ürettikleri acı meyvelerden bıkıp gözlerini Bana çevirdiklerinde, Ruhsal Yaşamın ve 

maddi doğanın meyvelerini Rabbin çocuklarından asla esirgemediğini keşfedeceklerdir. Onlar her 

yaratığın içinde mevcuttur ve gözlerini akla ve önsezilerini ebedi hayata kapatan insandır. O zaman daha 

önce küfredenler, bu yaşamın çölünde hiçbir zaman kudret helvasının eksik olmadığını, Yakup'un 

kuyusunun hala berrak su verdiğini ve insanlığın açlıktan ya da susuzluktan ölmemesi için Rab'bin her gün 

bir mucize gerçekleştirdiğini itiraf edeceklerdir. 

39 İnsan ruhu gözlerini ışığa açtığında, şimdiye kadar çok iyi bildiğini sandığı ve gerçekte hiçbir 

zaman gerçekten takdir etmediği yaşamın içinde yeni bir yaşam görecektir. 

40 Bedenen ve ruhen hasta olanları kaybettikleri sağlıklarına kavuşturmak için onlara yönelen İlahi 

Hekim olarak size geliyorum. Hakikat ve gerçek yaşam uğruna ölenleri yeni yaşama yükseltiyorum. 

Merhametim çok ağlayanların gözyaşlarını kurutmaya hazırdır. Hepsini tek bir iyileştirici merhemle, yani 

sevgiyle yağlayacağım. 

41 Yoksullar, ağlayanlar ve yeryüzünde doğruluk için açlık ve susuzluk çekenler ve her şeye sabırla 

katlananlar hoş geldiniz, çünkü teslimiyetlerini ve imanlarını ödüllendirmek için onları arıyorum. 

42 Bu çağ, ruhun yukarı doğru evrimini başarmak için bir fırsattır. Her şey, hatta acı bile, insanlığı 

onu köleleştiren materyalizmden uzaklaştırmak için çalışıyor. 

43 İnsanlar zirvesinde Benimle buluşacakları Kutsal Dağ'a çıkacaklar; ama onlardan önce Ben 

insanların yüreklerinde yeni bir Çarmıh yolculuğu yapmış olacağım ve Görevimin Çarmıhına bir kez daha 

çivileneceğim. 
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44 Günahlar, nefretler ve ahlaksızlıklar üzerine yeni bir dünya inşa etmeyeceğim, yenilenme, deneyim 

ve tövbenin sağlam temelleri üzerine inşa edeceğim, içinizdeki her şeyi dönüştüreceğim. Karanlıktan bile 

ışık fışkıracak ve ölümden yaşam yaratacağım. 

45 İnsanlar yeryüzünü kirletmiş ve saygısızlık etmiş olsalar da, yarın iyi işleriyle bu evi değerli 

kılacak, vaat edilen topraklar olarak tanınacak ve asil görevleri yerine getirmek üzere buraya geleceklerdir. 

O halde dünyanın dönüşümünden kim şüphe edebilir? 

46 Sana söylüyorum: Eğer bu insanlık, dinsizliği, doğruluktan ve iyilikten yüz çevirmesi nedeniyle 

Bana daha da karşı gelirse, Saul'un önünde yaptığım gibi, onun yolunda görkemle görüneceğim ve onlara 

sesimi duyuracağım. O zaman, farkında olmadan Bana zulmedenlerden kaçının, iyilik, sevgi ve adalet 

yollarında Beni takip etmek için dönüşmüş ve aydınlanmış olarak yola çıkacağını göreceksiniz. Onlara 

şöyle diyeceğim: Yolcu, dur ve bu berrak su kaynağından iç. Size dayattığım zorlu yaşam yolculuğunda 

dinlenin. Kederlerinizi Bana emanet edin ve bakışlarımın ruhunuzun derinliklerine nüfuz etmesine izin 

verin, çünkü sizi lütufla doldurmak ve teselli etmek istiyorum. 

47 Aranızda kim Efendisine keder taşımadığını, kalbinde huzur olduğunu, mücadele ve ziyaretlerle 

dolu bu hayatta zafer kazandığını söyleyebilir? Denemelerle dolu bir denizde dolaştığınızı görüyorum ve 

bu yüzden sizi cesaretlendirmek istiyorum. Sonsuza dek önünüze koyduğum yaşam kitabını okumayı 

öğrenin, çünkü yarın efendiler olacaksınız. Her biriniz Beni örnek almalı ve ruhen ve bedenen sağlıklı 

olmak için yasayı yerine getirmelisiniz. Yolunuzda sizi Bana götürmeyecek pek çok öğretiyle 

karşılaşacaksınız; Ben size en kısa, en doğru yolu, ruhsallaşma yolunu göstereceğim. 

