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Önsöz 
"Gerçek Yaşam Kitabı" serisinin IV. cildini sevinç ve minnetle sunuyoruz. İspanyolca'dan Almanca'ya 

yine özen ve hassasiyetle tercüme ettik. Her zaman olduğu gibi, Mesih'in sözlerinin ruhani anlamının tam 

olarak ortaya çıkabilmesi için, sadece küçük bölümlerin içsel bir koleksiyonla okunmasını ve her durumda 

okunanlar üzerinde derinlemesine düşünülmesini tavsiye ediyoruz. 

Eğer bir okuyucu Meksika'nın İlahi Bildirileri ile ilk kez bu Cilt IV aracılığıyla temas kuruyorsa, ona 

şunu söylemek isteriz: "Gerçek Yaşam Kitabı "nın ciltlerindeki Mesih'in öğretilerini incelemek için, ciltleri 

sırayla okumak, yani Cilt I ile başlamak kesinlikle gerekli değildir, çünkü sadece her bir cilt değil, ama 

zaten her bir öğreti Mesih'in kendi kendine yeten ve anlaşılabilir bir doktrinel hitabını içerir. 

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

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

Peygamber'im, Tabor Dağı'ndaki Başkalaşım'ın kişisiyim. Toplananlara "Üçüncü Çağ "ın, yani Kutsal Ruh 

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

sonra, 1884 yılında Kendisini ilk kez seçtiği enstrümanı Damiana Oviedo'nun insan aklı aracılığıyla ifşa 

etti. Bırakalım da Mesih'in Kendisi bu olağanüstü olaylar hakkında bizimle konuşsun: 

U 236, 50: "Kendimi onlara son kez gösterdiğimde, öğrencilerimin Beni üzerinde yükselirken 

gördükleri bulutu biliyor musunuz? O zaman bulut üzerinde yeniden geleceğim doğru olarak yazılmıştı ve 

ben bunu yerine getirdim. 1 Eylül 1866'da Ruhum sizi yeni öğretileri almaya hazırlamak için sembolik bir 

bulut üzerinde geldi. Daha sonra, 1884 yılında, size öğretilerimi vermeye başladım. Bir insan olarak değil, 

ruhsal olarak geldim, insan zihninde aynı şeyi dinlendirmek için bir ışık ışını ile sınırlandırıldım. Bu, bu 

zamanda sizinle konuşmak için Benim İradem tarafından seçilen araçtır ve bu Söze olan inancınızdan 

dolayı sizi takdir edeceğim, çünkü sizi çölden Vaat Edilmiş Topraklara götüren Musa ya da kurtuluş ve 

özgürlük yolu olarak Yaşam Sözünü duymanızı sağlayan insan olarak Mesih olmayacaktır. Şimdi 

kulaklarınıza ulaşan bu yaratıkların insan sesidir ve Benim içinde bulunduğum ilahi duyguyu bulmak için 

kendinizi ruhsallaştırmanız gerekir; bu nedenle, bu Söz'e olan inancınızın Benim tarafımdan tanındığını 

söylüyorum çünkü kusurlu varlıklar aracılığıyla verilmiştir." 

Tanrı'nın iradesine göre, Meksika'daki bildiriler 1950'nin sonuna kadar sürdü. Bildiri döneminin son 

yıllarında, İlahi Üstadın öğretileri not edildi; transkriptler daha sonra toplandı ve 1956'da çok sayıda 

olanlardan ilk cilt yayınlanmaya başlandı. Seçilen öğretiler, verildikleri İspanyolca dilinde yazılmış toplam 

12 ciltten oluşmaktadır. Bunlardan şimdiye kadar 4 cilt Almancaya çevrildi ve yayınlandı; elinizde son 

cildi tutuyorsunuz. 

Çevirmenler 
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Giriş 
Gerçek Yaşam Serisi'nin bu IV. cildinin giriş yazısı Mart 1995'te yazılmıştır. Mesih'in 1866-1950 

yılları arasında Meksika'daki öğretilerinde yaptığı tahminlere göre, bu yıl dünya genelinde doğal afetlerin 

ve ziyaretlerin devam edeceği ve önümüzdeki yıllarda doruğa ulaşacağı bir yıl olacak. 

Daha 1995 yılının başında, Japonya'da ilk haftalarda Kobe ve Osaka şehirlerinin bulunduğu bölgelerde 

meydana gelen ve 5000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine ve büyük hasara yol açan şiddetli bir 

depremle birlikte, önceki yıllarda yaşanan doğal felaketler silsilesi devam etmiştir. ─ Kuzeybatı Avrupa'da 

akarsular daralan nehir yataklarını terk ederek tarlaları, köyleri ve kasabaları sular altında bırakmış, çok 

sayıda ölüme ve önemli maddi hasara neden olmuştur. ─ Dünyanın dört bir yanında, yerel ve bazen az 

bilinen, sivil nüfusu daha da acımasızca etkileyen çok sayıda savaş devam ediyor. Tedavisi olmayan 

hastalıklar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda can almaktadır. ─ Zengin sanayi ülkelerinde 

henüz bir çaresi bulunamayan işsizlik her geçen gün daha da yayılmaktadır. Ve genel olarak halk arasında 

büyük bir huzursuzluk var. 

Bu koşullar ve olaylar daha önce hiç bu kadar çeşitli ve şiddetli olmamıştı ve giderek daha fazla 

insanın kendine şu soruyu sorması şaşırtıcı değil: Dünyamızda ne oldu? Çünkü olaylar artık normal değil. 

Yaklaşık 50 yıl önce Mesih, Meksika'daki vahiylerinde yukarıdaki soruyu peygamberane bir şekilde 

yanıtlamıştır ve bu Cilt IV'ten Mesih'in bu konudaki bir açıklaması alıntılanacaktır: 

U 100, 5-7: "İnsanlık, uzlaşmanızı istiyorum. Benim Yasam'da yaşamıyorsunuz. Sizinle Tanrınız ve 

yaratılmış olan her şey arasındaki uyum yok olur. Birbirinizi kardeşler olarak sevmiyorsunuz ve bu İsa'nın 

size açıkladığı mutluluğun sırrıdır. Ama eğer kendi aranızdaki uyumu kaybettiyseniz ─yaratılışın doğal 

krallıklarıyla bunu koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? (6) İnsan eli kendi üzerine yargı getirdi. Beyninde 

bir fırtına kopuyor, kalbinde bir fırtına kopuyor ve tüm bunlar doğada da kendini gösteriyor. Elementleri 

serbest bırakılır, mevsimler acımasızlaşır, vebalar ortaya çıkar ve çoğalır ve bu, günahlarınız arttığı ve 

hastalığa neden olduğu için ve aptal ve küstah bilim Yaratıcı tarafından belirlenen düzeni tanımadığı 

içindir. (7) Bunu size sadece ben söyleseydim, inanmazdınız. Bu nedenle, çalışmalarınızın sonucunu 

ellerinizle kavrayabilmeniz gerekir ki bu sayede hayal kırıklığına uğrayabilesiniz. Tam da şimdi, ektiğiniz 

her şeyin sonucunu deneyimlediğiniz hayatınızın o anına ulaştınız." 

Dünya, insanlığın kötülük tohumlarını biçmek zorunda olduğu bir İlahi Adalet döneminden 

geçmektedir. Bu sayede arınmayı deneyimler, çünkü değişmeli ve Tanrı'ya geri dönüş yolunu bulmalıdır. 

Dünyanın yüzeyi değişime uğrayacak, birçok insan hayatını kaybedecek, ancak gezegen yok olmayacaktır. 

Güçlü temizlik fırtınasından sonra, barışın gökkuşağı yeniden ortaya çıkacaktır. İşte Mesih'in bu IV. 

ciltte yer alan bir başka açıklaması: 

U 87, 9: "İnsanlar, Öğretime sadık kalın ve size doğrusunu söyleyeyim, sizden üç kuşak sonra, 

torunlarınızın ruhu büyük bir ruhanileşmeye ulaşmış olacak. Gerçek yücelişi arayın ve bundan sonra tüm 

insanlık bunu yapacaktır, çünkü dünyanız sonsuza dek bir gözyaşı vadisi, bir günah ülkesi, bir zina ve 

savaş cehennemi olmaya mahkum değildir. 'Rabbin Günü' zaten sizinle birlikte, Doğruluk Kılıcım 

yozlaşmayı vuracak. Kötü tohumu, ahlaksızlığı ve gururu yok ettiğimde ne olacak? ─ ve bunun yerine 

Bana olan barış, uzlaşma, yenilenme ve gerçek inanç tohumlarına sığınak mı sunalım? Dünya değişmek 

zorunda kalacak; insan, Tanrı'ya olan manevi bağlılığı ve yaşamı daha iyi olduğunda değişecektir." 

Çevirmenler  
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Talimat 83 
1 Bu, peygamberlerin size bildirdiği gibi, her gözün Beni göreceği zamandır; şimdi ekliyorum: Bu, 

her kulağın Beni duyacağı ve her beynin bildirilerimi anlayacağı zamandır. 

2 Ruh artık pek çok öğretiyi yorumlayabiliyor ve pek çok gizeme nüfuz edebiliyor; artık kafası 

karışmasın diye pek çok öğretiyi gizli tutmak zorunda kaldığım ve ruhani yola çıkabilmesi için kendisine 

sembolik imgeler aracılığıyla ifşa edilen tüm gizemleri açıklamak zorunda kaldığım ilk zamanların bebeği 

değil. 

3 Her çağ bir ışık, yeni bir derstir ve eğer gelişimin şimdiki aşamasını uzattıysam, bunun nedeni çok 

sayıda ruha öğretilerimi kavramaları ve talimatlarımı izlemeleri için dünyevi yolda yürüme fırsatı 

vermektir; böylece gerçek yaşam yolunda bir adım ilerleyeceklerdir. 

4 Yeni Sözüm geçmişinize dair pek çok şeyi anlamanızı sağlayacak ve bu anlayış ruhani yolunuzu 

aydınlatan bir lamba olacaktır. Bu nedenle size defalarca "Yüzünüzü kaldırın ve içinde yaşadığınız 

zamanın farkına varın" dedim; ancak bu şekilde yeryüzünde size emanet ettiğim yaşam süresini 

değerlendirebilirsiniz. 

5 Ruhsal özellikler, yetiler ve olanaklar pek çok insanda uyanmamış olarak kaldı, diğerlerinde ise 

sadece belli belirsiz gelişti, ama şimdi Benim İlahi Işığım geldi ve ruhları uykularından uyandırarak onları 

Beni daha mükemmel bir şekilde kavrayabilecekleri daha yüksek bir yaşama yükseltti. 

Öğretilerimi inceleyin ve bu öğretinin sizin dinlerinizden birine dahil edilip edilemeyeceğini Bana 

söyleyin; Ben size onun kapsamlı özelliklerini ve evrensel anlamını açıkladım; bu anlam insanlığın bazı 

bölümleriyle ya da (belirli) halklarla sınırlı değildir, dünyanızın gezegensel yörüngesini aşarak - bu 

dünyada olduğu gibi - Tanrı'nın çocuklarının da yaşadığı tüm yaşam dünyalarıyla birlikte sonsuzluğu 

kapsar. 

6 Öğrenciler: Uyanın, ruhsal gözlerinizi açın, Sözümü işitin, anlamına nüfuz edin ve sonra 

kardeşlerinize iyi haberi getirin. Ancak mesajınızın her zaman size geldiğim gerçek ve samimiyetle 

işaretlendiğinden emin olun. O zaman benim sizi uyandırdığım gibi siz de uykuda olan herkesi yavaşça 

uykularından uyandıracaksınız. 

7 Bana gelin, ey sevgili insanlar, dünyevi zahmetlerden dinlenmeye gelin. Kalbiniz Benim sevgimi 

ve gücümü almak için açılır ve Ben de sizi kabul eder ve kutsarım. 

8 İnsanın esas parçasının ruh olduğunu ve bu yaşamda kendi erdemleriyle güçlenip yükselmesi 

gerektiğini hatırlamaksızın her ruhani tezahürün hor görüldüğü bu materyalizm çağında uyanık bir ruhla 

yaşamanızı istiyorum. 

9 Sevgimle sarmaladığım sizlerin, kardeşlerinize Bana olan inanç ve güveni öğretip yeniden 

uyandırmanız Benim İsteğimdir. Onların Ruhuma karşı kayıtsızlıklarını ve sevgisizliklerini dikkate 

almayacağım. Hiç kimse insanı Benimle birleştiren kutsal bağları koparamayacak ve hiç kimse Benim sizi 

sevmemi engelleyemeyecektir. İnsanlar acılarına rağmen neden Beni aramadılar? Onların sözleri ve 

eylemleri Benim babacan hassasiyetlerimi rencide eder, sevgimi takdir etmezler ve nimetlerimi 

hissetmezler. 

10 Kardeşlerinize eziyet eden tüm sorunların çözümü sizin içinizde. Aranızda yardımseverlik ve sevgi 

olsun diye size barışın anahtarını verdim. Beni sevgiyle çağırdığınızda hepiniz Benim Ruhumu çekebilir 

ve Benim ilahi etkimi hissedebilirsiniz. 

11 Mücadelenizden sonra memnuniyetle gülümsediğinizi görmek istiyorum. Sana çok yakın 

olduğumu hissetmeni istiyorum. Şimdiki zamanlar acımasızsa Bana yakınmayın; erdemli kalsaydınız, acı 

kalbinizi yaralamayacaktı ve tökezlemeyecektiniz. Sizi henüz anlamadığınız bir sevgi kaderini 

gerçekleştirmeniz için gönderdim. 

12 Başka ülkelerde çalışmaya başlamanız gereken zaman yaklaşıyor. Şu anda bile tüm uluslar için dua 

edin ve onları izleyin; çünkü onlara karşı yerine getirmeniz gereken görevleriniz vardır. Dualarınız ruhları 

aydınlatacak ve kurtaracaktır. 

13 Kardeşlerinizin, yeryüzünde biriktirdikleri materyalizm ve acı içlerine işlemişken ruhani vadiye 

dönmelerini nasıl sakince izleyebilirsiniz? Birçoğu tekrar enkarne olacak ve o zaman itaatsizliklerinin 

neden olduğu acıların sonuçlarını görmenize izin verecektir. O zaman ruhun mücadelesinin ancak kendini 

mükemmelleştirdiğinde sona ereceğini öğreneceksiniz. 
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14 Nerede olursanız olun, hakikat yolunda size rehberlik etmesi için nazik Üstadınıza güvenin. 

Bazıları yolun başında, diğerleri yolun sonunda, hepiniz Benim tarafımdan yönlendiriliyorsunuz. 

15 Yeni ilahi ifşaatlarım şu anda insan ruhunu şaşırtacak, ancak size doğrusunu söyleyeyim ki bu 

şaşkınlıkları yersiz olacaktır, çünkü ruhun gelişiminin meyvelerini kendi yolu boyunca azar azar alması en 

doğal şeydir. 

16 Sizi tehlikeden kurtarmak ve yok olmanızı önlemek için geçtiğiniz yollarda sizi takip etmek 

zorunda kalan benim. Simon, Andreas ve Yuhanna'ya "Teknelerinizi ve ağlarınızı bırakıp beni takip edin" 

diyen o sesten cesaret alarak ne zaman beni takip edeceksiniz? 

17 Mücadele kalbinize yerleşti, sesimin ruhunuza dokunduğunu, vicdanınız aracılığıyla size şöyle 

dediğini duyuyorsunuz: Beden ve dünya ruhunuz üzerinde büyük bir etki yaratırken, Beni izleyin. 

18 Bu içsel mücadelenin var olması Benim için doğrudur çünkü bu, yeryüzünde maruz kaldığınız 

ayartmalara rağmen Bana olan sevginizi hala koruduğunuz ve dünyadan ve bedenden haklarını talep eden 

ruhun sesini nasıl duyacağınızı bildiğiniz anlamına gelir. Ama bu karşıtlığı içlerinde hissetmeyenlerin vay 

haline, çünkü kalpleri ölü bir adamı barındıran bir mezar gibi soğuk olacaktır! 

19 Şu anda olan her şey peygamberlerim tarafından söylenmiş ve yazılmıştır. Bu Kutsal Yazıları 

araştırın ve şu anda dünyada deneyimlediğiniz her şeyin beklenen tarihini bulacaksınız. Yine de size 

söylüyorum, o zamanlarda önceden bildirilmemiş olan olaylar henüz gelmedi, çünkü Rab bu 

peygamberlikleri insanın anlayış organı aracılığıyla bu zamanda bildirilmek üzere saklamıştı. 

20 Belki de her şeyin önceden bildirilmiş olduğuna ve yeryüzünde artık peygamber olmayacağına 

inanıyor musunuz? 

21 Yarın gerçekleşecek olan birçok kehaneti size açıklamaya geldiğimi ve bunu zihinleri az eğitimli 

ve sözleri size gücümün kanıtlarını vermek için seçilmemiş yaratıklar aracılığıyla yaptığımı anlayın. Bu 

kadar basit dudaklardan çıkan bu kehanetlerin bazılarının gerçekleştiğini zaten gördünüz ve gelecekteki 

insanlık sonuncusu hariç hepsinin gerçekleştiğini görecek. 

22 Sevgili öğrenciler, Benim tebliğimin kısa dönemlerinde sizi çevreleyen bu ruhanileşme 

atmosferiyle kendinizi tazeleyin. Bu ekmeğin tadını çıkarın ve onunla kendinizi güçlendirin, çünkü 

yakında artık Sözümü duymayacaksınız. Bu Üçüncü Çağ'da size getirdiğim iyi haberi yaymak için acele 

edebilmeniz için sizi lütfum ve sevgimle dolu olarak bırakacağım. 

23 Kalbinizde, içini de dışı kadar saf tutmanız gereken bu kapta her zaman saflık olduğundan emin 

olun, çünkü Benim sevgim tam da orada sonsuz yaşam suyu olarak yerleşir. 

24 Bu toplantılarınıza devam edin ve onları Kutsal Komünyon haline getirin. Sözümü aranızdan 

çektiğimi gördüğünüz için, Ruhumun öğrencilerimden uzak olduğunu sanmayın. Masada her zaman Üstat 

için bir yer bırakın, çünkü toplantılarınıza her zaman başkanlık edeceğim ve ruhani ekmeği her birinize 

dağıtacağım; ama size söylüyorum, bu yer kalbinizde olmalı. 

25 Benim dönüşüme dair verdiğiniz tanıklık daha yüksek sesle olacak, o zaman insan kitlelerinin her 

yönden ayağa kalktığını görecek ve şöyle dediklerini duyacaksınız: "Rab bize bildirdiği gibi 'bulutun 

üzerinde' tekrar geldi; halkını bize gönderdi ve biz de kendimizi O'nunla birleştirdik". 

26 Ey bu anlarda Beni işiten birçok insan, hanginizin yarın Benim elçilerim olacağını bilemezsiniz! 

İnsanlar onları dinleyecek, ama elçiler onlardan ne ödül ne de dalkavukluk bekleyecekler; gözlerini Rab'be 

dikerek tohumumu dünyanın dört bir yanına saçmaya gidecekler. 

27 Elçilerim sadece kendi güçlerine güvenmek zorunda kalmayacaklar, aksi takdirde savaşta kısa 

sürede yenileceklerdir; daha yüksek bir otorite ve daha büyük bir güçle donatılacaklar, bu da onların 

yorulmasına izin vermeyecek ve onları yenilmez kılacaktır. 

28 Benim tarafımdan gönderilen biri savaşta asla yalnız olmamıştır, ışıktan lejyonlar ona eşlik etmiş 

ve onu korumuştur. Vaaz etme ve ekme saati yaklaştığında kimse kuşku duymasın ya da korkmasın, çünkü 

sevgim size cesaret, inanç ve güç vermek için sizinle olacaktır. 

29 Altıncı Mühür çözüldü ve ışığı basit insanlar, alçakgönüllüler, yüreği temiz olanlar tarafından 

görüldü. Kandil yakıldı ama insanlık hala uyuyor ve buradaki insanlar aldıkları tezahürün anlamını henüz 

kavrayamadılar; bu nedenle bunu dünyaya iletmekten korkuyorlar. Hiç olmazsa bu çeşmenin suyu bulanık 

olmasın ki, yorgun ve susuz yolcular sana geldiklerinde susuzluklarını onunla gidersinler ve onun saf 

olduğunu itiraf etsinler. 
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30 Bu ağacın gölgesine alıştınız ve sizi başka halklara ve bölgelere götüren yollarda yürümekten 

korkuyorsunuz. Ama size müjdeyi paylaşmak için akşam karanlığını beklememenizi söylüyorum, çünkü o 

zaman herkes uykuda olacaktır. Gün ışığında gidin ki işlerinizde sır kalmasın. Aceleci olmayın, ama 

kendinizi her hazırladığınızda bir adım ileri atın, çünkü savaş saatiniz yaklaşıyor. Her kim hazır olduğunu 

düşünür ve yola erken çıkarsa, yoluna koyacağım sınavlarla onu durduracağım ki, henüz Benim İşimi 

yüreğinde hissetmediğini, onu ilan etmek için yeterince çalışmadığını, yüreğinden hayırseverlik 

duygusunun fışkırmadığını ve ruhunun fırtınalara dayanacak kadar çelikleşmediğini anlasın. Aranızda 

kendi istekleriyle yola çıkan ve buyruklarıma itaat etmeyenlerin örnekleri çoktur. Kendi yollarına düştüler 

ve dönüşleri kederli oldu. Öyleyse neden Benim şefkatli sevgime karşı nankörlük ediyorsunuz? 

31 Bazılarınız hayattan bezmişken, diğerleriniz belirsiz yollarda kaybolmuşken ve yine diğerleriniz 

çamura batmışken - Size kim yardım etti? İnsan olabilir mi? Hayır, öğrenciler, sizi ayağa kaldıran şey 

yaşam ve umut veren bu Söz'dü. Işığımı almadan önce sahip olduğun şeyi sana vermedim. Ancak şu anda 

yaptığınız şey için sizi sorumlu tutmalıyım. Bakışlarımın, kardeş kanıyla lekelenmiş elini saklayanı, 

"yaprakları dökülmüş güllerin yapraklarını" saklayanı ve kalbindeki hırsızlığı ya da zinayı gizlemeye 

çalışanı keşfettiğini biliyorsunuz: Her şeyi gördüm ve rezilliklerinizi gizlemeye çalıştığınız pelerininizin 

üzerine merhametimin örtüsünü serdim, öyle ki sizi Benden başkası yargılamasın, bağışlama ve sevgiyle 

sizi dönüştürdüm ve arındırdım. 

32 Bu ses karşısında uyanmanız ve sizinle konuşan Kişi'nin görünmez varlığı karşısında inanmanız 

gerekiyordu. Size tekrar söylüyorum: Ne mutlu görmeden iman edenlere! 

33 Kadınların kalpleri İlahi Annelerinin sesiyle derinden etkilendi ve Meryem'in her sözü acıdan 

solmuş kalplerin üzerine düşen bir çiy damlası oldu. Ama genç kızlar, eşler, anneler, dullar ve ayrıca 

yapraklarını dökmüş çiçekler Bakire'nin güzel bahçesine götürüldü ve hepsinden yeni bir koku yayıldı. 

34 Aldığınız öğretileri diğer insanlara ulaştırmaya ne zaman hazır olacaksınız? Sevgi ve ruhsallaşma 

tohumunun henüz bu insanlığın kalbinde filizlenmediğini fark edin. Fanatizm insanların yaşamlarına 

hükmetmektedir - dini fanatizm, ırksal fanatizm, dünyanın ihtişamı ve gücü uğruna fanatizm ve kendi 

iyiliği için fanatizm. 

35 Komşularınızın yaşamlarında bir örnek ve teşvik olabilmeniz için yaşamlarınızı her gün 

iyileştirmeniz gerekmektedir: Babanızın size emanet ettiği görevi yerine getirin, çünkü en yüksek 

özlemlerinizin gerçekleştiğini görebilmeniz için size bağışta bulunacağım. 

36 Ama öğretimi incelemeli ve kavramalısınız; çünkü size bir önceki dersi sorsam - onu 

tekrarlayabilir misiniz? Size doğrusunu söyleyeyim: Ama üzülmeyin, çünkü bugün size bir öncekini 

hatırlatacak ve onu anlamanıza yardımcı olacak bir tane daha getiriyorum. Sabır ve sevgiyle donanmış 

Efendiniz böyledir. 

37 İkinci Çağ'da İlahi Söz, öğretisinin yeryüzünde duyulabilmesi için insan oldu; bu Çağ'da Söz, 

insanın anlayış organına inen ve Yaşam Sözü'nde çiçek açan ışıktır. 

38 Yahya peygamber o dönemde Benim geleceğimi duyurmuştu; şimdi de İlyas kendisini insanlara 

ruhsal olarak tanıtarak bu dönemde Benim ruhsal tezahürümü hazırlıyor; ama size doğrusunu söyleyeyim, 

biri ve diğer haberci tek ve aynı Ruh'tur. 

39 Her yeni çağ, sizin için henüz anlamadığınız geçmiş olayları açıklayan vahiylerle 

ilişkilendirilmişti. Son hasat size gerçek bilgeliği verecektir. 

40 Bu ses taşıyıcıları aracılığıyla tezahürüm devam ettiği sürece, Ben tüm dünyada tanınmayacağım; 

belli bir zaman geçmeli, elçilerimin kalpleri kendilerini arındırmalı, o zaman bu mesaj maddi etkilerden 

arınmış olarak insanlığa ulaşabilecektir. 

41 Bu öğreti ebedi yaşama giden yoldur; bu öğretide canlandırıcı bir güç ve mükemmellik keşfeden 

herkes onu yeryüzündeyken size öğrettiklerimle nasıl birleştireceğini bilecektir, çünkü özü aynıdır. 

42 Öğretilerimin içerdiği gerçeği nasıl bulacaklarını bilmeyenler, bu öğretilerin İsa'nın öğretileriyle 

aynı hedefe götürmediğinden bile emin olabilecekler; kötü yorumlarla körleşmiş ya da dini fanatizmle 

kafası karışmış ruhlar bu vahiylerin gerçeğini hemen kavrayamayacaklar. Size birbirinizi sevmenizi 

öğreten emrimi anlamanızı ve yerine getirmenizi engelleyen maddi düşünce tarzından vazgeçmek için bir 

dizi sınavdan geçmeleri gerekecek. 
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43 Ben, Üstat, tam da bu anlarda milyonlarca varlığın gözleri açılsın ve kalplerinin ve zihinlerinin 

yaratabildiklerinin ötesinde ufuklar arasınlar diye o acı verici sınav, deneyim ve uyanış yolculuğundan 

geçmekte olduklarını size açıklayabilecek tek kişiyim. 

44 "Susadım", diyorum size yeniden, "senin yüceliğine ve sevgine susadım"; ama kimse dudaklarıma 

bu susuzluğu giderecek suyu uzatmıyor; aksine, yanımdaki yarayı açık ve taze tutmak zorundayım, öyle ki 

dünyaya Yaşam Suyu akıtmaktan vazgeçmesin. 

45 Bu, peygamberlerin ruhani rüyalarında ve görümlerinde tarif ettikleri büyük savaşın zamanıdır; 

insanların Benim Yasama karşı şiddet uygulayacakları, kalbinde bencillik barındıran her maddi ya da 

ruhani varlığın Benim adaletime karşı savaşmak için ayaklanacağı zamandır. Kılıcım hazırdır, 

cezalandıran ya da öldüren bir silah değildir - kendisinin kurbanı olarak yok olan kişiyi kurtarmak için 

mücadele ederken, onu öyle bir güçle kaldıracak bir kılıçtır ki, bazen bedeni bile ruhun ebedi yaşamına 

kavuşması için yok olacaktır. 

46 Bu öğretileri doğru bir şekilde aldığınızda kafanız karışmayacak, aksine insanlığın içinden 

geçmekte olduğu ve sizin açıklayamadığınız pek çok korkunç sınavın nedenini anlayacaksınız. 

47 Benim tezahürümün amacı ruhunuzu acı çekme yolundan uzaklaştırmaktır. Siz kalbinizin kapısını 

açana kadar ısrarla çağırdım; o zaman size kutsamamın ve esenliğimin şefkatini hissettirebildim ve siz 

haykırdınız: Tanrı bana ne kadar yakındı! 

48 Yarın bu müjdeyi, Rabbinden uzak olduğunu düşünen insanlığa getireceksiniz; çünkü Tanrı'dan 

söz ettiğinde, bunu erişilmez, anlaşılmaz ve ulaşılmaz bir şeyden söz ediyormuş gibi yapar. 

49 İnsanoğlunun Benim hakkımdaki anlayışı çocukçadır, çünkü ona durmaksızın verdiğim vahiyleri 

kavrayamamıştır. Kendini nasıl hazırlayacağını bilen kişi için Ben görünürüm, dokunulabilirim ve her 

yerde varım; ama materyalizm onu katılaştırdığı için duyarlılığı olmayan kişi için Benim var olduğumu 

kavramak zordur ve Benim ölçülemeyecek kadar uzak olduğumu, Benim herhangi bir şekilde 

hissedilmemin veya görülmemin imkansız olduğunu hisseder. 

50 İnsan Beni içinde taşıdığını, ruhunda ve vicdanının ışığında Tanrısal'ın saf varlığına sahip 

olduğunu bilmelidir. 

51 Yeni mesajım insanlık tarafından alındığında, ruhsallaşmaya geri dönmesini sağlayacak bir sevinç 

heyecanı hissedecek ve bu sayede Rabbine daha yakın hissedecektir. 

52 Bu zamanda Kendimi tezahür ettirmek için Kendimi maddi olarak işitilebilir kılmamın 

nedenlerinden biri, çocuklarımın hiçbirinden uzak olamayacağımı ve Ruhsal Yaşamın da sizinkinden uzak 

olmadığını hissetmeniz içindi. Bunu size göstermek için, aranızda ruhani dünyanın tezahürüne ve varlığına 

izin verdim. 

53 Bunlar sadece benim yapabildiğim ve yapmama izin verilen işler, insanların onlar hakkında 

oluşturdukları yargıları dikkate almadan. Biliyorum ki sonunda işlerim herkes tarafından mükemmel 

olarak tanınacaktır. 

54 Bu zamanda sahip olduğunuz tezahürlerin bütünü en büyük ilgiyle incelenecek ve insanlık 

bunlarda büyük gerçekleri ve büyük vahiyleri bulacak, çünkü Benim İşimde hiçbir şey küçük değildir. 

55 Bu Söz'ün sizi güvenli bir yola sokacağına güvenin, çünkü bir zamanlar İsa geçip gittiyse ve 

birçokları O'nu hissetmediyse, şimdi insanlığa getirdiğim yaşam özünü almak için kalbinizi hazırlayın. 

Elçilerime verdiğim geri dönüş sözünü yerine getirdim, ama hâlâ sizinle paylaşacağım pek çok öğreti var. 

56 Neden Kendimi eğitimsizler, beceriksizler ve günahkârlar arasında tanıtıyorum? Doğrusu Ben, 

yeryüzünde büyük bir bozgunculuk varken, Benim gelişimin gerçekleşeceğini o günlerde size 

bildirmiştim.  

57 Size büyük bir karışıklık da duyuruldu ve yaklaşıyor; o zaman kazazedeleri doğru yolu 

bulabilmeleri için yönlendirecek parlak bir deniz fenerinin olması gerekir. Ama gerçekten, size 

söylüyorum, bu deniz feneri ışığını çoktan yaktı ve dünyayı aydınlatıyor: Sesimi duyması için insanın 

yüreğine yaklaşan Benim. 

58 Size tekrar söylüyorum, Sözümü tutan ve öğretilerimi izleyen kişi kurtulacaktır. 

59 Ben insanlar arasında dini fanatizmi uyandırmak için gelmiyorum; Benim Öğretim yanlış şeyler 

öğretmekten çok uzaktır; ben ıslah, inanç, hayırseverlik, ruhanileştirme istiyorum. Fanatizm gözlerin 
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önünde karanlık bir bandajdır, sağlıksız bir tutkudur, karanlıktır. Bu kötü tohumun yüreğinize girmemesi 

için dikkat edin. Fanatizmin bazen sevgi görünümünde olduğunu unutmayın. 

60 Bu karanlığın bu zamanda insanlığı etkilediğini anlayın. Pagan ulusların yeryüzünden silinmiş 

olmasına ve insanlığın çoğunun gerçek Tanrı'ya taptığını iddia etmesine rağmen, insanların Beni ne 

tanıdıklarını ne de sevdiklerini anlayın; çünkü savaşları, nefretleri ve uyumsuzlukları Beni henüz 

yüreklerinde yaşatmadıklarının kanıtıdır. 

61 Bu dini fanatizm ve putperestliğin karanlığı üzerinde, bu insanlığın ruhani kültünü arındıracak olan 

büyük kasırgalar yaklaşmaktadır. Bu iş tamamlandığında, barışın gökkuşağı sonsuzlukta parlayacaktır. 

62 Sadece Benim sesim ilahi adaletiyle size ne yeryüzünde ne de ruhani uzaydan geçtiğinizde 

görevinizi yerine getirmediğinizi söyleyebilir. 

63 İnsanlarla iletişim kurmam ve isteğimi onlara bildirmem için hiçbir engel yoktur. Bakın, Benim 

tezahürlerim doğru insanları gerektirmedi, çünkü size Sözümü günahkârlar aracılığıyla verdim ve orada 

gücümün ve merhametimin daha fazla kanıtını bulabilirsiniz. 