48 İkinci Çağ'da size sadece üç yıl için Sözümü verdim ve bu süre içinde öğrencilerimi hazırladım. 

Bu Üçüncü Çağ'da sizinle uzun yıllar boyunca konuştum ama öğrencilerim ilerlemedi, havarilerim de Beni 

takip etmek için dünyayı geride bırakmadı. 

49 Kim Beni izlemek isterse, ayağına düz çarıklar giysin ve ikinci bir yolculuk çantası almasın, çünkü 

Benim yolumda hiçbir eksiği olmayacaktır. 

50 Ruhani görüşünüzü geliştirin ki Üçüncü Çağ'da ruhani bölgelerde neler olup bittiğini görebilesiniz. 

O zaman bütün ruhları aydınlatmak için indiğimi dünyaya ilan edebilirsiniz. Kendinizi içsel olarak 

hazırlayın ki Beni hissedebilesiniz ve size verdiklerimi nasıl alacağınızı anlayabilesiniz. İnsanlığa bir kitap 

bırakacağım ve her sayfası sevginin bir kanıtı olacak. Bu kitabı Musa'nın ve elçilerimin önceki yazılarıyla 

birleştireceksiniz ve tüm zamanlardaki öğrencilerimin çalışmaları da bilgeliğimi içeren bu kitaba 

yazılacak. 

51 Eğer Bana henüz büyük bir hasat sunamıyorsanız, dua edin ve Benden güç isteyin. Lambanızın 

daha büyük bir parlaklıkla parlaması ve yolunuzu aydınlatması için izleyin. Engellerin çalışmanıza izin 

vermediğini deneyimlediğinizde ağladığınızı gördüm. Bana, "Efendim, ilerleyebilmemiz için yolumuzdaki 

dikenleri temizle" dediniz. - Size verdiğim beden kabuğunuzu sevgiyle uysal hale getirin ve kendinizi 

zayıf ya da reddedici göstermeyin. Bana zayıf olduğunuzu söylemeyin, çünkü Ben sizi güçlü kıldım. 

Görevinizi yerine getirmenin bir fedakarlık olduğunu söylemeyin. Sevgiyle çalışın ve eserleriniz yazılı 

kalacaktır. Benim Varlığımı bulana kadar mükemmellik dağına tırmanın. İlyas'ın size sunduğu asaya 

yaslanın, onun örneğine bakın. Bir asaya yaslanmış yaşlı bir adam tarafından sembolize edilen O, bir an 

bile dinlenmez, onları kurtarmak ve Huzuruma getirmek için her zaman kayıp koyunlarını arar. İtaatsizlik 

ve inatçılık karşısında ruhu sarsılmaz, gayreti ve azmi azalmaz. Siz de öyle olacaksınız. Yola çıkın ve 

dünyadan ya da ayartılmaktan korkmayın. Size verdiğim Ruh aracılığıyla güçlü olun. 

52 Birçok toprak çoktan hazırlanmış ve işçileri beklemektedir, ancak onlar henüz görevlerini yerine 

getirmeyi öğrenmemişlerdir. Görevinizin tam önemini hissettiğinizde, isteyerek yola çıkacak ve kaderinizi 

gerçekleştireceksiniz. O dönemde aktif hayırseverliğe sınır koymayın, ama kendinizi feda edecek kadar da 

ileri gitmeyin; yorulabilir ve haçı terk edebilirsiniz. 

53 Hastaları iyileştirdiğinizde ve karanlık düşüncelerini ortadan kaldırdığınızda, uykuda olan ruhları 

uyanacak ve yeni bir yaşama yükselecektir. Yasalarım dahilinde yaşadığınızda sizi her zaman 

koruyacağım, çünkü bilim adamları size yaklaşacak ve dünyanın okullarında doktora dereceleri 

kazanmadan hastaları iyileştirdiğiniz için sizden hesap soracaklar ve ulusunuzun kaderini yönlendiren 

adamlar da aynı şekilde size Yasanızın ne olduğunu soracaklar ve siz de o zaman Benim bu zamandaki 

tezahürümden ve vahiylerimden bahsedeceksiniz. 