64 Bu mesajın ulaştığı herkesin bu ilahi öğretiyi uygulayarak kendisini bu dünyada arındırmasını 

istiyorum, böylece ahirete döndüğünde bunu zaten saf olan ruhuyla yapacaktır. 

65 Benden çıkan her söz sonsuz yaşamdır. Bugün bunu insan ses taşıyıcısı aracılığıyla alıyorsunuz. 

66 Size diyorum ki, şu anda anlayış organınız aracılığıyla Baba'yla temas kurmuş olmanız iyi bir 

işarettir; ama aynı şekilde bu biçimin mükemmelliğin ne hedefi ne de zirvesi olduğunu bilmelisiniz; Rab 

daha önce ve her zaman insanların ağzından dünyaya konuşmuştur. Yine de materyalist bir insanlığın ve 

ruhani olana duyarsız bir dünyanın ortasında bu tezahür, insanların yarın sadece Tanrı'nın size duyduğu 

sevgiye atfedeceği bir mucizedir; ama aynı zamanda insan ruhunun ruhani olarak yükselme dürtüsünü 

hissettiğinin de kanıtıdır. 

67 Bu yeni bir çağın şafağıdır; ilk ışınlar insanları uyandırmaya başlıyor. İnancınız ve ruhani 

yükselişiniz Beni şu anda hala adil, ebedi ve mükemmel olarak gördüğünüzden daha derin bir anlayışla 

kavradığında, ışığımı tüm varlıklara gönderirken Beni sonsuzlukta göreceksiniz. 

68 Tanrısallığım ruhunuz için öğle vaktindeki ışık gibi olacaktır. Evreni aydınlatan ve ona hayat veren 

bir yıldız gibi, zirvede parlayacaktır. Ve kalpler, Babalarıyla birlik içinde, Baba ile çocuklar ve ayrıca 

kardeşler arasındaki uyumun hedefi ve ideali olan ruhtan ruha mükemmel birliktelik yoluyla O'nun ilahi 

ışınlarını doğrudan alacaklardır. 

69 Size sormak zorundayım: Size emanet ettiğim tohumla ne yaptınız? Tarlalarınıza ne ektiniz? 

Kardeşlerinizin Bana gelebilmesi için yolları temizlediniz mi? Bu zamanda Beni dinleyen kalabalık 

büyüktür, ama gerçekte Beni izleyen kısım küçüktür. Kalbinizin en iç kısmına bakıyorum ve size diyorum 

ki: Beni bir Yargıç olarak istemeyin, Beni her zaman bir Baba ve bir Efendi olarak arayın, o zaman gizli 

hazinemi size açacağım ve kendinizi güvende hissedeceksiniz. 

70 Geçmişte olduğu gibi, yeni gelişimde de hazinemi size birçok öğretiyi açıklamak üzere açık 

bıraktım; çünkü Baba'nın çocuklarına yeni öğretiler açıklaması O'nu sevindirir. Ama siz de Benim ilahi 

buyruklarımı alır ve onları unutur ya da sevgisizlikten yerine getirmezseniz vay halinize, çünkü o zaman 

Babanızı bir yargıca dönüştürmüş olursunuz! 

71 Mary senin acın için nasıl da ağladı! Onun şefkatine ve sevgisine ne çok şey borçlusunuz! Hem 

onu çağıranlara hem de onu kabul etmeyenlere, hepsine anne sıcaklığını ve okşamasının sonsuz zevklerini 

hissettirir. Gerçekten, size söylüyorum, ruhlar Bana ulaşmadan önce, yollarının üzerinde İlahi Anne 

Meryem'i bulmalıdırlar. 

72 Bu dönemde sizin de bir çobanınız var. Baba'nın sesini duymanız ve O'nun Yasası'nı almanız için 

sizi Mısır'dan çıkarıp çölden Sina Dağı'nın eteklerine getiren Musa gibi, İlyas da bu zamanda dünyanın 

çeşitli noktalarından sizi seçti ve ruhsal hazırlık yoluyla sizi İlahi sesimi duyacağınız ve vahyimi 

alacağınız yeni dağın eteklerine getirdi. 

73 İşte, öğrencilerin Tabor Dağı'nda ruhsal bir görümde Musa ve İsa'yla birlikte gördükleri İlyas 

burada. Bu onun zamanı. Onun varlığının sıcaklığında ruhunuzu güçlendirin ve umuda uyanın. 

74 Size gerçekten söylüyorum, yeryüzündeki bu karar zamanı tüm evren için de çok önemlidir ve 

sizinle bu formda konuşurken, Kendimi diğer dünyalarda ve diğer kürelerde de hissettiriyorum. Ruhum 

her yerde hazır ve nazırdır. 
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75 Ayartıların üstesinden gelebilmek için, esenlik ruhu ve düşünceleriyle dua edin. Evinizin ya da 

ulusunuzun huzuruyla yetinmeyin. Tüm kardeşlerinizin huzuru için çalışın. "Birbirinizi sevin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 84 
1 Sizi büyük ya da küçük görmedim, bu süre içinde hepinizle aynı şekilde sevdiğim çocuklarım gibi 

konuştum. Öğretilerimin ruhani içeriğini araştırın ve onu yayın; kardeşlerinize ne kadar çok aktarırsanız, 

size o kadar çok verilecektir. 

2 Merhametim, ruhunuzu arındırdığınız kefaretinizin acısına katlanmanıza yardım eder. Benim 

huzurumda yeniden hıçkırıklara boğulmamak için ruhsal yücelme halini elinizden geldiğince koruyun. 

3 Çeşitli yerlerden kalabalıklar Sözümü aramaya geldiler; acılarını ve günlük ihtiyaçlarını Bana 

getirdiler. Ulusların yaşadığı sıkıntıları ve acıları görüyorum ve sizden dualarınızla, derinden hissedilen ve 

şefkat dolu bir barış mesajı göndermenizi rica ediyorum. Kardeşleriniz için yalvarın; "isteyin, size 

verilecektir". 

4 Eğer Bana iman eder ve Sözüme güvenirseniz, bu ulusa savaş girmeyecek ve bu da İlahi Ruhumun 

üzerinize indiğinin bir başka kanıtı olacaktır. Yolunuzda mucizelerin gerçekleşmesi için edinmeniz 

gereken erdemler şunlardır: (ahlaki) yenilenme, dua, merhamet, iyi niyet ve kardeşlerinize karşı sevgi. 

5 Bu zamanda Benim tezahürümün kanıtını ve tanıklığını vermek üzere bir topluluk oluşturan sizler, 

bocalamayın, ulusunuzun, pazar yerlerinizin ve tarlalarınızın kardeşlerinizin kanının aktığını görmesine 

izin vermeyin, çocuklarınızda üzüntü veya açlığa tanık olmayın. Kendinizi her türlü tuzağa karşı 

koruyabilmeniz için size ışıktan silahlar veriyorum. Ayrıca güçlü olabilmeniz için ruh ve beden sağlığınızı 

nasıl koruyacağınızı da gösterdim. Evet, insanlar, hastalıklara meydan okumaya devam etmeyin, onlara 

kapıları açanın her zaman itaatsizlik olduğunu unutmayın. Kendiniz ve tüm insanlık için dua edin. Zor bir 

sınavdan geçen uluslar için gözyaşı dökenlere, onlara yeniden barışın geleceğini söylüyorum. Bugün 

birbirini öldüren ve kardeşler arasında savaşanlardan, yarın kendi aralarında sevgiyi vaaz edecek ve 

uygulayacak olanları çıkaracağım. Benim gücüm büyüktür, bundan şüphe etmeyin. Bu insanlığın 

yıkıntıları üzerine, günahtan hiçbir iz kalmayacak yeni bir dünya inşa ettiğimi görecek kadar 

yaşayacaksınız. 

6 Eğer birçok ulusa ve halka sağır dediysem, bunun tek nedeni sesimin tüm yüreklerin kapısını 

çalması ve onların çağrımı anlamamalarıdır. Tutkuların uçurumuna düşmüş olanlar bu dünyada Bana 

küfredebilirler, ama Huzurumda olduklarında, onları uyarmak ve ikaz etmek için zamanında her insanla ve 

her halkla birlikte olduğumu itiraf etmek zorunda kalacaklardır. Kimseye karşı önyargılı değilim, size her 

zaman düşüncelerinizin barış ruhu olarak dünya üzerinde dolaşmasına izin vermenizi söylüyorum, ancak 

sizi yabancı öğretilerle veya sahte vaatlerle kandırılmamanız konusunda uyarıyorum, böylece kalplerinize 

yabani otların, anlaşmazlıkların ve bencilliğin ekilmesine izin vermeyin. Görevinizi yerine getirin ve 

gerisini Bana bırakın. 

7 Size doğrusunu söyleyeyim, doğanın güçleri İlahi Adalete itaat ederek gevşemeye hazırdır. Bir 

arınma çalışması gerçekleştirecekler. Ama size şunu da söylüyorum: İnsanlık yeryüzünden yok olsa bile, 

Benim Adım ve Varlığım ruhtan asla silinemez. 

8 Öğrenciler, dünya sizin hatalı olmadığınızı anlayana kadar alay ve istihzalara dayanın. Uyanması 

ve gözlerini ışığa açması için ona bol bol işaretler ve kanıtlar vereceğim. Ama çaba göstermelisiniz, çünkü 

ben sizi dünyaya uyumanız için göndermedim. Bugün, Efendinizin çağrısına uyandıktan sonra, zamanı en 

iyi şekilde değerlendirmelisiniz ki sonunda Bana tohumunuzun zengin bir hasadını gösterebilesiniz. 

9 Öğrettiğim söze gelin ve ruhunuzu bilgelikle doldurun. Dünyanızda hüküm süren kaosun 

ortasında, meleklerin size şöyle seslendiğini duyabileceğiniz bu huzur vahasını buldunuz: "İyi niyetli 

insanlara yeryüzünde barış." 

10 Eğer hemcinslerinizden bazıları bu öğretiler hakkında bilgi edinirse, bırakın edinsinler. Yeni 

öğrencilerim insanlar arasına dağıldılar ve eğer inanmayanlar sizinle alay eder ve size iftira atarlarsa, 

onları affedin, sizi haklı çıkaracağım. Bugün sizi yanlış değerlendirenlerin çoğu yarın sizi kutsayacaktır. 

Yolunuza devam ederken, İkinci Çağ'da size verdiğim örneği her zaman aklınızda tutun; bu, çarmıhınızı 

sabırla taşımanıza yardımcı olacaktır Yeryüzünde yaşadığım sürece tanınmadığımı ve ancak değişimimden 

çok sonra insanlar arasında tanındığımı hatırlayın. 
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11 Sabırlı ve anlayışlı olun, çünkü insanlığın tanıyacağı siz değilsiniz, Benim işim, Benim 

öğretilerimdir ve bu ebedidir. Göreviniz, insanlara mükemmelliğe doğru adım atabilecekleri yolu gösteren 

mesajı sözleriniz ve eylemlerinizle iletmektir. 

12 Gerçekten de sevginize ve anlayışınıza açlık ve susuzluk duyuyorum. Hepiniz Benim var 

olduğuma dair sezgisel bilgiye sahipsiniz, ama Beni kim tanıyor? Gerçekte, Benim İlahiliğim hakkında 

sahip olduğunuz fikir bulanıktır, çünkü ayinleriniz ve imgeleriniz aracılığıyla Beni sınırlandırdınız ve 

çarpıttınız. Sizi bu hatadan kurtarmak için, İradem tarafından belirlenen zamana kadar Sözüm tükenmez 

bir akarsu gibi ruhunuza inmeye devam edecektir. Öğretilerim ve vahiylerim size kim olduğunuzu, 

kökeninizin ne olduğunu ve nihai hedefinizin ne olduğunu söylerken, kendinizi tanıdıkça Babanızı da daha 

iyi tanıyacaksınız. Size bu Söz'de açıkladığım ve daha açıklayacağım şeyleri, ne kadar bilge olursa olsun, 

dünyanın hiçbir efendisinin size öğretemeyeceğini söylüyorum, çünkü bilmeniz gerektiğinde bilinmeyeni 

yalnızca Ben açıklayabilirim. 

13 Bu nedenle Üçüncü Çağ'daki tezahürüm insanlığın öngöremediği bir şeydi çünkü kehanetleri 

unutmuştu ama bugün onları yerine getirerek geldim. Kendimi insanlara tanıttığım ses taşıyıcılarının dili 

basitti, ama bu sözün özünde Benim sevgim ve bilgeliğim vardı. 

14 Her kim Benim Üçüncü Çağ Ruhsal Öğretimi kavrar ve eserleriyle buna tanıklık ederse, geçmiş 

zamanlarda Benim İlahiyatım tarafından açıklanan her şeyi ruhu, kalbi ve aklıyla kuşatacak ve bu 

öğretileri yorumlaması doğru olacaktır. Yasam, kötülüklerini örtmek ve korumak için yarattıkları tüm 

yalanları yok etmek için insanlar arasında yeniden yükselecek. Yaşam ve Hakikat Kitabı yeryüzündeki 

tüm halkların önünde açılacak ve hiç kimse onları kandıramayacak. 

15 Ferisilerin yüzünden ikiyüzlülük maskesi düşecek ve insanlığa kurtuluş sunarken her zaman yalan 

söyleyen ağızları sonsuza dek susacak; ama onlara işaret etmeyeceksiniz ya da onları ifşa etmeyeceksiniz. 

16 İkinci Çağ'da din bilginleri zina eden kadını önüme getirdiklerinde, onları yargımla karıştırarak 

alenen ifşa etmeden her birinin ruhuna dokundum. İşaret parmağım, İsa'nın ne yazdığını görmek için 

yaklaşan herkesin günahlarını yeryüzünün tozuna yazdı. İnanmadan işiten sizlere bugün diyorum ki: bu 

Sözü işitirken sessiz olun ve düşünün ki daha sonra yargılayabilesiniz, o zaman anlayacaksınız ki bu 

zamanda size sevgimi verdim ki kendi aranızda bulamadığınız bu gücü damla damla içebilesiniz. Beni 

izleyenler azdır ve tohumumu yaymak için onlardan yararlanacağım. 

17 Ben tüm insanların, tüm dini toplulukların ve tüm mezheplerin Tanrısıyım, tekim ve gizli hazinemi 

açtığımda ve hazineleri herkese bol bol dağıttığımda - neden Beni orada tanımasınlar? Hiç kimse Tanrı 

fikri olmadan yaşayamaz, O'nu tasavvur etme şekli kusurlu olsa ve Tanrı'ya ibadeti de öyle olsa bile. Tüm 

çocuklarımın sunularını kabul ediyorum, ama Baba şimdi Kendisine layık olan doğru haracı almak istiyor. 

18 Benim öğretilerim kimseyi köleleştirmez, sadece yaşamınızı insani ve ruhani olarak yükseltir. 

Yaptığı işlerden dolayı Tanrı'nın gerçek bir çocuğu olmayı arzulayan kişi, Benden aldığı her şeyi kendine 

saklayamayacaktır. Çok fazla bilgiye sahip oldukları için bilgelik pınarları gibi görünen ve bencillikleri 

nedeniyle gerçekte yalnızca karanlık çukurlar olan ne kadar çok kişi vardır! 

19 İsa'nın öğrencileri olursanız, insanların da kardeşi olursunuz. Ne yaptığınızı ve ne konuştuğunuzu 

hissedin. Her kim Benim sevgimi yüreğinde hissetmezse, sevgiden söz edemez, çünkü gerçek dışı 

davranmış olur. Sevgiden söz etmek için Benim tohumum onun kalbinde filizlenene kadar beklemelidir. 

Donanımınıza, dönüşümünüze ve tam dönüşümünüze ulaşmanız için size yeterli zaman vereceğim. Bu 

Sözü duymak için buraya geldiğinizde birçoğunuzun inançsız olduğunu unutmayın. Tezahürüm sırasında, 

o anlarda sizinle konuştuğum ses taşıyıcılarıyla bazıları alay etti, bazıları da dalga geçti. Ama ben sizi 

bekledim, vicdanınız aracılığıyla sizinle konuştum ve sonra tövbe gözyaşlarıyla, şüpheleriniz için sizi 

bağışlamamı istediniz. Şimdi, yaşam yolunuzda sık sık karşılaştığınız denemelere ve engellere rağmen, 

sarsılmaz bir inançla Beni izliyorsunuz. Ben ekiciyim, asla dinlenmeyen savaşçıyım. 