54 Öğrettiklerime tanıklık edin, yaptıklarınızla adımı yüceltin ve sunularınız Bana gelsin. 
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55 Hastalar, cüzamlılar, acı çekenler, yüreklerinde huzur olmayanlar, günah işlemiş ya da küfretmiş 

olanlar Bana gelecekler; hepsini bedenen ve ruhen iyileştireceğim. 

56 Size gerçekten söylüyorum, Yaşam Sözlerimden birini nasıl tutacağını, kavrayacağını ve 

uygulayacağını bilen hasta kişi iyileşecektir çünkü kalbinde Benim İlahi Balsamımdan bir damla 

tutacaktır. 

57 Yolda güvenle yürüyebilmeniz için size gücümün ve sevgimin kanıtlarını verdim. Günahın 

bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldığı bu dönemde güçlü olabilmeniz için bu umut mesajını alın. 

58 Fiziksel olmayan türden bir cüzzam yeryüzüne yayılmış, kalpleri çürütmüş, inancı ve erdemi yok 

etmiştir. Ruhani paçavralara bürünmüş olarak yaşayan insanlar, kimsenin bu sefilliği ortaya 

çıkaramayacağını bilirler çünkü insanlar maddenin ötesini göremezler. Ama vicdan saati yaklaşıyor, bu 

tıpkı Rab'bin Günü'nün ya da O'nun yargısının kapıda olduğunu söylemekle aynı şeydir. O zaman 

bazılarında utanç, bazılarında da tövbe ortaya çıkacaktır. 

59 Sıcak ve acımasızca yanan bu iç sesi duyanlar, içlerinde tüketen, yok eden ve arındıran ateşi 

hissedeceklerdir. Bu yargı ateşine ne günah ne de saf olmayan herhangi bir şey karşı koyabilir. Sadece ruh 

buna dayanabilir çünkü ruh ilahi güçle donatılmıştır. Bu nedenle, vicdanının ateşinden geçtiğinde, 

hatalarından arınmış olarak yeniden ortaya çıkacaktır. 

60 Geçmiş zamanlarda size sık sık bu ateşten, bu yargıdan, bu kefaretten söz ettim; ancak bu 

öğretilerin sunulduğu sembolleri maddi bir anlamda aldınız ve hayal gücünüz bu vahiylerin gerçekliğini 

değersizleştirdi. 

61 İnsanlar bu ilahi öğretilere ne kadar çok tahrif edilmiş yorum getirmişlerdir. Beni korkunç bir 

zalimliğin yargıcı olarak gösteriyorlar. İnsan aklı ne kadar çok saçmalık yaratmış ve sonra da bunları en 

yüksek gerçek olarak dayatmıştır. 

62 Bugün ilahi öğretilerimi anlamanızı ve yaşamanızı sağlamak için ruhumla geldim. 

63 Kuşların duası onların ötüşüdür, insanların duası ise Bana yükselen yüksek sesle düşünceleridir. 

Yaratılan her şeyin Yaratıcısı için bir armağanı vardır. Baba'nın da yarattıklarının her biri için bir armağanı 

vardır. Yine de insan ırkında sıkıntı, sefalet ve acı vardır. Bu, özgür iradenin vicdanın sesini dinlemeden 

kullanılmasının sonucudur; bu, insanların yaşamlarında ilahi olanla maddi olan arasındaki uyumun 

yokluğudur; ancak bugün dünyanın başına gelen tüm bu acı, onu derin uykusundan uyandırmaya hizmet 

edecektir. Bir gün insanlık gerçeği idrak edip yaşamını buna göre düzenlediğinde, ruhani olanın kendisini 

çevreleyen maddi doğa ile uyumunu keşfedecektir. 

64 Yeni Sözüm, cehaletin karanlığını dağıtacak bir ışık mesajı olarak insanlığa ulaşacaktır. 

65 Şu anda kazazedeleri sorunlu dalgalardan kurtaracak olan yeni ruh balıkçılarını hazırlıyorum. Bu 

balıkçılar arasında bu zamanda Benim Sözümü işitenler olacak, ayrıca Beni işitmeden, vahiylerimi almak 

için kendi içlerinde içsel algı ve ilham armağanlarını uyandırmış olanlar da olacak. Yeryüzünün çeşitli 

noktalarında ortaya çıkacaklar ve savaşta güçlü olmak için nasıl birleşeceklerini ve birleşeceklerini 

bilecekler. 

66 Yeni öğrencilerim bu kutsanmış tohumu yaymak için birçok yol ve araca sahip olacaklar; ama 

alçakgönüllülüğü ve sadeliği asla unutmayın, çünkü ben size böyle geldim ve siz de kalplere, evlere ve 

halklara aynı şekilde yaklaşacaksınız. Bu şekilde gelirseniz, ruhani bir mesajın elçileri olarak 

tanınacaksınız ve mücadeleniz gerçek ruhanileşme, yenilenme ve kardeşlik meyvelerini verecektir. 

67 İkinci Çağ'da, İsa çarmıhta ilahi görevini tamamladığında, gözlerini sonsuzluğa çevirdi ve "Her şey 

bitti" dedi. 

68 Bu Üçüncü Çağ'da insan anlayış organı aracılığıyla size son Sözümü verdiğimde, aynı sözleri 

tekrarlayacağım, tıpkı hepiniz bir kez Vaat Ülkesi'nde ruh halindeyken, Beni Kefaret Çarmıhımdan inip 

size yeniden şöyle derken göreceğiniz son kez telaffuz edeceğim gibi: "Her şey tamamlandı." 

Huzurum sizinle olsun! 



 

161 

İçerik bilgileri 
Ayet no. 

Talimat 56 

 Tanrı'nın varlığını nasıl hissediyorsunuz?   2 

Mesih'in Ruh'ta geri dönüşü ─ 

 öngörülen zaman yerine getirildi  2b-4 

 İyi bilim ancak ilahi ilhamla mümkündür  9-10 

Mevcut Üçüncü Ahit şu sözlerle sona ermektedir 

 birinci ve ikinci birleşik  13 

 Bu öğreti insanlığa gerçek özgürlüğü verecektir  13 

 Tanrı'nın yargılama yöntemi  28 

 Reenkarnasyon - Sevgi ve Adalet Yasası  31-36 

Mesih yoldur - ve bu yol 

 İlahi Sevgi Yasası  68-69 

Birinci, İkinci ve Şimdiki Zaman Yasası 

 Üçüncü kez aynı  70 

 

Talimat 57 
 Tanrı Sözü'nün iyileştirici etkisi7-11 

 Her zaman ruhani İsrail  20-21+29 

 İsa'nın gerçek elçisi  22 

Amaç şu olmalıdır: Bizim doğrudan bağlantımız 

 Yaratıcımızın Ruhu ile Ruh32 

Tanrı'nın vahiyleri karmaşık amaçlar için kullanılmamalıdır. 

 teolojı̇k öğretı̇ler  36'ya hı̇zmet eder 

 Doğanın güçleri konuşacak  39 

 Tanrı'nın Gerçek Tapınağı  47 

 İlahi sesi duyun  49-51 

İnsan sevgisi olmadan bilim 

 gerçek bir ilerleme yok  53-56 

 Bu sırada yaşanan Tufan  60-61 

 Ruh ve beden arasındaki uyum  65 

için öğütler ve teşvikler 

 Üçüncü Çağın Havarileri  66-81 

 İnsanlığın vay haline!   82-83 

 İnsanlığa yönelik tehdit  86-87 

 

Talimat 58 
Çocuklar Tanrı'nın sözünü duymalıdır ─ gelişmemiş 

 Akıl, ama olgun bir ruh  5 

 İsa yüreklerimizde sonsuza dek yaşamak üzere aramızda öldü  13 

İyi düşünceler ve dualar aracılığıyla 

 uzakta bile barış yapmak  14 

 Beden dinlendiğinde, ruh iyi işler yapsın  15 

 Tanrı doktrinini savunmanın yanlış yolu18 

 Tehlikeli tahminlere karşı doğru tutum  20 

 Şefaat duasının gücü  21-22 

 İlahi vahiylerin araçları ...  33-35 

 Tanrı'nın Yasası ve İnsanın Başarısızlığı  41 

 144.000 kişinin mühürlenmesi  44 

 Işık karanlığın içinde parlar  49 

Ruh'a göre İsarel - ilahi vaatlerin mirasçısı. Sözler 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 

162 

 Seçilmiş İnsanlar için  50 

 Doğru hiyerarşi: zihin - ruh - beden  51 

 Acı - Tanrı'nın adaletinin bir uyarı sinyali  52 

 Bir insan ne ekerse, ondan ders almak için onu biçmelidir  68 

 