20 Size doğruluğumun somut kanıtını vermek için, gerçekleşmesi yakın olan birçok olayı size 

önceden bildirdim. Böylece, ben size savaşın yakın olduğunu duyurduktan sonra, her yerde barış varken 

savaşın patlak verdiğini gördünüz. Size doğa güçlerinin serbest bırakılacağını ve bazılarına dost, bazılarına 

düşman olacaklarını söylediğimde, bunun gerçekleştiğini ne kadar çabuk deneyimlediniz. Ama aynı 

zamanda her birinize hayatının inzivasında verdiğim bir sözü de yerine getirdim. Eğer kehanetlerimin 

çoğunun gerçekleştiğini görmüyorsanız, bunun nedeni onların sizden birçok kuşak sonrası için verilmiş 

olmasıdır. Ama artık gelecek zamanlarda bu dünyaya, insana ve ruhuna ne olacağını biliyorsunuz. Çok 
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uzun zaman önce, şimdiki çağı ve yeni vahyimi müjdeleyen alametleri size duyurmuştum; alametler de 

gerçeğimi doğrulamak için anlamlı ve açık bir şekilde kendilerini gösterdiler. Ruhani savaştan önce 

gelecek olanları ve ondan sonra gelecek olan barış zamanını şimdiden size duyuruyorum. Kehanetin ışığı 

yeniden insanların arasında. Sözüm kehanetlerle doludur, insanlar rüyalar, görümler ya da önseziler 

yoluyla geleceği görürler. Eski peygamberler bu çağın peygamberlerini önceden bildirmişlerdir. Bunlar 

gördüğünüz seraplar değildir, ancak Kutsal Ruh'un ışığının sizde yansıyabilmesi için ruhsal 

armağanlarınızı iyi bir şekilde yönlendirmelisiniz. İnsanlara gerçek kanıtlar sunmalısınız, o zaman pek çok 

kişi bu kanıtlar sayesinde inanacaktır. Erkekler ve kadınlar bu halka büyük kalabalıklar halinde, başka 

ırklardan ve başka diller konuşan insanlar olarak gelecekler; hepsini kabul edeceksiniz. Size doğrusunu 

söyleyeyim: Rab'bin evinde, O'nun sofrasında ne yabancılar ne de yabancılar olduğuna göre, Rab'bin 

çocukları olan sizler bile kardeşleriniz olanlardan yüz çevirmemelisiniz. 

21 Sana görevini göstereceğim. Hayatı sana verdiğim gibi kabul et. Sessizce adım adım ilerleyin. Bu 

şekilde, sadece kısa bir süre için yaşıyor olsanız bile, yeryüzünde zengin bir hasat elde etmiş olacaksınız. 

O zaman - yeryüzünde uzun süre yaşamış olmalarına rağmen - huzuruma yaşam yoluna başladıkları 

zamanki gibi sefil ve çıplak olarak gelenler gibi olmayacaksınız. 

22 Yaşamınızda ruhani bir içeriği veya amacı olan iyi işler yapın. Bilinmeyen ya da görülmeyen 

birçok iş yapın, çünkü bunlar yürekten yapılır. 

23 Talimat Kitabımı önünüzde tutun, öğretilerine kulak asmadan geçip gitmenize izin vermeyin. 

Doğrusu ben size, size vahyedilen her şeyin özetini ve açıklamasını sizden isteyeceğim zamanın geleceğini 

söylüyorum. Hayat da yolunuza çıkardığı sınavlarla sizden bu dersi talep edecektir; ama varlığınızın derin 

ve ebedi dilini anlayabilmeniz için zihninize ışık, kalbinize duyarlılık ve tüm varlığınıza armağanlar ve 

yetenekler veren Benden başka hayat kimdir? 

24 Öğretilerimde size öyle bir şekilde yaşamanızı gösteriyorum ki, yaşamın en acı durumlarında bile 

Tanrı'nın çocukları olduğunuzu bilerek orada bulunmaktan mutluluk duymalısınız; ve ayrıca zevklerinizin 

sağlıklı ve gerçek olması için sizi çevreleyen her şeyi takdir etmeyi öğretiyorum. 

25 Dünya, içinde kalpleri beslediğim büyük bir bahçe; ama bu kez tüm çiçeklerini solmuş buldum. 

Sizi yeniden sulamaya geldim ve bu ruhani bahçenin kokusunu içime çekene kadar onları özveriyle 

besleme çabamdan vazgeçmeyeceğim. Kaliksler bir kez açıldığında, insanlar arasında harika işaretler ve 

vahiyler olacaktır. 

26 Şu anda içlerinden Sözümün fışkırdığı bu ses taşıyıcıları, acının kavurucu güneşiyle solmuş 

bitkilerdi; ama İlahi yağmur üzerlerine yağdı ve çiçek açtılar. Dudaklarından dökülen cümlelerin güzelliği 

ve nektarı çiçek gibidir. 

27 O kokuyu içine çekmeyi ve tohumu korumayı bilen bu halk da aynı şekilde çiçek açmış ve meyve 

vermiştir. Bu, şefkatli sevgimin büyük kalabalığın imanını sürdürmek için en verimli bitkileri seçtiği 

küçük bir bahçedir; çünkü size gerçekten söylüyorum: Ben sonsuzluğun tohumuyum. Meryem İlahi 

Yağmur'dur. İlahi Olan'da Yaratıcı'nın ve Anne'nin onun eserini nasıl izlediğini görün. 

28 İkinci Çağ'a ait sözlerim, onlara sımsıkı sarılanlar için kurtuluş yolu olmuştur. Öğrettiklerime 

güvenenlere ne mutlu! Ama Bana inandığını iddia eden herkesin Benim Sözüme inandığını ya da Benim 

Öğretimi uyguladığını sanmayın. İnsanların yargılama anında İsa'nın öğrettiği gibi bağışlama ya da 

içgüdülerinin tavsiye ettiği gibi kendilerini savunma konusunda tereddüt ettiklerini görüyorum. 

Kalplerinde Üstadın öğretilerini uygulamaya koymanın zor olduğunu hissederler. Onlara diyorum ki: 

İmanları ve komşularına karşı sevgileri olmadığı sürece, öğretilerimin yüreklerine rehberlik etmesi 

mümkün olmayacaktır. Ama yeryüzündeki halklara, onlara imanın gücünü ve bağışlama, merhamet ve 

sevginin yarattığı mucizeleri kanıtlayacak erdemli insanlar göndereceğim. 

29 İman olmadan ve Yasa yerine getirilmeden, Benim Sözüm sadece ekildikten sonra filizlenmeyen 

uykuda bir tohum gibidir, çünkü bu tohumu verimli kılan şey erdemdir. Bu Söz tüm yüreklere ulaştığında, 

Rab'bin yargısının çok ağır olduğunu düşünen pek çok kişi olacaktır. Bu nedenle, size Beni hissedebilmek 

ve anlayabilmek için imana ihtiyaç duyan bir dünya olduğunuzu söylüyorum. 

30 Kendilerini Hıristiyan dünyasının bir parçası olarak adlandıran sizlere, dünyayı, bedeni, tutkuları 

ve ölümü yenmeniz için size ilahi bir mesaj getirmemin üzerinden yirmi yüzyıl geçtiğini ve buna rağmen 

hala her şeyde kendi güçlerinize, duygu ve düşünce tarzınıza güvendiğinizi gördüğümü göz önünde 
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bulundurduğunuzda, yargımın olumlu olduğunu söylüyorum. Ancak bedenin içgüdüleri hala ruhun 

erdemlerine üstün geliyorsa, bunun tek nedeni hala ruhtan çok madde olmanızdır. 

31 Savaş yaklaşıyor; bazılarının imanı diğerlerinin şüphelerine, bazılarının ahlakı diğerlerinin 

kötülüğüne karşı savaşacak. Ancak geçmiş zamanlarda olduğu gibi, şefkatli sevgim Bana güvenen 

çocuklarla birlikte olacak ve onlara harika işler başarmaları için yardım edeceğim, ki bu da ancak Benim 

İlahiliğime gerçek bir inanç duyulduğunda gerçekleşebilir. 

32 Şunu anlamalısınız ki, Ben sadece Bana inananları aramak için değil, varlığımdan şüphe edenlerin 

iyiliği için geliyorum. İkinci Çağ'da, vaat edilen Mesih olarak geldiğimde, görünmez Tanrı'ya inanan 

insanlar arasında göründüm; ama mesajım sadece İsrail için değil, Beni tanımayan tüm Yahudi olmayan 

uluslar içindi. Bazılarını kurtarıp diğerlerinin yok olmasına izin vermek için gelmedim. 

33 Ulu bir ağaç herkese barınak sağlamak için dallarını uzatır ve meyvelerini hiçbir karşılık 

beklemeden sunar. Size şimdiye kadar Sözümü getirmemeniz gereken halklar dediğimi hatırlıyor 

musunuz? Işığımı kimseden esirgemek için nedenler aramanızı size asla öğretmedim. Sizi Sözümü 

işitmeye ve armağanlarımı almaya layık kıldığımda doğru muydunuz? Sana söylüyorum: Hayır. 

34 Sizi günah işlerken buldum ve bu yüzden (olduğunuz gibi) sizi yenileme kaynağına yönlendirmek 

için sizi seçtim, böylece yarın kardeşlerinize de aynısını yapmalısınız. Bu, günahkârların günahkârları 

kurtaracağı ve "ölülerin" kendi "ölülerini" diriltmek için ayağa kalkacağı zamandır. Katılaşmış kalpler, 

dulların, yetimlerin, açların ve hastaların kalplerinin telleri kıpırdamadan geçip gittiğini görenler, şimdi 

sevgiye uyanıyor, yabancı acılar karşısında ürperiyor ve bencilliklerini yok ediyorlar. Kardeşlerinin 

acılarını paylaşmak için kendilerini bile unuturlar. 

35 Acıyı bilmeyenler, acı çekenleri anlayamazlar. İnsanların ıstırabını anlayabilmeleri ve onlara 

gerçek bir teselli sunabilmeleri için sık sık ıstırap kadehinden içmiş olanlardan yararlanmamın nedeni 

budur. 

36 Günah işleyen ve daha sonra iyi yola dönen bir kişi, komşularının günahları konusunda asla 

öfkelenemez. Bunun yerine, bağışlayıcı ve anlayışlı olacaktır. 

37 Bu ışığın berraklığından etkilenerek uyanan herkes, dünyaya ayırdığı zamanın birkaç dakikasını 

hayırseverliğin ruhani uygulamasına ayırarak insanlık için çalışma zamanının geldiğini anlayacaktır. Bu 

şekilde Rabbinizi sevecek ve kardeşinize hizmet edeceksiniz. 

38 Dünyada olup bitenleri gördüklerinde, "Bu yargı ve ölüm zamanıdır, sonrasında belki de cehennem 

bizi bekliyor!" diye haykıranlardan olmayın. 

39 Size bunun uzlaşma ve diriliş zamanı olduğunu ve sonrasında Cennetimin huzurunun iman eden ve 

Sözümü takip etmek için yola çıkan herkesi beklediğini söylüyorum. 

40 Kendimi bu zamanda öğrencilerim olarak adlandırdığım kişilerle çevrili gördüğümde ruhumda 

sevinç duyuyorum. Sizler bu Üçüncü Çağ'da ruhani bir görevi yerine getirmek üzere önceden belirlenmiş 

olanlarsınız. 

41 Sonunda bu vahyi alabilmek için kat etmeniz gereken yol uzundu. Yine de yorgunluk 

hissetmezsiniz çünkü maddenin ve dünyanın tutkularının üzerine çıkabilen ruh Beni aramaktan ya da Beni 

takip etmekten asla yorulmaz. Bu zamanda, ruhsal gözlerinizi açabilmeniz ve gerçek yaşamı tüm 

doluluğuyla görebilmeniz için Sevgi Ruhumu her ruhun ve her zihnin üzerine döktüm. "Her göz Beni 

görecek" demiştim size bu zamanla ilgili olarak ve gerçekte her göz şimdi Beni görmeye başlıyor. 

42 İnsanlar artık uyanıyor ve gerçeklerden şüpheleniyor. Birçok öğreti doğrudan ruhlarına 

vahyedilecektir, çünkü bunları onlara öğretenler insanlar olmayacaktır. Bugünün insanları sesimi 

kalplerinin derinliklerinde duyduklarında, artık Benden uzaklaşmayacaklar çünkü sevgimi hissetmiş ve 

gerçeğimin ışığını görmüş olacaklar. Sizler ışığın çocuklarısınız, Üçlübirlikçi-Meryan Ruhçular, çünkü 

Kutsal Ruh'un gelişini deneyimlemiş ve O'nun vahyini duymuş olanlar sizlersiniz. Işığın çocuklarının 

insanlar arasında karanlık yaratması doğru olur mu? Hayır, çocuklarım. 

43 Kalbiniz sıkıntılı ve Bana şöyle diyor: "Efendim, neden bize iman etmiyorsunuz?" Buna cevap 

veriyorum: Size bu işaretleri veriyorum çünkü bu ışık zamanı aynı zamanda yalanların, aldatmacaların ve 

tehlikelerin zamanıdır; çünkü etrafınızda kötülüğün güçleri oyunlarını oynuyorlar, insanları aşağı 

çekiyorlar ve eğer dikkat etmezseniz ışığınızı karartabilirler. İnsanoğlu onu tutuşturduğu için değil, 

vaatlerimi yerine getirmek üzere size vahiylerimi getirdiğim için ışık zamanıdır. Yalanların zamanıdır - 

yine de insanlara geldiğim için değil, doruk noktasına ulaşan kötülükleri yüzünden. 
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44 Son savaş yaklaşıyor, ama ben sizin kardeş savaşlarınızdan değil, Işığın yanlış, saf olmayan ve 

kusurlu olan her şeye karşı savaşından söz ediyorum. İçinde yaşadığınız zamanın farkına varın ki sevgi 

silahları ve ruhani güç depolamak için acele edin. Bu savaşta sadece kendi imanınız ve kurtuluşunuz için 

savaşmadığınızı, kendinizi unutarak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olanlara yönelmeniz gerektiğini 

şimdiden anlayın. 

45 Bu zaman bir ışık zamanıdır çünkü insan ruhu gelişimi ve yaşamındaki deneyimleri nedeniyle ışık 

biriktirmiştir. Geçmişiniz için artık ağlamayın ama yolunuzun giderek aydınlandığını görebilmeniz ve 

artık yol ayrımlarında tökezlememeniz ya da kararsız kalmamanız için onun tüm öğretilerini kullanmaya 

devam edin. 

46 Ruhsal geçmişiniz bedeniniz tarafından bilinmez. Açık bir kitap gibi olması ve size vicdan ve sezgi 

yoluyla ifşa edilmesi için ruhunuza kazınmasına izin veriyorum. Bu, sizi mahkûm etmek yerine, 

işlediğiniz suçu telafi etmeniz ya da bir hatayı düzeltmeniz için size fırsat veren Benim adaletimdir. Eğer 

geçmiş zihninizden silinmiş olsaydı, geçmişin sınavlarından yeni baştan geçmek zorunda kalırdınız; ancak 

deneyiminizin sesini duyar ve bu ışığın sizi aydınlatmasına izin verirseniz, yolunuzu daha net ve ufku daha 

parlak görürsünüz. 

47 Dünya size, bazıları Benim tarafımdan bahşedilen, bazıları ise insanlar tarafından yaratılan pek çok 

mutluluk verir. Şimdi bunları elde edemediğinizi deneyimlediniz; bu da bazılarınızda isyana, bazılarınızda 

da üzüntüye neden oldu. Size şunu söylemeliyim ki, bu zamanda pek çok kişiye bedenin zevkleri ve 

tatminleri içinde uykuya dalma ya da yok olma hakkı verilmemiştir, çünkü onların görevi tamamen 

farklıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, insanlığın içinde tüm lezzetleri tatmamış ve tüm meyveleri 

yememiş tek bir ruh bile yoktur. Bugün ruhunuz dünyaya, altına, şehvete ya da putperestliğe yeni bir köle 

olmak için değil, Beni sevmenin özgürlüğünün tadını çıkarmak için (dünyaya) geldi. 

48 Yakup'un rüyasındaki merdiven gözlerinizin önüne serilmiştir* ki, daha büyük değeriniz ve 

mükemmelliğiniz için ona tırmanabilesiniz. Benim ruhani yasam sizi dünyevi görevlerinizden muaf 

tutmaz. Her iki yasayı da uyumlu hale getirmenin yolunu aramalısınız ki böylece hem Tanrısallığımın hem 

de dünyanın önünde mükemmel bir şekilde yerine getirilebilesiniz. 
* Bu, Yakup'un merdiveninin bu ve diğer toplantı odalarında sembolik olarak temsil edilmesine atıfta bulunmaktadır. 