Talimat 59 
 Tanrı bizi sevdiği halde neden acı çekiyoruz?   4 

Ruhani İsrail'in Gelişim Yolu 

 ilahi bir perspektiften  6-15 

Farklı inançların nedeni  16  

"Dağ "ın sembolik anlamı  17-18  

Tanrı çocuklarından ne ister?   19  

"Üçüncü Çağ "ın yeni öğrencileri  25-28 

Tanrı'nın Sözü İsa aracılığıyla ve bugün 

 "Ses taşıyıcıları" bir birim oluşturur  37-39 

Sevginin olmadığı yerde, ne gerçek ne de 

barıştan çok adaleti sağlayabilir 46-49 

Oy taşıyıcısının görevi 

 İlahi vahiyler  57-58 

İsrail'in bu duruma kayıtsız kalmaması gerekir. 

 İnsanlık Olayları  84-87 

 

Talimat 60 
Halkların birliği sağlanacaktır 

 ruhsallaştırma yoluyla  7-9 

Gizemin çözümü: 

 Baba ─ Mesih ─ Söz  12 

Tanrı'ya kült şeklinde tapınmak yerine 

 Ruh'ta İbadet  13-15 

 Rab'bin bağındaki işçilere öğüt  17-38 

 Son Günlerin Olayları  39-41 

 Tanrı'nın Üçlü Birliği gizemli değildir  43 

 "Üç Zaman "da Ruhsal İsrail  48-56 

İlyas, yorulmak bilmeyen Tanrı savaşçısı 

 Sapkınlıklar ve karanlık  71 

 İlahi Vahiylerin Muhalifleri  84 

 Mesih'in Ruh'ta İkinci Gelişi  85-88 

Halkın hayal edilen birliği ancak şu yollarla sağlanabilir 

 Tanrı'nın sevgisi gerçekleşsin95 

 Sahte peygamberler ve yok etme savaşları - uyanın!  98-99 

 

Talimat 61 
 Komşularımıza karşı sorumluluğumuz ...  4-5 

Tapunun hayırseverliğinin yanı sıra 

 iyi düşünceler ve asil duygular  6 

Öğrencilere verilen ilahi görev, Tanrı'nın sözü 

  9'u geçmek için 

İlahi bir ruh kıvılcımına sahip olan insan daha yüksekte durur 

 onu çevreleyen her şeyden daha  17 

 Sevdiklerimizi öbür dünyada tekrar görebilir miyiz?   31 

Sezar'a ait olanı Sezar'a, Tanrı'ya ait olanı da Tanrı'ya 

verin, 

 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 

163 

Tanrı'nın  

Mücadele daha da yaklaştı: Sevgi ve Işık 

 

35 

nefrete ve karanlığa karşı   

42-43 

Kendinden geçme halindeki insan zihni (1866-1950 arası) ve ilahi ilham yoluyla ilahi tezahürler 

İsa'nın yeryüzündeki sınırlı zamanı arasındaki 

paralellikler 48 

 

Talimat 62 

Dini fanatizm ruhsal gelişimi engeller   8 

Kim ruhunun mutluluğuna erişir?   13-14 

 Mesih'in İkinci Gelişi  26-33+46+53 

 Yedi Mührün Çözülüşü ve Sırları30 

Tanrı'nın sözünün gerçek anlamı: Aksine, bir deve 

iğne deliğinden geçmek, zengin bir adamın cennete girmesinden daha kolaydır. 

 Cennetin Krallığı  65-67'ye giriyor 

 Mühürlenmiş 144.000 Kişinin Görevi  68 

 

Talimat 63 
 "Totem Günü" üzerine düşünceler ve açıklamalar  4-11 

Tezahürleri yazmak için ilahi emir 

 ve yaygınlaştırmak  25 

 Ruh'un Armağanları  26-29 

Yalnızca sevgi, Tanrı'dan esinlenerek, komşuluk sevgisi içinde 

 kurtuluşumuzdur  49 

 Tanrı'nın Üçlü Birliği'nin gizemi yoktur  50-51 

Vicdanın ilahi sesi tüm insanlar tarafından duyulur. 