49 İyi asker savaştan kaçmamalı, savaş söylentileri yüzünden cesaretini kaybetmemelidir. Önünüze 

çıkan bu dünya çapındaki savaşta, sizler asker olmalısınız. Davanız adalet, silahlarınız ise sevgi, iyi niyet 

ve aktif merhamet olmalıdır. Tam olarak farkında olmadan, savaş ve nefrete ilham veren kötülük olan 

düşmana karşı uzun süredir savaşıyorsunuz. Silahlarınız sadece görünen unsurlara karşı değil, görünmeyen 

varlıklara karşı da savaşır. Bu mücadelede size yardımcı olmak için, sizi bekleyen kurdu fark edebilmeniz 

için size ruhsal görüş ve vahiy armağanları verdim. 

50 Öğrencilerimin tüm yaratılışla uyum içinde yaşamayı, zamana uygun olarak yaşamayı 

öğrenmelerini istiyorum, böylece doğru saatte, Benim tarafımdan belirlenen saatte hedeflerine ulaşsınlar, 

böylece zaten mevcut olursunuz ve sizi Bana çağırdığımda Bana cevap verebilirsiniz. 

51 O anda ruhunuz yardımımı istemek için Bana yükselecektir. Ona ebedi ve doğuştan gelen 

yetenekler verdiğimi biliyor. Ancak zayıf bir yaratık olan benlik de aynı şekilde gözlerini Yaratıcı'ya 

dikerek O'ndan bir şeyler ister ve istediği şeyler yalnızca dünya ile ilgili tatminlerdir ve bunların çoğu da 

önemsiz şeylerdir. 

52 Bırakın yeni gelen Benden istekte bulunsun; ama siz - sahip olmadığınız neyi isteyebilirsiniz ki? 

Varlığınızda zaten sahip olduğunuz şeyi Benden istemek ister misiniz? Size öğrettiğim Rab'bin Duası'nı 

söylediğinizde, onun ruhsal içeriğini hissedin ve anlayın ve ardından Baba'nın İsteği'nin "gökte olduğu 

gibi yeryüzünde de" gerçekleşmesi için teslimiyetle duayı bitirin. Öğretime nüfuz edin ve kendi içinizde 

bugün sahip olduğunuza inanmadığınız hazineleri ve yetenekleri keşfedeceksiniz. 

53 İstemeyi, beklemeyi ve almayı öğrenmeniz ve size bahşettiklerimi aktarmayı asla unutmamanız 

gerekir ki bu en büyük erdemdir. Savaşta her gün ölenler için dua edin. Saf bir yürekle dua edenlere, 

1950'den önce savaşta düşen herkesin ruhsal olarak ışığa yükselmesini sağlayacağım. 

54 Zaten İlyas'ın ruhu gelir ve kaybolan koyunları ağılın huzuruna götürür. Ruhen güçlü olduğunuzda, 

sizi kana susamış çenesiyle tehdit eden kurttan artık korkmayacaksınız. Orada kalmaktan korkmadan 

kayıpları kurtarmak için uçurumlara inebileceksiniz. Kendinizi lekelemeden çamur göllerinden 

geçebilecek ve görünüşte kırılgan bir tekneyle bile alabora olma korkusu olmadan fırtınalı denizleri 
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aşabileceksiniz. İnancınız ve erdeminiz size bu gücü verecektir. Gelecekte büyük işler yapabileceğinizi 

düşünmüyor musunuz? Yeni nesillerin Benim öğretimi daha iyi yorumlayacaklarını ve 

gerçekleştireceklerini düşünmüyor musunuz? Anladım: Eğer böyle olmasaydı, sizinle konuşmaz, size öğüt 

vermez ve talimat vermezdim. 

55 İnsanları, halkları, ulusları, bir ideal uğruna hayatlarını nasıl ortaya koyduklarını görün. 

Mücadelelerinin cenaze ateşinde, dünyanın ihtişamını, mülkiyeti ve gücü hayal ederek tükenirler. 

Dünyanın geçici ihtişamı için ölüyorlar. Ama ruhunuzda, hedefi ebedi olacak bir zafere ulaşmak olan ilahi 

bir ideali tutuşturmaya başlayan sizler, kardeş olarak görevlerinizi yerine getirmek için hayatınızı olmasa 

bile en azından bir parçanızı vermeyecek misiniz? 

56 Üstünüzde, yalnızca hazırlıklı olanların farkına varabileceği görünmez bir savaş sürüyor. 

Düşüncelerde, sözlerde ve işlerde insanlardan yayılan tüm kötülükler, yüzyılların tüm günahları, kafası 

karışmış öte dünyanın tüm insanları ve ruhları, tüm sapkınlıklar, adaletsizlikler, insanların dini fanatizmi 

ve putperestliği, aptalca, hırslı arzular ve sahtelik, Bana karşı çevirmek için her şeyi yıkan, ele geçiren ve 

nüfuz eden tek bir güçte birleşti. Bu, Mesih'e karşı çıkan güçtür. Orduları büyük, silahları güçlü, ama Bana 

karşı değil, insanlara karşı güçlüler. Bu ordulara karşı doğruluğumun kılıcıyla savaşacağım ve isteğime 

göre sizin de bir parçası olacağınız ordularımla savaşacağım. Bu savaş zevklerin peşinde koşan insanları 

rahatsız ederken, öte dünyada neler olup bittiğini sezme yeteneğini emanet ettiğim sizler, kardeşlerinizi 

izlemeli ve onlar için dua etmelisiniz, çünkü böylece kendiniz için de izlemiş olursunuz. 

57 Yüce Şampiyon Mesih kılıcını çoktan çekmiştir; aynı kılıcın bir orak gibi kötülüğü kökünden 

söküp atması ve ışınlarıyla evrende ışık yaratması gerekir. Dudaklarınız sessiz kalırsa dünyanın ve sizin 

vay halinize! Siz Yakup'un ruhsal tohumusunuz ve ona sizin aracılığınızla yeryüzündeki ulusların 

kurtulacağını ve kutsanacağını vaat ettim. Güçlü olabilmeniz için sizi tek bir aile olarak birleştireceğim. 

58 Evrenin size sunduğu uyumun ne güzel bir örneği! Diğer gök cisimlerinin etrafında döndüğü, 

uzayda yaşam dolu titreşen parlak gök cisimleri. Ben ruhlara hayat ve sıcaklık veren ışıltılı, ilahi göksel 

bedenim; ama ne kadar azı işaretli yörüngesinde hareket eder ve yörüngesinden uzakta dönenler ne kadar 

çoktur! - Bana maddi gök cisimlerinin irade özgürlüğüne sahip olmadığını ve öte yandan bu özgürlüğün 

insanların yoldan sapmasına neden olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu nedenle size söylüyorum: Özgür irade 

armağanına rağmen, kendisini Yaratıcısı ile uyum yasasına tabi kılmayı bildiği için, her ruh için mücadele 

ne kadar değerli olacaktır. 

59 Size duyurduğum savaş uzun sürmeyecek, barış yakında gelecek çünkü adaletimin ışığı tüm 

çocuklarımın üzerinde parlayacak. 

60 Karanlıktan ve cehaletten çekip çıkardığım insanlarla birlikte, geçmiş zamanlarda verilen 

kehanetleri yerine getireceğim ve kanıtlarım ve mucizelerim karşısında dünya titreyecek ve kehanetlerin 

teologları ve yorumcuları kitaplarını yakacak ve bu vahyi incelemek için kendilerini içten 

hazırlayacaklardır. Unvan sahipleri, bilim adamları, asa ve taç sahipleri öğretimi dinlemek için 

duraksayacak ve birçoğu şöyle diyecek: Kurtarıcı Mesih yeniden geldi! 

61 Öğrenciler, hazırlıklarınızda çaba gösterin, çünkü size ne kadar çok şey söylemem gerektiğini 

henüz söylemedim ve 1950 yaklaşıyor. 

62 Gerçek bir içtenlikle dua edin ve düşüncelerinizi meleklerinkiyle birleştirerek kurbanınızı 

Tanrısallığımın önünde sunun. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 85  

20 

Talimat 85 
1 Ne mutlu zihinsel dua edenlere, çünkü onlar Benim varlığımı hissederler; ama gerçekten, size 

söylüyorum, Bana hangi biçimde gönderirseniz gönderin, tüm duaları kabul ederim. Biçimine bakmaksızın 

her çağrıya ve her talebe kulak veririm ve yalnızca Beni aradığınız ihtiyaca dikkat ederim. 

2 Eninde sonunda herkesin gerçek duayı uygulayacağını bildiğime göre, daha kusurlu bir şekilde dua 

edenleri neden duymayayım? Şimdilik, dilekçelerinizi Bana sunduğunuz çeşitli biçimlerde sizi 

duyuyorum, çünkü esas olan Beni arıyor olmanızdır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, Benim tarafımdan 

işitilmeyen hiçbir dua yoktur. Benim için yalnızca çocuklarımın iyi niyeti önemlidir. 

3 Size mükemmel bir öğretiş aracılığıyla gerçeği gösteriyorum. Bunu uygulamaya çalışın ve dua 

ederken ışığımı gördüğünüzü ve nazik öğütlerimi duyduğunuzu hissedeceksiniz. 

4 Mükemmelliğe ulaşmaktan hala çok uzaktasınız; ama durmadan bunun için çabalayın, görevinizin 

yüceliğini hayal edin ve gerçeği idealiniz haline getirin. 

5 İnsanlar, göreviniz ışığa doğru bir gedik açmak ve bugün yaklaşmakta olan çok sayıda insanı ve 

ayrıca gelecek nesilleri ışığa yönlendirmektir. 

6 Vicdanınızın size bu yolda rehberlik etmesine izin verin ki, kalbinizin gösteriş için bir taht olarak 

kullanılmasına asla izin vermeyin, çünkü o zaman boşuna çalışmış olursunuz. 

7 Gözlerinizin, uğruna çabaladığınız ışıltılı hedeften sapmasına izin vermeyin. Yolun zorluklarına, 

engellerine veya dikenlerine aldırmayın; bu sıkıntılar huzur krallığına ulaşma mutluluğunu daha hararetle 

arzulamanızı sağlayacaktır. - Bana soruyorsunuz: Efendim, Merhametinizin Ruhani Yaşam için bize vaat 

ettiği hazları arzulamak ve hak etmek için bu yaşamda acı kadehi içmek zorunlu mudur? Hayır, benim 

Çocuklar. Bu insanlık, sürekli ruhsal gelişimi içinde, bir kez insani varlıkların gerçek değerini anladığında, 

yeryüzünün zevklerinin ve mallarının Ruhsal Yaşamdaki mutluluğun soluk bir yansımasından başka bir 

şey olmadığını anladığında, artık ruhsal zevklere ve sevinçlere erişmek için bu gezegende acı çekmesine 

gerek kalmayacaktır; Çünkü o zaman insanlar geçici olana bağlanmadan talihleri ve zaferleriyle yaşamayı 

öğrenecek ve kendilerini kaçınılmaz olarak bekleyen daha yüksek yaşama, gerçek yaşama ruhsal erdem 

yoluyla ulaşmak için mücadele edeceklerdir. 

8 İnsanlar, bu çağda yüreklerinizden söküp attığınız büyük inanç ve umut zenginliğini yeniden bir 

araya getirmelisiniz ki, sanki yolunuzu aydınlatmak için içinizde yanan bir meşale taşıyormuşsunuz gibi 

onunla dağa tırmanabilesiniz. 

9 Bu şekilde yaşayan ve bu yolda yürüyen kişi Tanrı'nın halkının çocuğu olacaktır; yeryüzünde 

yaşadığı yer, içinde akan kan ya da konuştuğu dil önemsizdir. O Benim öğrencim olacak, çünkü Benim 

gerçeğime tanıklık edecek. 

10 Artık İsrail halkının Tanrı'nın halkı olduğuna inanmayacaksınız. Bu ırkın dünyanın dört bir yanına 

dağılmasına neden oldum, çünkü gerçekte İsrail bir ırk değil, hepinizin ait olmaya çağrıldığı ruhani bir 

halktır. 

11 Halkım İsrail bu dünyadan olsaydı, Yahudiye'den sürülmelerine, kabilelerinin uluslar arasında 

dağılmasına izin vereceğime inanıyor musunuz? Eğer bu doğru olsaydı, Süleyman'ın Tapınağı'nın 

yıkılmasına ve kirletilmesine, Yeruşalim kentinin yerle bir edilmesine ve tek bir taş bile kalmayacak 

şekilde ateşe verilmesine izin vereceğime inanıyor musunuz? 

12 Ruhsal Krallığın temellerinin bu dünyada olamayacağını anlamanız için tüm bunları düşünün. Bu 

nedenle İsa aracılığıyla size şunu söyledim: "Benim Krallığım bu dünyaya ait değildir". 

13 Tanrı'nın halkının çocukları, İsrail'in gerçek çocukları, gerçeği sevenler, yasayı yerine getirenler, 

komşuları içinde Tanrı'yı sevenlerdir. 

14 Sözümü inceleyin, isterseniz test edin. Taneleri başaklardan çıkarın ve tohumları değerlendirin. 

15 Bu öğretideki ilk sözlerimden dolayı, size kusurlu bir şekilde dua eden pek çok kişi olduğunu 

söylediğimde, hemcinslerinizin alınabileceğini mi düşünüyorsunuz? 

16 Doğrusu, size diyorum ki, hepinizin gerçeği bilmesi gerekir ve bu gerçek, insanın Tanrı'ya yönelik 

kült eylemlerinin uzun bir evrim geçirdiği ve durmaksızın değiştiğidir. Kült eylemlerinin çekirdeği olan 

dua da dönüşüm geçirmiştir. Gelişim süreciniz boyunca size her zaman varlığımı, merhametimi ve ışığımı 

hissettirdim. 
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17 Günlük ekmek istemek için putun önünde diz çöktüğünüzde, size hiçbir şey vermedi, çünkü onda 

yaşam yoktu; ama ben sizi duydum ve size ekmek verdim. Bundan sonra, gerçek Tanrı'nın varlığı sizin 

için bilinir hale geldi ve bu inanç Mesih'in insanlığa bıraktığı Söz aracılığıyla güçlendi; ancak Tanrı'nın 

Ruh olarak varlığına olan inancınıza rağmen, Tanrısal olanı yakından hissedebilmek ve görebilmek için 

onu maddesel olarak temsil etmeye yönelik geleneksel eğiliminiz, sizi çarmıha gerilmiş Mesih'in bedensel 

formunda temsil edilen Tanrı imgesini kendi ellerinizle oluşturmaya yöneltti. O insan yapımı figürün 

önünde dua etmek için diz çöktünüz ve gözlerinizi kanlı surete diktiniz ki yüreğiniz ondan etkilenebilsin 

ve Bana tapındığınızı hissedebilesiniz. 

18 Şimdi önünüzde 'Mükemmel Dua Zamanı' olarak adlandırabileceğiniz bir ruhsallaşma zamanı var, 

çünkü Ben size Benimle ruhtan ruha temas kurmayı öğretmeye geldim. Ruhunuzun kendi diliyle, bugün 

insanlar tarafından hala bilinmeyen ama Tanrı'nın ve ruhların çok iyi bildiği ve anladığı bir 'dille' 

konuşmayı öğrenmesi için, tüm dışsal kült eylemlerini ve maddi kurbanları terk etmeniz gerektiğini 

anlamanızı istiyorum. Şu anda bunun için yeterince olgunsunuz, çünkü Beni nasıl alçakgönüllülükle 

dinleyeceğinizi biliyorsunuz ve artık buraya ilk geldiğiniz ve kendinizi Hıristiyan olarak görmenize 

rağmen bu sözü küfür olarak kınadığınız zamanki gibi değilsiniz. 

19 Bugün öğretilerimi anlıyor ve onaylıyorsunuz, bu öğretileri yaşamlarınızda uygulama yolunu ayırt 

etme sürecinde olduğunuz için gerçek Hıristiyanlar olmayı daha yeni öğrendiğinize ikna oldunuz ve aynı 

zamanda size aynı ışıktan bir kıvılcım, bir ruhsallaşma mesajı getiren yeni bir zamanı deneyimliyorsunuz. 

20 O zaman size en büyük erdem olan hayırseverliği öğrettim; kalbinize ilham verdim ve 

duygularınızı duyarlı hale getirdim. Şimdi size ruhunuzun sahip olduğu armağanları açıklıyorum ki, onları 

geliştirebilesiniz ve komşularınız arasında iyilik yapmak için kullanabilesiniz. 

21 Ruhani yaşam bilgisi, Üstadınız tarafından yapılanlara benzer işler yapmanızı sağlayacaktır. Size 

yeteneklerinizi geliştirirseniz gerçek mucizeler yaratacağınızı söylediğimi hatırlayın. 

22 İşittiğiniz her şey yazılı olarak kaydedilecektir ki, gelecek zamanlarda anlaşılabilsin. Size tüm 

öğretilerimin özünü içeren bir kitap bırakacağım. Bu kitap, "altın tüyler" olarak adlandırdığım, bu amaç 

için seçilmiş kişilerim tarafından Benim diktelerime göre yazılmış sayfalardan derlenecektir. 

23 Bu kalem vicdanın ve gerçeğin kalemidir, İlk Zamanların kitaplarını yazması için Musa'nın sağ 

eline verdiğim kalemdir - Yeni Ahit adını verdiğiniz kitabı, İlahi Efendi'nin Yaşamını ve Sözünü 

yazmaları için Markos, Luka, Matta ve Yuhanna'nın eline verdiğim kalemle aynıdır. 

24 Bu zamanda Benim Sözümü işitmiş olan siz yeni öğrenciler, size diyorum ki: (şu anda yazılmakta 

olan) bu Ahit ya da Kitabı öncekilerle birleştirmek için mücadele etmenize gerek yok, çünkü bu Kitapta 

Üç Zamanın vahiylerini ve öğretilerini birleştiren, onlardan özü alarak tek bir mesaj oluşturan Benim. 

25 Kendilerini yakın geleceğin ilan edilen acılarından kurtarmak isteyenlerin nasıl hazırlanmaya 

başladıklarını görüyorum. Kurtulmak isteyenlere sesleniyorum: Beni örnek alın ve gerçekten Benim 

suretim olmak istiyorsanız, çarmıhınızı yüklenin ve Beni izleyin. 

26 Bu çarmıhın ne olduğunu bilmiyorsanız, size söyleyeyim: alçakgönüllülük, itaat, hayırseverlik 

erdemidir; çarmıhını kucaklayan kişi, Babasının ona böyle öğrettiğini ve bu nedenle kaderinin içinde 

yaşadığını bilir. 

27 Ruhunuzu yükseltin, yaşamınızı onarın ve Öğretimi eserlerle duyurabileceksiniz. Sadece kendi 

kurtuluşunuzu düşünmeyin, kardeşlerinize nasıl kurtuluş getirebileceğinizi düşünürseniz daha iyi olur. 

İzleyin ve dua edin ve ağlarınızı bu insanlık olan denize atın ve gerçekten size söylüyorum, avınız büyük 

olacak. 

28 Benim cümlelerim hafızanızda yer etmezse çok fazla endişelenmeyin, çünkü komşusuna sevgi 

duyan kişi tükenmez bir dile sahip olacaktır: tüm kardeşlerinin anlayabileceği bir sevgi dili. 

29 Bazen dinleyicilerle bu şekilde konuştuğumda, bazı kalpler sessizce Bana şöyle der: "Baba, eğer 

bize emanet ettiğin bu hediyeler Krallığının gerçek mücevherleriyse, onları kirletebileceğimizi bile bile 

neden günahkâr ellere verdin?" Buna cevabım şudur: İnsanlara verdiğim ilahi armağanlar özleri itibariyle 

değişmeyecektir; ışık her zaman ışık olarak kalacak, hakikat doğru olmaktan asla vazgeçmeyecek, ebedi 

olan ölmeyecektir. Sevgili insanlar, Beni anladığınızı biliyorum, bu yüzden sizinle böyle konuşuyorum. 

30 İnsanlığın önünde bir uçurum açıldı ve bu zamanda sizi ondan kurtarmak istiyorum; bunun için 

Beni kalbinize yakın hissetmeniz gerekiyordu. 
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31 Tüm düşüncelerinizi okudum ve aranızdan birinin şu anda şöyle düşündüğünü biliyorum: Eğer 

gerçekten Tanrı iseniz - her zaman meleklerin ve doğruların arasında olması gereken Sen, burada 

günahkârların arasında ne yapıyorsun? 

32 Ey ilahi aşka karşı duyarsız kalp! Bir günahkârın tövbe sözlerini duyduğumda, dürüst birinin 

duasını duyduğumdan daha fazla sevinç duyduğumu bir bilseniz. 

33 Size yaklaştığım için artık Beni tanıyın. Size şunu söylediğimde Beni anlayın: Sözümü arzulayarak 

gelenlere ne mutlu, çünkü o yüreğinizin yaralarını kapatacak, adalete, gerçeğe ve bilgiye olan 

susuzluğunuzu giderecektir. Sevgi ve bilgeliğin tükenmez suyuyla dolu kuyuya geliyorsunuz. 

Yolculuğunuz için yanınıza su alın ve için ki kardeşlerinizin susuzluğunu giderebilesiniz. 

34 Bunlar fırtınalı zamanlar; günahın bu çeşmeden çektiğiniz suyu kirletmesine izin vermeyin. Dua 

edin ve kurtuluşu bulun. 

35 Yarın şehirlere ve köylere gideceksiniz ve orada birçok susamış bulacaksınız; o zaman 

anlayacaksınız ki, onlara Benim İlahi Mesajımı getirmeniz için sizi yönlendiren Benim Merhametimdi. 

36 Benim yolum dünyevi yollar gibi görünür değildir, kalplerinizdeki sevgimle işaretlenmiştir. 

Mabedinize nasıl gireceğinizi bilirseniz, orada size sonsuza dek rehberlik edecek ışığı bulacaksınız. 

37 Bugüne kadar insanlar Tanrısal olanı maddi nesneler aracılığıyla temsil etmiş olsalar da, yarın 

Benim Varlığımı Sonsuz'da, ruhlarında arayacaklar. 

38 İnsanlık donatılmaya ve arındırılmaya tabidir; bunu kanıtlayan bir olayın meydana gelmediği bir 

gün yoktur. Kutsal Ruh'un ışığını görebilmeleri için insanların yaşamlarından tüm karanlığın yok olması 

gerekir. 

39 Dağın zirvesinden, bağrıma ulaşabilmeniz için sizi dağa tırmanmaya davet ediyorum. Rab'bin 

yükseklerden gelen sesini uzun zamandır duyan bu halk, kararsız ve tökezleyen bir yürüyüşle, ama kararlı 

bir imanla yaklaşmaktadır. Bazıları tırmanışa başlamak için henüz ilk hazırlıklarını yapmışken, bazıları ise 

dağın yamacındaki birkaç basamağı henüz tırmanmışken ölüm saatinin gelmesine şaşırdı. Beni hala 

yeryüzünde duyanlara gayretlerini artırmalarını, çabalarını iki katına çıkarmalarını söylüyorum ki bu yargı 

anı onları mümkün olduğunca zirveye yakın bir yerde şaşırtsın. 

40 Unutmayın ki sizin örneğiniz, gelecek nesillerin mükemmelliğe doğru emin ve hızlı adımlarla 

yürümesi gereken bir yol gibi olmalıdır. 

41 Size doğrusunu söyleyeyim, gelecek zamanlarda insanlar ruhsal olarak yeryüzünde bile dağın 

tepesine çok yakın yürüyecekler. 

42 Yaratılışımda, bedensel ölüm gibi, her ruha yaşamı boyunca ulaştığı gelişimin yüksekliğini 

göstermeye uygun ve mükemmelliğe yükselmek için Benim Sözüm kadar yardımcı hiçbir şey yoktur. 

Kanunumun ve Doktrinimin her zaman ve durmaksızın kalplere nüfuz etmeye çalışmasının ve acı ve 

ıstırabın insanlara ruhu yüceltmek yerine onu uçuruma götüren yolları terk etmelerini tavsiye etmesinin 

nedeni budur. 

43 İnsanların yargılarından korkmadan, Sözümü arzulayarak gelen sizler, Bana hoş geldiniz. "İlkler" 

kutsanmıştır, çünkü onlar gözyaşları ve kanla ahirette ruhsal olarak yükselecek olanlara yol hazırlarlar. 

44 İlahi çanın sesi tüm kalplere ve tüm ruhlara ulaşmıştır. Ama aynı şekilde bu sesin nereden 

geldiğini çok az kişinin bildiğini de söyleyebilirim. 

45 Baba, çocukların Ruhu'nun çağrısını anlayamadıklarını görünce, Kendisini tanıtmak için insana 

daha uygun bir biçim aradı ve bunu insanın kendisi aracılığıyla yaptı. Kendisini bu biçimde gösterenin 

Üstat olup olmadığına dair kalplerde şüphe yayılmaya başladığında, inançlarını canlandırmak ve aranızda 

olduğuma tanıklık etmek için insanların yolunu mucizelerle doldurdum, çünkü size verdiğim kanıtlar 

yalnızca Benim tarafımdan verilebilir. 

46 Bu şekilde, bir zamanlar İsa'yı dinleyemeyen birçok kişinin şimdi Gerçeğin Ruhu'nu duyarak 

ruhlarını tazeleme fırsatına sahip olmasına neden olacağım. 

47 Herkesin Beni bu şekilde duymayacağını size bildirdim, çünkü bu en mükemmel olanı değil; ama 

sesimin ruhsal tezahürüm aracılığıyla tüm insanlar tarafından duyulacağı gün yaklaşıyor; bu, her gözün 

Beni göreceği ve her kulağın Beni duyacağı peygamberler tarafından önceden bildirilen zaman olacak. 

48 Bir günahkârın sesi olan duanız Bana ulaşıyorsa, Babanızın saf ve yüce sesi neden insan 

kalplerinin derinliklerine ulaşmasın? 
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49 Unutmayın ki ben en derin uçurumlarda bile kaybolan koyunları arayan bir Çobanım. Ey sevgili 

insanlar! Bugün Beni izlediğiniz aynı cesaret ve imanla her zaman Beni izleyin ki, örneğiniz Rab'bin 

halkını çoğaltmak için size gelecek olan kalabalıkları cesaretlendirsin. 

50 İlk Çağ'da İsrail'in çölden zorlu geçişe dayanmak için bu cesarete ve inanca ihtiyacı vardı. 

Yehova'nın kendilerine yaptığı çağrıyı yüreklerinde hisseden erkekler Firavun'dan korkmayı bıraktılar ve 

aileleriyle birlikte maddi ve manevi kurtuluşa doğru yürüyüşe geçtiler. 

51 Bu halkın tarihi üzerine düşünün. Size onun hayatının ilahi vahiyler, insani deneyimler ve 

örneklerden oluşan bir kitap olduğunu söylemedim mi? 

52 Şu anda yeni öğretilerimi dinlemek için toplanan bu kalabalıkların bağrında, çölde Beni takip eden 

ruhlar da var; onlar Benim tarafımdan, yaşamın zorlukları içinde Babanıza karşı güçlü ve sadık olmanızı 

öğretmek için gönderildiler. 

53 Geçmişinizi de yazın; gelecek nesillere bırakacağınız iyi örneklerle silinmez olmasını istiyorum. 

54 Öğrettiklerimi iyi yorumlayın ki, onları doğru bir şekilde nasıl uygulayacağınızı bilesiniz. Öğretimi 

azar azar kavrayanların bununla kibirlenmelerini ve özü kavramakta çok yavaş davrananlara karşı 

kendilerini üstün hissetmelerini istemiyorum. Sözümü yanlış anlayanların, anladıklarını düşündükleri için 

büyük sözü yönetmelerini istemiyorum. Sizinle konuşan ne bir insan efendi, ne sizi yargılayan 

yeryüzündeki bir yargıç, ne de sizi iyileştiren bu dünyanın bir doktorudur. 

55 Sözümün zihninizi boş felsefelerle doldurmadığını, yaşamın özü olduğunu anlayın. Ben size 

dünyevi servet sunan zengin bir adam değilim. Ben size gerçek yaşamın krallığını vaat eden Tek 

Tanrı'yım. Ben, çocuklarına gösteriş yapmadan yaklaşan, onları şefkati ve mucizevi Sözüyle kefaret 

yolunda yükselten alçakgönüllü Tanrı'yım. 

56 Dünyada bazıları sahte büyüklük peşinde koşarken, diğerleri insanın Tanrı'nın önünde önemsiz bir 

yaratık olduğunu söyler ve hatta kendilerini yeryüzünün solucanıyla karşılaştıranlar bile vardır. Kuşkusuz, 

maddi bedeniniz Benim yarattıklarım arasında size küçük görünebilir, ama Benim için öyle değildir, 

çünkü onu Ben bilgelik ve güçle yarattım. Ama varlığınızın büyüklüğünü bedeninizin boyutlarına göre 

nasıl değerlendirebilirsiniz? İçinde ruhun varlığını hissetmiyor musunuz? Bedeninizden daha büyüktür, 

varlığı ebedidir, yolu sonsuzdur, evriminin sonunu bilemezsiniz, kökeni kadar küçüktür. Sizi küçük 

görmek istemiyorum, sizi yüceliğe ulaşmanız için yarattım. İnsanın ne zaman küçük olduğunu 

düşündüğümü biliyor musun? Günah içinde kendini kaybettiğinde, çünkü o zaman asaletini ve saygınlığını 

kaybetmiştir. 

57 Uzun bir süredir artık Bana bağlı değilsiniz, artık gerçekte ne olduğunuzu bilmiyorsunuz, çünkü 

Yaratıcınızın içinize yerleştirdiği birçok niteliğin, yeteneğin ve armağanın varlığınızda atıl kalmasına izin 

verdiniz. Ruh ve vicdan konusunda uykudasınız ve insanın gerçek büyüklüğü tam da bu ruhsal niteliklerde 

yatmaktadır. Bu dünyaya ait olan varlıklar gibi yaşarsınız, çünkü onlar bu dünyada var olur ve ölürler. 

58 Çeşitli meyvelerin tadına bakmanız için sizi tüm yollardan geçirdim. Ama sonunda sizi çağırdım 

ve bu yüzden size söylüyorum: Hiç kimse yaşam yolunda yeni değildir, hiç kimseyi hazırlıksız bir şekilde 

vahiylerimle pusuya düşürmedim. 

59 Çeşitli dini topluluklar tarafından sunulan ruhani ekmeği zaten yediniz; bilimin ne olduğunu zaten 

deneyimlediniz; yeterince insan teorisi duydunuz, şimdi Beni dinleyin: eğer son sözümü duyduktan sonra 

öğrettiklerim sizi tatmin etmezse, o zaman gidin ve gerçeği başka bir yoldan arayın. Burada öğretilerimin 

ışığı, sevgisi ve yükseltici gücü sizi ikna edecektir, çünkü ben ruhun kölelerini istemiyorum! 

60 Bu zamanda, size öğretisini veren Ruh'taki Mesih'tir, İlyas değil; bir haberci olarak, bu zamanda 

Benim gelişimi hazırladı, size verdiğim Sözümü anlamanıza yardımcı oldu. 

61 Bana, Benim İsteğime göre nasıl hareket edebileceğinizi soruyorsunuz ve ben de size şunu 

söylüyorum: önce içsel uyumunuzu sağlayın ve sonra da tüm İşlerimle uyum içinde yaşayın. Bunu size 

söylüyorum çünkü kendinizi dürüstçe yargılayacak olursanız, kalbinizin zihninizle, bedeninizin ruhunuzla 

ve hatta ruhunuzun vicdanınızla her zaman uyum içinde olmadığını keşfedeceksiniz. Ancak kendi içinizde 

bölünmüşseniz, kaçınılmaz olarak başkalarıyla da bölünmüş olursunuz ve doğal yasalar ve ilahi yasalarla 

uyum içinde olmazsınız. Yeryüzünde çoğalan tam da bu nifak tohumudur ve insanlığın şu anda kaos 

içinde yaşamasının nedeni de budur. Ama Benim merhametim kendinizi arındırmanız için size yardım 

ediyor ve sizden bunu istiyor: Kendinizi Bende ne zaman tanıyacaksınız? 
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62 Size öğrettiğim her şeyi çalışın ki, Benim gerçeğimi kitaplarda arama ihtiyacı hissetmeyesiniz; 

çünkü vicdanınıza güvenmek size insanların yazdığı kitaplardan daha çok yarar sağlayacaktır. Işığım her 

zaman vicdanınızdadır, ancak onun talimatlarını anlamak için iyi niyetli insanlar olarak yaşamalısınız. 

63 Ruhunuz öbür dünyada vicdanı ona yeryüzüne sevgi tohumu ektiğini söylediğinde ne kadar mutlu 

hissedecek! Tüm geçmiş gözünüzün önünde belirecek ve yaptıklarınızın her bir görüntüsü size sonsuz bir 

haz verecektir. 

64 Hafızanızın her zaman koruyamadığı yasalarımın emirleri de aynı şekilde zihninizden netlik ve 

ışıkla geçecek. Gerçeğe açık gözlerle bilinmeyene nüfuz etmenizi sağlayacak erdemler edinin. 

65 İnsanoğlunun çözmeye boşuna uğraştığı pek çok gizem vardır; ne insan sezgisi ne de bilim 

insanların kendilerine sordukları pek çok soruyu yanıtlamayı başaramamıştır ve bunun nedeni, ruhsal 

vadiye girdiğinde yalnızca ruh için olan içgörülerdir. Onu bekleyen bu sürprizler, bu mucizeler, bu 

vahiyler ödülünün bir parçası olacaktır. Ama gerçekten, size söylüyorum, eğer bir ruh Ruhsal Dünyaya 

gözleri bağlı olarak girerse, hiçbir şey görmeyecek, sadece etrafındaki gizemleri görmeye devam edecektir 

- her şeyin açık olması gereken yerde. 