İnsanlar ve özellikle tüm 

 Sorumluluk sahibi kişilerden hesap verebilirlik talep etmek  60-62 

 "İsrail" halkı - kaderi ve başarısızlığı  65-67 

 Ruh'a göre İsrail - Tanrı'nın gerçek halkı69 

Reenkarnasyon sevgi dolu bir yasadır 

 Tanrı'nın Adaleti  76 

Mesih'in Ruhsal Dönüşünün İşaretleri ve Kanıtları 79-82 

 Mesih, Üçüncü Çağda "Baba'nın Sözü"  86-87 

 

Talimat 64 

 Ruhun ve canın öte dünyaya geçişi ....  2-5 

Tanrı hatalarımızı bağışlar, ama biz 

 telafi etmek  14 

 Hıristiyan erdemlerinin uygulanması kurtuluşa giden yoldur  16 

 İki tür sınav  44 

 Ruhsal Huzurun Sırrı  45-50 

 İsrail'in ruhani halkı  52-57 

 İlahi adaletin zamanı geldi  67-68 

 Çocuklara öğretmek  70+73 

 

Talimat 65 
Günahkârı sadece bir adımlık samimi bir tövbe ayırır. 

 Cennetteki Babasından  10 

Yoel peygamberin vaadi şimdi gerçekleşmiştir (Yoel 3:1) 13-14 

Gerçeğin duyurulması sayesinde ve 

İsa bir sevgi modeli olarak reddedilmiştir, 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 

164 

 ve O'nun öğrencileri de aynı  24 

 Ruhtan ruha gerçek dua  30 

 Yeni Tufan - insanın kendisinin neden olduğu  31-32 

Parçalanmış insanlık - felaketin işaretleri 

 Yaklaşan Kaos  47 

 İsa'nın tutkusunu nasıl anmalıyız50-51 

 

Talimat 66 
Ne fanatizm ne de dini sembollerin putlaştırılması  7 

Dinleyicilerin çoğu zaten öğretiye tanıklık etmişti 

ve İsa'nın yeryüzündeyken yaptığı mucizeler  11-12 

Tanrı'nın işleri akılla anlaşılamaz, ancak Ruh tarafından aydınlatılmış bir yürekle anlaşılabilir. 27-28 

İnsanoğlu yaratıldığından beri, Tanrı onlarla şu konularda konuşmuştur 

ve bugüne kadar onlar aracılığıyla konuşmuştur 39 - 42   

İlahi Üçlü Birliğin Açıklanması 43+45  

Yakup'un merdiveni, ruhani yükselişin sembolü 49 

Ruhani İsrail'in misyonu  

Meksika ulusu  

Gelecek ziyaret zamanları ve 

 

53 

acı ve aynı zamanda harika yardım.... 

Hristiyanlık İsa'nın öğretilerini yanlış yorumlamıştır 

56 

ve tahrif edilmiş 63 - 65   

Erkek ve Kadının İlahi Kaderi 68 - 69 

 

Talimat 67 
Ruhani son savaştan sonra, tek bir 

 

 

 

 

Öğretmenliğe devam edin   7 
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Şimdi Mesih, Mesih'in hala eksik olanlarını belirler 

 27 

144.000 ruhani ilham yoluyla seçildi 30 - 31  



İçerik bilgileri 

Ayet no. 

165 

İsrail'in Ruhsal Halkı Rab tarafından 

 yeryüzündeki tüm uluslardan oluşmuştur  38+44-45 

 Rab'bin ve Elçilerinin İşi Benzetmesi  47-54 

 

Talimat 69 
 Komşularımıza merhametle yardım etmeye teşvik  2-3+13 

Saf düşüncelerimizi duada birleştirmek 

 ışık ruhlarınınkilerle birlikte  6-7 

Bugünün dinleyicilerinin çoğu zaten 

 sonra İsa'nın sözleri  15-16 

Kadın erkeğin yanında duruyor. 

 yenı̇ havarı̇lı̇k  17 

 Mesih'in Ruh'ta İkinci Gelişi  18 

İsa'nın kurban olarak ölümü ve bugün Mesih'in sözündeki yeni ekmek 19-21  

Mesih'in duyurularının O'nun emrine göre transkripsiyonu  26  

Mesih'in vahiyleriyle mücadele....  30-31  

İnsanlık İsa'yı yeniden çarmıha gerdi34 

Mesih'in Yeni Havarilerine Öğütleri 

 değerli halefiyet üzerine  40-53 

 Tanrı'nın adaleti ve yargısı  54-59 

 Özgür İrademizi yanlış kullanmanın sonuçları  60 

 