66 Bugün size sunduğum bu İlahi Öğreti size pek çok güzelliği ifşa etmekte ve sizi hazırlamaktadır; 

öyle ki bir gün Ebedi Olan'ın adaletinin huzuruna ruhen çıktığınızda, o andan itibaren sizi kuşatacak olan 

muhteşem gerçekliğe dayanabilesiniz. 

67 Bu çalışmanın gerçek öğrencileri olursanız tökezlemezsiniz ve yaşamınızın en yüce anlarında 

gerçeğin tam bilgisine sahip olursunuz. 

68 Nereye döneceklerini bilmeden kendilerini maddeden koparanların kafa karışıklığını hayal 

edebiliyor musunuz? Ruhani dünyaya günahlarla, kanla ve hatalarla yüklü olarak gelenlerin acısını ve 

umutsuzluğunu hayal edebiliyor musunuz? Gizemin kapısını açabilecekler ve Eserlerimin görkemini 

gördüklerinde kendilerinden geçebilecekler mi? Bana bu şekilde gelenler sadece vicdanlarında hüküm 

süren, yakan, tüketen ve arındıran ateş gibi olan doğruluğumu tanıyacaklardır. 

69 Derslerimi kullanın, anlayın ki, Ben yüreğinizin en gizli yerinden Bana konuşan sesinizi dinlerken, 

Sözümü ses taşıyıcılarımın insan dudakları aracılığıyla duyan siz öğrencilerimle konuşuyorum. 

70 Varlığınızın derinliklerinde Benim ruhani sesimi ne zaman duyabileceksiniz? Baba ve çocukları 

arasında mükemmel bir diyalog olduğunda - ruhtan ruha gerçek bir birliktelik. 

71 İlahi talimatın durmadığını anlayın; zaman zaman size öncekileri açıklayan ve genişleten yeni 

dersler veriyorum. Bu zamanda Beni duyduğunuzda, İsa'nın cin çarpmışları iyileştirirken gösterdiği 

sevgiye öfkelenen ve Kendisini Tanrı'nın Oğlu olarak adlandıran bu adamın Musa'nın Yasası'na aykırı 

öğretiler vaaz eden sahte bir peygamber olduğunu açıkça haykıran Ferisiler gibi davranmayın. - Şimdi 

verilen öğretinin İsa'nın kendi zamanında size bıraktığına aykırı olduğunu söylemeyin. 

72 Bu öğreti hakkında doğru bir yargıya varmak istiyorsanız, önce kalbinizi önyargılardan, temel 

tutkulardan, fanatizmden arındırın ve sonra öğretilerimden birini alın, hangisi olursa olsun, onu inceleyin; 

içerdiği ışığı ve Bana gelmenize ne kadar yardımcı olduğunu fark edeceksiniz. 

73 Bildirilerim için seçilenleri vicdanları aracılığıyla harekete geçiriyorum ki, onlara emanet ettiğim 

görevin sorumluluğunu bir an bile unutmasınlar. Bildirimin aldığı ışıltı onların hazırlığına bağlıdır ve 

kişinin kalbinde bıraktığı izlenim de buna bağlıdır. 

74 Bir keresinde, çarmıha gerildiğimde, kalabalıklar Bana şöyle haykırdı: "Eğer gerçekten Tanrı'nın 

Oğluysan, çarmıhtan in de Sana iman edelim." Bugün Sözümü ileten sana diyecekler ki: Eğer ağzın 

gerçekten Tanrı Sözü'nü söylüyorsa, istediğimiz kanıtları bize ver. 

75 Sizi sınayanları ve görevinizden şüphe edenleri ya da sizinle alay edenleri bağışlayın. Bu ağır 

çarmıhı omzunuzdan alacağım, onu tüm yumuşaklığınızla Bana teslim edeceksiniz; sonra yüreğinizin 

derinliklerinden Baba'ya şöyle diyeceksiniz: "Onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." 

76 Merhametim size şöyle diyor: Buraya bir insan bedeniyle birleşmiş olarak gelen ve çok mücadele 

etmiş ve deneyimlemiş olan ruhlar, burada Üstatla birlikte dinlenin. Bazıları için hayat bir yük, bazıları 

içinse bir boyunduruk olmuştur. Hayatın derin bir ders olduğunu bilen ne kadar az kişi var! 

77 Umutsuzluğa kapılmayın, Sözüme nüfuz edin ve fırtınalarınızın ardından huzur ve sükûnet 

gelecektir. Bana en iyi Hekim diyorsunuz ve gerçekten de acılarınıza merhemimi döküyorum. Ama size 

sadece bunu getirmekle kalmıyor, aynı zamanda yolunuzda bulduğunuz tüm hastaları rahatlatma ve 

iyileştirme ilahi görevinde Bana yardım etmeniz için sizi seçtiğimi de söylemek istiyorum. 
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78 Kendinizi bu işleri yapmaktan aciz mi görüyorsunuz? İkinci Çağ'daki elçilerimi örnek alın; onları 

da üzgün ve hasta buldum, ama üzüntüleri ruhlarındaydı, özlemden hastaydılar çünkü onlar ve halkları 

uzun zamandır sevgi Krallığını getirecek ve ekmeği adalete olan büyük açlığı giderecek olan vaat edilen 

Mesih'in gelişini bekliyorlardı. 

79 Efendi'yi ilk gördüklerinde ve O'nun sesini duyduklarında, artık bu dünyadan olmadıklarını, 

kendilerini ilahi sözüyle çağıran dünyadan olduklarını hissettiler; doğaüstü bir güçle donandılar ve sonuna 

kadar O'nu izlediler. 

80 Bu süre zarfında Benim soframda oturmuş olan sizlere şunu söylüyorum: Dünyaya bu göksel 

ziyafet hakkında konuşma görevini yerine getirmekte daha fazla tereddüt etmeyin. Bu dünyadan yanınızda 

götüreceğiniz tek şey olacak olan Ruh'un armağanlarını almak için şimdiden çaba gösterin. Size maddi 

görevlerinizi ihmal edin demiyorum, ama yaşamak ve geçinmek için ihtiyacınız olan şeyleri nasıl elde 

edeceğiniz konusunda endişelenmeyin. Başka bir zaman size kuşların ne ektiğini ne de biçtiğini ama yine 

de ne yiyecek ne de barınaktan yoksun olduklarını söylemiştim. Varlığınızda Tanrı'dan bir parça taşıyan 

ve dahası ihtiyaçlarınızın gerektirdiği şeyler için gayretle çabalayan sizlerin, çabanızla, biliminizle ve 

bazen de acınızla uğruna çalıştığınız şeylerden mahrum bırakılmanız mümkün değildir. 

81 Tek eksiğiniz yaşama olan inancınızdır, o da Cennetteki Babanızın bu sözde size sunduğu o yüce 

yaşama olan inancınızdır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 86 
1 Beni gerçekten seviyor musunuz, ey insanlar? Gerçekten Benim huzurumda olduğunuza inanıyor 

musunuz? O zaman Bana tövbenizi samimi bir kararlılıkla gösterin. Daha sonra Benimle ruhtan ruha 

iletişim kurabilmeniz için kalplerinizde yaşamak istiyorum. 

2 Yaşam yolunuzda artan ölçüde zorluklarla karşılaştığınızda, bunları ruhani ilerlemenizin önünde 

bir engel olarak kabul ediyor ve Bana böyle söylüyorsunuz; denemelerin olmadığı bir yolun, hatalarınızı 

telafi etmek için liyakat kazanma fırsatınızın olmayacağı bir yol olacağını fark etmiyorsunuz. 

3 Güneş ışınları sizi kavurduğunda, bu kutsal ağacın gölgesinde dinlenmeye gelin ki gücünüzü 

yeniden kazanın ve cesaretinizi toplayın. Burada size kurtaran, arındıran ve huzur veren sevginin gücünü 

göstereceğim. Sevgi sizi birbirinize yaklaştırır ve evrensel uyumla bir olmanız için sizi Yaratıcı'ya 

yaklaştırır. 

4 Nerede olursa olsun, ruhunuz içindeki Babasının sesini duyduğunda yaşayacağı mutluluğu 

düşünün. Bununla size, sevgiden doğan alçakgönüllülükle Bana soru sormaya ya da sormaya yaklaşan 

herkese yüceliklerimi göstermek için beklediğimi kanıtlıyorum. Bu kişi Bende yaşayacak ve Ben de onda 

yaşayacağım. 

5 Bazen Tanrı'nın Ruhu'nun içinizde yaşamasının mümkün olup olmadığını merak edersiniz. Bunun 

için size, bedeninizin yaşamak için soluduğu havadan bir an bile yoksun kalmadığını gözlemlemenizin 

yeterli olduğunu söylüyorum. Aynı şekilde, sonsuz yaşam olan Baba'nın ışığına ve gücüne sahip 

olabilmeniz için Ruhum varlığınıza nüfuz eder. 

6 Ben burada Kendimi tanıtıyor ve sizin ağzınızdan konuşuyorum. Bu, Benim içinizde olduğumun 

bir başka kanıtıdır ve aynı zamanda Kendisini bu şekilde tanıtan kişinin Benim Ruhum olduğundan şüphe 

edenler için de bir derstir. 

7 İkinci Çağ'da, Şabat günü hastaları iyileştirmeme kızan Ferisilere şöyle dedim: "Rab zamanın 

Rabbidir, zaman O'nun değil; bu nedenle zamanı istediği gibi kullanabilir." Buna göre, şu anda insani 

anlayış organı aracılığıyla Benim bildirime inanmayanlara şöyle diyorum: "Ben insanın Rabbiyim, o 

Rabbin Rabbi değil; bu nedenle onu dilediğim gibi kullanırım." 

8 Bazen sahip olduklarınızın değerini anlayabilmeniz için onları kaybetmeniz gerekir. Bunu size 

söylüyorum, çünkü ben size bildirimi insanların ağzından iletirken birçokları kuşkuya düşecektir. Ancak 

bu ses susturulduğunda ve kalpler bu ilahi öze karşı açlık hissetmeye başladığında, bu öğretilerin aslında 

insanlardan gelmediğini, Baba'nın ışığının sizi aydınlattığını anlayacaklardır. 

9 Şimdi bile hazırlıklı olmanız için sizi uyarıyorum, çünkü bu öğretiler uğruna birçokları kendilerini 

Benim ses taşıyıcılarım olarak adlandırarak sahtekârlık yapacaklar, oysa Ben Kendimi size insanın akıl 

organı aracılığıyla tanıtmaktan çoktan vazgeçmiş olacağım. 

10 Benim tezahürüm zamanında, hiç kimse sessiz kalmadı ve Benim sesim de sessiz kalmayacak; 

ama o zamandan sonra, eğer birisi Işığımın İlahi Işınını aldığını iddia ederse, bunu yaparak Baba'ya itaat 

etmediğini ve kardeşini aldattığını bilerek, her zaman Benim adaletimin onu yakalayacağından korkmak 

zorunda kalacak ya da her zaman insan adaletinin onu yakalamasına karşı dikkatli olmak zorunda kalacak. 

11 Sizden itaat istiyorum, imanı ve maneviyatıyla güçlü bir halk oluşturmanızı istiyorum, çünkü 

Yakup'un soyundan gelen nesillerin, o halkın başına gelen büyük zorluklara rağmen çoğalmasını 

sağladığım gibi, ruhunda bu tohumu taşıyan sizlerin de mücadelelerinizde sebat etmesini sağlayacağım ki, 

halkınız bir kez daha gökteki yıldızlar ve denizdeki kumlar gibi çoğalsın. 

12 Kaderiniz hakkında daha tam bir bilgiye sahip olabilmeniz için, ruhsal olarak İsrail halkının bir 

parçası olduğunuzu size bildirdim. Ancak aynı zamanda bu konudaki kehanetleri insanlık kendi rızasıyla 

keşfedene kadar kamuoyuna duyurmamanızı tavsiye ettim. Çünkü İsrailli halk, yani bedene göre Yahudi, 

yeryüzünde hâlâ var olduğu için, bu adı size vermeyecekler ve inkâr edeceklerdir, ancak bu bir 

anlaşmazlık için geçerli bir neden değildir. Onlar sizin hakkınızda henüz hiçbir şey bilmiyorlar, oysa siz 

onlar hakkında çok şey biliyorsunuz. Yeryüzünde başıboş ve huzursuz dolaşan bu halkın, adım adım ve 

farkında olmadan, Rableri olarak tanıyacakları ve O'nun sevgisi karşısındaki büyük nankörlükleri ve katı 

yüreklilikleri nedeniyle bağışlanma dileyecekleri Çarmıha Gerilmiş Olan'a doğru ilerlediğini size 

açıkladım. 
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13 Bedenim çarmıhtan indirildi, ancak Beni yüzyıllardır inkâr edenler için çivilenmiş olarak kaldım 

ve onlara sunduğum ve almak istemedikleri her şeyi vermek için uyanış ve tövbe anlarını beklemeye 

devam ediyorum. 

14 Yargı zamanı, borçları ödeme zamanı. Dünyada doğruyu aramadım, çünkü böyle bir arayış boşuna 

olurdu. Yoldan çıkmış olanları arar ve iyilik yoluna dönebilmeleri için yollarını aydınlatırım. 

15 Ruhunuzla uzun uzun konuşuyorum, ama insanlar Bana şöyle diyor: "Tanrım, sadece ruhumuzun 

Sana ihtiyacı yok; bak, hayatımız ağır bir çarmıh." Ama ben size diyorum ki: yıkımın, savaşın, açlığın ve 

ölümün ulaşmadığı bu toprak parçasında yaşadığınız için mutlu olun. Merhametimin değerini 

bilmiyorsunuz ve nimetlerim için her gün Bana şükretmek yerine, kendinizi muhtaç görüyor ve sürekli 

Bana şikâyet ediyorsunuz. 

16 Yeryüzündeki görevinizi anlayın ve bu halkın bağrından fışkıran ruhanileşme pınarına tanıklık 

etmiş olmanın mucizesini kavrayın. 

17 Ben, Mesih, Baba'nın Sözü ve vicdanınızın ışığıyım, çünkü İsa'da sevgiyle dolup taşan Tanrı'nın 

ışığı yüreklerinizde. 

18 Kendilerini soğuktan ölmek üzere hissedenlere sonsuz yaşam veren sıcaklığın olduğu İlahi Lark'ın 

kanatları altına gelin. Size doğrusunu söyleyeyim, insanların yüreklerinde soğukluk var, çünkü sevgi 

onlardan uzaklaştı. Tıpkı eşler, ebeveynler ve çocuklar ya da erkek ve kız kardeşler arasındaki kutsal sevgi 

ateşinin söndüğü evlerde olduğu gibi. Bedenleri birbirlerine yakın ama ruhları birbirlerinden uzak. 

Boşlukları ne kadar büyük, yalnızlıkları ne kadar derin ve o evlerin içi ne kadar soğuk! 

19 Eğer size bazen Bana soğuktan titreyerek geldiğinizi gördüğümü söylüyorsam, bunun nedeni 

dünyadan gelen acılarınıza karşı yalnızca kayıtsız kaldığınızı, yalnızca bencilliği ve nankörlüğü 

deneyimlediğinizi görmemdir. 

20 Yeryüzünde acı çeken kendini ne kadar yalnız hisseder, hasta ne kadar terk edilmiş! İnsanlar 

düşene ne kadar kızar ve yoksullara bırakılan ekmek ne kadar acıdır! Size doğru yönlendirdiğim ışığın 

sıcaklığının kalbinizin en gizli köşesine bile nasıl nüfuz ettiğini hissedin. Onu insanlara, acı çekenlere ve 

hastalara götürün. O zaman yoksullar düşüncelerini yaşamın Yaratıcısına yönelterek O'na şöyle 

diyeceklerdir: "Tanrım, artık bu vadide terk edilmiş değiliz; bizim uğrumuza gözyaşı döken, bizi arayan, 

bizi teselli eden ve bize elini uzatan çok kişi var." 

21 Şu anda bile size "İsteyin, size verilecektir" diyorum; ama şimdi ekliyorum: Vermeyi öğrenin, 

çünkü sizden istenecektir. 

22 Her yaratığın en derin varlığında, dokunulduğunda titreşen bir sevgi akoru vardır. Şefkat ve 

hayırseverlik yoluyla ulaşılmalıdır ki, Tanrı'nın her bir çocuğu için hissettiği şeyi, yani sevgiyi yürekte 

uyandırsın ve hissettirsin. 

23 Bugün insanların çok derinlerde sakladıkları bu akora giden yolu her insanda nasıl keşfedeceklerini 

bilen ustalar kimler olacak? 