Talimat 70 
Dönüş için Dünya'da Hazırlık 

 Ruhsal Yaşama  10-18 

Ruhçulukta zorlama yoktur, gönüllü sevgi vardır  21-23  

İsa'nın misyonerlik görevi 

 Ruhani İsrail  29-31,35-36,65-72 

Sadece erdemler ve feragatler aracılığıyla ruhsal ilerleme 51-52 

 Yeniden Bedenlenme Yoluyla Tanrı'nın Adaleti ve Sevgisi  62-64 

 

Talimat 71 
 İlahi Adalet ve Kefaret Ödeme Görevimiz  6-10 

Üçüncü Çağ'ın yeni elçilerinin çok yönlü görevleri 15-21 

 Sevgide ilahi adalet  22-26 

Kötülük dayanılmaz hale gelir ve 

 insanların kontrolünden çıkar  30 

Ruhani varlıkları koruyan ve onlara yardım eden bir ordu 

 ışık bizi çevreliyor  37-39+41 

 Ruhani İsrail, büyüklüğü ve sorumluluğu  61-67 

 

Talimat 72 
 Gerçek öğrenciler Beni komşuları içinde severler  4-6 

Üçüncü Çağ'ın bildirileri, Üçüncü Çağ'da yer alır. 

 En büyük materyalizm zamanı  17 

 İnsan kalbi ruhani olana karşı  duyarsızdır18 

 Birkaç kelimeyle ilahi mesaj  21-24 

 Bugün biz de Mesih'in yardımıyla bir çarmıh taşımalıyız. 

 Herkes hedefe ulaşacak  34-37 

Bütün gözler Bana bakacak.  

 Bu nasıl anlaşılmalıdır?   38-39 

 Vahiy Yuhanna  43'te Canavar'a Karşı Zafer 
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anketin 49 - 50 

Bizler sadece yeryüzünde Tanrı'ya giden yolun 

yolcularıyız. 

 

Manevi ev 51 - 55  
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Ruhani Evin İhtişamı 1 - 3a  

Acı ve ıstıraba rağmen bu dünyada sebat etmek  

Yemek sırasında Mesih'in varlığını hayal etmeliyiz...  

 3b 

visualise 8   

Bencil güdülerden kaynaklanan hayırseverlik 22 - 24  

İsa'nın mükemmel örneği bizi 

 

Vaat Edilmiş Şehir 28 

Doğadaki büyük değişimler ve 

  

ruhsal değişim 41 - 44   

Materyalistlere ciddi bir söz  

Bilim İnsanları  

 

44-48 

İsa'nın havarilerinin özellikleri ve görevleri  

Üçüncü kez  

The Ascension and the Second Coming of Christ in 

 

50-51 

ışık saçan bulut 56 - 57 
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Talimat 76 

Tüm insanların kurtuluşu 2 

Mısır'dan Çıkışta Kuzu'nun Kanı 

 

ve İsa'nın kanı 6 - 7   

Öğrencilerin hasta ve ölmekte olan kişilerin başucundaki 

hizmeti  

 12 

Sözü duymak eylemi zorunlu kılar   20 

Dar yol ve dar kapı 27 + 30   

Düşüncenin gücü - iyilik ve kötülük için 32 - 35 

Her atanan kişi sadece görevi üstlenmelidir, 

 

yeteneklerine karşılık gelen  

Tüm din adamları, öğretmenler ya da yöneticiler değil 

 36 

Tanrı tarafından çağrılır   37 

"Cehennem ateşi" nedir?          38 - 40  

"Bedenin dirilişi" nedir?  41 - 42  

"Rab'bin Günü" ve "son" nedir?  

dünya"? 43 - 44 

 

Üçüncü Çağ'ın tezahürleri şunlardır  

Üçüncü Ahit  

 

Talimat 77 

 

58-59 

Korkmadan ya da utanmadan tanıklık edin 1 - 6   

Ruhsal armağanların paha biçilmez değeri 7 - 8  

Mesih Tarafından İşaretlenenlerin Görevi 10 - 17   

Eğitilmemiş zihin, ama gelişmiş ruh 18 

Işıksız, dünyaya bağlı varlıklar uzayda dolaşıyor   20 

 Mesih'in ruhsal dönüşü  19+24-28 

Tanrı'nın yeni sözü başka doktrinlerle karıştırılmamalıdır. 

 harmanlanacak  31 

Çalışma içindeki tartışma 

 aynı  32 hakkında daha derin bilgi getirir 

Aktif hayırseverliğe ve daha fazla ruhaniliğe teşvik 34-37 

Ritüel eylemlerin gerekli arındırılması 

 ve semboller  38-44 

İsa'nın öğretisinin orijinal anlamı ve ruhu 

  52-53 kaybedildi 

 

Talimat 78 
 Meksika'nın ruhani misyonu3-7 

İlahi vahiylerin aktarılması şunları gerektirir  

 Empati ve sabır ...  8-11 

 Madde içindeki yaşam ruhun gelişimine hizmet eder  12-13 

Ruhun bir neden olarak maddeleşmesi 

 öbür dünyada zihinsel karışıklık durumları  16-24 

 Reenkarnasyon üzerine açıklamalar  26-28 

 Ebedi lanetlenme yoktur  28-30 

 Vicdanın sesi Tanrı'nın sesidir...  31-33 

 Putperestliğin modern biçimleri  44 

 İlahi Bilgelik Kitabı  46-51 

 Ruhani İsrail'in Ortaya Çıkışı  56-67 

 

Talimat 79 
İsa'nın şu konudaki kehanetinin ruhani açıklaması 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 
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 Süleyman Tapınağı  4 

 Şüpheci Thomas  8 

Aralarında yaklaşan çatışma  

Dini topluluklar birleşmeye yol açar 

 Rab'bin işinde aynı şekilde  10-11 

Yaratıcı'nın güdüleri ve niyetleri hakkında bir içgörü 

 İnsanın yaratılışı ve gelişiminde  14-21 

"Üçlü Birlik", Kutsal Ruh'un bir ifadesi olarak 

 Tanrı'nın Vahiy Evreleri  23-26 

 Özgür irade ve vicdan  31-33 

Yaratılış ve onunla birlikte her ruh gelişir 

 ve kendini sürekli mükemmelleştiriyor  34 

 İnançsız Bilim İnsanı  36-37 

"Cennete giden merdiven" - ruhani hayatımızın sembolü 

 Gelişim yolu  45-54+58 

 Sonsuzluk için bir tohum olarak sevgi tohumu59-61 

 

Talimat 80 
 Ruhsal armağanlardan  4-6 

 İnsan kurtuluşa giden yolu kendisi için kazanmalıdır  8-14 

 Acının çarmıhı ışığa götürür  20 

 Yalnızca içten tövbe utanç lekelerini temizleyebilir  21-22 

 Tanrı için ateist yoktur23 

Her kim ruhani yasaları ihlal ederse 

 perili  24-27+43 

İnsanlar tarafından inşa edilen dünya 

 onlar tarafından da yok edilecek  28 

Tüm insanlık ruhani öğretiyi öğrenecek  30  

Doğanın unsurlarıyla uyum içinde bir yaşam 44-46+59-60 

 Modern dünyanın parlak cephesi kırılgandır  49-50 

 

Talimat 81 
 Kötülük ağacının meyvesi  6-7 

Ruhun perspektifinden yaşam - ve 

 dünyevı̇ zı̇hı̇n  18-19 

İnsanın ruhsal körlüğü onu 

 Tanrı'nın varlığını tanımamak  29-32 

Üçüncü Çağ'ın öncüsü Elias şunları açıkladı 

 Roque Rojas aracılığıyla  33-37 

 Mesih'in Gelişi - Bir Zamanlar ve Bugün  38-41 

İsa, yaşayan mesaj ve bedenlenme 

 İlahi Aşk  45-48 

Açık Acı, Pişmanlık ve Telafi 

 bize ışığın krallığına açılan ruhani kapılar ....  60-61 

 

Talimat 82 
 Tanrı'ya gerçek tapınma ve en hoşa giden kurban  5 

 Reenkarnasyon  7-8+16-18 

Verilen sözlerin yerine getirilmesi 

 insanların beklediğinden farklı  9 

Ruhani evler için hazırlık çağrısı 10-12  

İnsanlar, farklı dini inançları ne olursa olsun, kendilerini Tanrı'nın çocukları olarak görmelidir. 

birbirleriyle dayanışma hissederler  24-25  



İçerik bilgileri 

Ayet no. 
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İnsan yaşamının yeniden değerlendirilmesi  30-31 

Ruhun kurtuluşu acı çekmekten daha ağır basar, 

 Acı ve Ölüm  32-34 

 Dünyada neden yokluk, ihtiyaç ve açlık var?  35-38 

İnsanlığın Mesih'e dönüşmesi ─  

 göksel bir görüntü aracılığıyla bile  44-46 

 Halk arasında zihinsel bir cüzzam yayılır  57-61 
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