24 Öğrencilerim, Benden öğrenin, sade ve basit Sözümün varlığınızı nasıl etkilediğini fark edin. 

Bunun nedeni, özünün kalp ve ruh için sıcaklık ve yaşam olan ilahi sevgiyi içermesidir. 

25 Bugün Üstat sizinle birlikteyken, O'nda tüm varlıkların Babasını görün. Bana artık Nasıralı İsa, 

Celileli Haham ya da Yahudilerin Kralı demeyin; çünkü ben yeryüzünde hiçbir ulustan ya da yerden 

değilim, insan olarak gelmedim, Ruh'ta geldim ve doğam tanrısaldır. 

26 Benim yeryüzündeki varlığım hakkında ne kadar çok konuşuldu ve yazıldı, ama insanlar ne kadar 

nadiren maddi olanın ötesine ulaştı. İnsanlar Benim sözlerimin ya da eserlerimin ilahi özünü aramak 

yerine, sadece Benim dünyadaki ayak izlerimi gösteren yerlere ve nesnelere hürmet etmek için diz 

çöktüler. Ama parlayan bir şafak gibi, insanlık için yeni bir zaman doğdu; ruhunuz, daha önce kendisi için 

aşılmaz bir karanlıkla örtülü bir gizem olan şeyi öğlenin parlaklığında tanıyacak. 

27 Bu günde insanlar birkaç dakikalığına zihinlerini susturur ve Kurtarıcı'nın dünyaya geldiği kutlu 

geceyi anmak için ruhlarını Bana yükseltirler. Bazıları kalplerinde huzur olduğu için Ruhumun huzurunu 

hisseder, diğerleri ise çocukluklarını ve bu dünyadan kaybolan sevgili varlıkları düşündükleri için üzüntü 

hissederler. Bazıları kendilerini ruhani tefekkür ve duaya kaptırırken, bazıları da dünyevi zevkler ve 

şenliklerle ruhun gerçek neşesini kirletir. 

28 Ama yeryüzünün yoksullarına, muhtaçlarına soruyorum: Neden ağlıyorsunuz? Beytlehem'in basit 

çobanlarının, Rablerinin yüzünü o Çocuğun yüzünde gören ilk kişiler olduğunu hatırlamıyor musunuz? 
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29 Gözyaşlarınızı kurulayın, yüzlerinizi kaldırın ve bu zamanda ilk duyulduğunda sıradan insanlar 

tarafından da işitilen bu kutsanmış sözdeki Varlığımın ışığını görün. Bu geceyi sevinçle kutlayın ve size 

sonsuza dek ışığımı getirmek için geldiğim geceyi hatırlayın. 

30 Evinizi ve ekmeğinizi kutsuyorum ve size söylüyorum: Masanızda olacağım ve yanımda şefkatli 

Ruhsal Anneniz Meryem olacak. 

31 Bedeninizi mütevazı bir şekilde örtseniz bile, ruhunuzun erdemin beyaz cübbesini giydiğinden 

emin olun. İnsan için gerçekten önemli olan ve onun tarafından en alt sıraya indirilmiş olan şey, insanların 

"ruhun zamanı" olarak adlandıracağı bu çağda yeniden dirilecektir. 

32 Başıboş koyunların Çoban'ın çağrısı üzerine nasıl bir araya gelip huzur içinde yaşadıklarını görün. 

33 İlk Çağ'da Yehova'nın emirlerini işiten bu halkın kabileleri görünüşe göre yeryüzünden 

kaybolmuştur. Şu anda dünyanın dört bir yanına dağılmış ve çeşitli ırklardan erkek ve kadınlarda yeniden 

bedenlenmiş olan bu ruhlar arasında kim, önceki bedenlenmelerinde kendisiyle kan bağıyla bağlı olanları 

tanıyabilir veya keşfedebilir? Sadece Benim ileri görüşlü, nüfuz eden ve adaleti seven gözüm, bugün 

insanlardan esirgenen şeyi keşfedebilir. 

34 Burada, bırakın başkalarının kaderini, kendi kaderini bile bilmeyen insanların zihin organı 

aracılığıyla konuşuyorum. Pek çok kişinin bu sözlerle dalga geçtiğini biliyorum, çünkü bunları Benim 

aracılığımla konuşan ses taşıyıcılarımın hayal gücüne ya da fantezisine bağlıyorlar. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, bu maddeleşmiş insanlık, insanın ağzından çıkan bu basit sözün hakkını verecektir. 

35 İlk karıklar daha önce açılmış, tohum onların rahmine düşmüştür. Bugün sizinle birlikte olduğumu 

bilen çok az kişi var; ama yarın dünya bilecek ve Benim gelişim, burada bulunuşum ve bu zamanda 

ayrılışım sırasında neler olduğunu anladığında, gizlice ya da sessizce gelmediğimi ve Doğu'dan Batı'ya 

kadar dünyaya yeni vahyime tanıklık eden kanıtlar ve işaretler verdiğimi, böylece eski zamanlarda 

insanlığa verdiğim bir sözü yerine getirdiğimi itiraf edecek. 

36 Bu lütuf gününde yüreğiniz sevinçle dolu çünkü Benim Varlığım bir kez daha aranızda. Benim 

İlahi talimat Sözümü duymaya başladığınızda, kendinizi lekelenmiş ve Sözümü duymaya değmez 

hissedersiniz; ama talimat sona erdiğinde, kendinizi saf hissedersiniz. Çünkü bir lütuf nehri olan Sözüm, 

sularına dalan herkesi temizler ve arındırır. 

37 Sizler - Beni tekrar tekrar dinleyerek - yenilenmeye ve ardından ruhsallaşmaya erişecek olan 

insanlarsınız. Bu arınmaya erişeceğiniz zaman bu zamandır ve başka hiçbir zaman değildir; çünkü bu 

olmadan Yasamın değerli taşıyıcıları ya da bu Sözün elçileri olamazsınız. 

38 "Ben Rab tarafından işaretlenenlere aitim" demenin yeterli olmadığını, öğretişlerimin doğruluğuna 

sevgi işlerinizle tanıklık ederek size emanet edilen ruhsal armağanları uygulamanız gerektiğini anlayın. 

39 Bu insanlar arasında, aranızdaki Varlığımın İlahi bir Lütuf olduğunu, günah işleyen ve acı 

çekenlere yönelik İlahi Sevginin bir başka kanıtı olduğunu kabul edenler de vardır. Bu lütfu bu şekilde 

hissedenlerin kalplerinin derinliklerinden, size geldiğim için Bana şükretmek üzere sonsuzluğa yükselen 

mezmurlar ruhani bir şekilde fışkırır. 

40 Tanrı'nın halkı farklı halklar ve uluslar arasına dağılmıştır. Onları birleştirmeye çalıştım, ama 

kendilerini dünyanın zevklerine bırakmış, sesime sağır, varlığıma duyarsız, geri döneceğime dair 

sözümden habersiz buldum. Dünyanın bu köşesindeki bu halkın bir kısmını burada buldum ve ruhlarının 

Beni beklediğini, kalplerinin acı içinde katılaştığını ve Benim Varlığımı hissedebildiklerini görünce, onları 

yeni öğrencilerim olmaya hazırlamak için onlara İlyas'ı gönderdim. 

41 Bu halk sayıca arttığında ve ruhsallaşarak büyük ve güçlü hale geldiğinde, Yeni Kudüs'e, maddi 

gözlerle görülemeyen göz kamaştırıcı beyaz Ruhani Şehir'e girecek ve sevgi kapıları onu arzulayarak 

gelecek olan uzun hacıları kabul etmek için açılacaktır. 

42 Bu evin göz kamaştırıcı beyaz ihtişamı Benim Yasamı yerine getirenlerin ruhsal uyumundan 

kaynaklanır ve bu kardeşliğin bağrına bu yoldan giren herkes böylece Tanrı'nın halkının bir çocuğu 

olacaktır. 

43 Bu süre zarfında ruhani armağanlar almış olan herkes burada Beni dinlemiyor. Masada ne kadar 

çok boş koltuk olduğunu görün, çünkü küçük çocuklarımdan birçoğu bir fayda elde ettikten sonra 

uzaklaştı ve sorumluluklardan ve görevlerden kaçındı. Ah, her bir ruhun dünyaya gelmeden önce Bana 

verdiği yeminleri burada, yeryüzünde hala bilselerdi! 
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44 Acı onları tekrar çökertmeden ve sefalet onları bir kez daha dışlamadan önce - onları arayın, onlara 

sevgimin hala onları beklediğini, ancak acı çekmemek için miraslarından kalan son şeyi de heba etmeden 

önce Baba'ya dönmeleri gerektiğini söyleyin. 

45 Gelin, gelin, diyor Efendi size, Benim yolumda gerçek esenlik vardır; Ben kurtuluş ve yaşamım. 

46 Dünyevi yaşamınızda sizi şaşırtmak için inen ve yüreğinize nasıl nüfuz edeceğini bilen Baba'yı 

sevin ve yüceltin. 

47 Baba ve Efendi olarak Benim Sözümü duyduktan sonra, bu gün Yargıç'ın sözünü de duyacaksınız. 

Görevinizi yerine getirmeniz için size verdiğim her şeyin hesabını vermenizi isteyeceğim. 

48 Size rehberlik edecek ışığa, erdemlere ve yeteneklere sahipsiniz. Sizi izledim ve Bana 

ulaşabileceğiniz yolu size gösterdim. Şimdi, sizi bir süre test ettikten sonra, size soruyorum: Haracınız ve 

bilginiz nedir? Benim için ne anlama geldiğinizi anladınız mı? O halde kendinizi hazırlayın, vicdanınızın 

sesini dinleyin ve sorularıma yanıt verin. 

49 Dünyanın kusurlarının çarmıhını omuzlarımda taşımamı ve yalnızca size ait olanı yerine getirmek 

için görevlerinizi üstlenmemi mi istiyorsunuz? Şu anda size Üçüncü Ahit'i miras bırakıyorum ve siz ilk 

ikisini bile anlamadınız. Eğer bu zamanda hazırlanmış olsaydınız, Sözümü maddi olarak duymanız 

gerekmezdi, çünkü o zaman Ben ruhsal olarak konuşurdum ve siz de Bana sevginizle karşılık verirdiniz. 

50 Benim yargı sesim içinizde kendini hissettirdiğinde, Annenize sığınır ve teselli ararsınız. O zaman 

Meryem'in nazik ve sevgi dolu sesi aracılık eder ve sınavda yanınızda durur. Çalışmalarınızın, dualarınızın 

ve dilekçelerinizin karşılıksız kalmadığı O, size tavsiyelerde bulunur ve çocuğun iyi yola dönebilmesi, 

yenilenebilmesi ve bütün olabilmesi için Baba'dan yeni bir fırsat ister. Onun iyiliği sizi bir örtü gibi sarar. 

51 İlyas da ışığı insanlığa yol gösteren bir fener gibi Benim önümde belirir. Adalet dolu sesi kalpleri 

sarsar ve pişmanlık duymalarını sağlar. Benim eserim olan pınarın saflığını korumam için Bana ant içiyor 

ki, ona yaklaşan herkes adalet ve sevgiye olan susuzluğunu orada giderebilsin. İnsanın dayanması için 

sağladığım asa, yorulmak bilmeyen Çoban İlyas'tır, sizi Bana götürür ve yönlendirir ve kendinizi 

mükemmelleştirdiğinizde sizi bağrıma ulaştıracaktır. 

52 Size verdiğim her zaman dilimi, her reenkarnasyon, ruhun her seferinde daha fazla ışık kazanarak 

ulaştığı bir başka aşamadır. 

53 Size nasıl bir sevgiyle armağanlar yağdırdığımı ve yeryüzünde yüce ve değerli bir varoluş 

yaratmayı başarabilmeniz için size nasıl bir bilgelikle talimatlar verdiğimi ve ilham verdiğimi düşünün; 

öyle ki işinizi bitirdiğinizde tohumu biçebilesiniz ve Baba onu Kendi ambarına taşıyabilsin. 

54 Sevgili insanlar, bu zamanda sizinle konuştuktan ve isteğimi size bildirdikten sonra talimatlarımı 

göz ardı edebilir ve geri adım atabilir misiniz? Sözümün sizin için sıradanlaşmasına izin vermeyin ve sizi 

bağışladığım için tekrar günah işlemeyin ya da izlemeyi ve dua etmeyi ihmal etmeyin. 

55 Şimdi yabani otları kökünden söküyorum. Dünya çapındaki bu arınmanın ortasında kendiniz ve 

etrafınızdakiler için huzur istiyorsanız, insan kardeşlerinizi severek barış için çalışın. 

56 Salgın hastalıklar ve doğanın serbest bırakılan güçleri insanlığı arındırmaya devam edecek ve 

herkes bu zamanda Benim yeni tezahürümün büyük kanıtlarına ve tanıklıklarına sahip olacak. İlk 

adımlarını şevk ve aşkla atanlar büyük mucizeler gerçekleştirecek ve ilk olacaklar, bugün ilk olup ruhen 

durgunlaşanlar ise sonuncu olacaklar. 

57 Mutsuzluğunuz ya da acınız için zamanı suçlamayın; insanlığın Yasam tarafından 

yönlendirilmesine izin vermediğinde ya da barış için çalışmadığında, beslediği acı meyveleri toplamasının 

doğal olduğunu düşünün. 

58 Size yeni bir güç veriyorum, çünkü yorgun olduğunuzu görüyorum. Bu yaşam ağacının gölgesi 

altına giren herkes güçlenecektir. 

59 Baba size yardım eder, çünkü aranızda çağlar boyunca bebek kalan zayıf çocuklar değil, öğrenciler 

bulmak ister. Kendiniz üzerinde çalışın ve kendinizi yenileyin ki Benim merhametimi hak edebilesiniz. Bu 

süre içinde Adaletim yeni Sodomları ve Gomoraları ortadan kaldıracak, böylece onların günahı diğer 

uluslara bulaşmayacak. Size doğrusunu söyleyeyim, sesimi tüm insanlara vicdan aracılığıyla ulaştırdım; 

bu nedenle dünya karanlıkla örtülüyse, bunun nedeninin ışığımı ondan esirgediğimden kaynaklanmadığını 

anlayabilirsiniz. 

60 Gözleriniz ulusların yıkımını gördüğünde ve onların talihsizliklerini bildiğinizde, yüreğiniz acı ve 

kederle ağırlaşacak; ama bugün Sözümden şüphe edenler peygamberliklerimin gerçekleştiğini 
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gördüklerinde, onlar da inançsız oldukları için ağlayacaklar. O zaman "son "un size nasıl bir iman, güven 

ve itaat örneği vereceğini göreceksiniz. 

61 Dünya çapında ziyaretler ve mucizevi olaylar getirecek olan bu yıl için kendinizi hazırlayın - 

aranızda birçok mucize gerçekleştireceğim. 

62 Yenilenmenizin, erdeminizin ve huzurunuzun örneğiyle birlikte evlere iyi öğretiler taşıyın ki, 

yabancı kalabalıklar ulusunuzu ziyaret ettiğinde, yürekleri ve zihinleri hazır bir halk görsünler. 

Unutmayın, eğer bu gerçekleşmezse, sizi uykunuzda şaşırttıkları için yakınmak zorunda kalacaksınız. 

63 Kardeşinizi bir tehlikeden kurtarmaya, bir sıkıntısında onu teselli etmeye ya da zor bir durumda 

ona öğüt vermeye çalışırken kapısını çalmaktan korkmayın. Kalplerin kapısını bir, iki ve üç kez çalan hacı 

İsa gibi davranın. Bakışlarınıza ışık koydum ve konuşmanız gerektiğinde dudaklarınıza hakikat sözlerini 

koyacağıma söz verdim. Hem kendi içinizde hem de evlerinizde barışı ve ışığı korumaya gayret edin ki 

insanlığı çevreleyen karanlık ruhlardan yayılan kötü etkilere erişim sağlamayasınız. Her zaman Yasamın 

yollarında yürüyün ki, yolunuzun aydınlandığını göresiniz ve yaşam yolculuğunuzda sizi durduran 

tökezleme blokları gibi yolunuzda sizi karşılayan zorlukları ve hastalıkları yenebilesiniz. 

64 Yaşamınızı geliştirin, ruhunuzu yükseltin, sonuncusunun gelmesini ve Öğretilerimin ve Vahyimin 

büyüklüğünü anlayarak size şöyle demesini beklemeyin: "Tüm bu ilahi talimat yıllarında ne yaptınız?" ve 

sonra sessiz kalın. Size gerçekten söylüyorum, bundan şüphe etseniz bile, Üç Zaman'da Benim tarafımdan 

seçildiniz. İçinizde gerçekten ilk doğan diyebileceğim kişiler var. 

65 Bugün seni üzgün görünce, sana soruyorum: Neden kalplerinizde neşe göremiyorum? Hayatın 

zorlukları ve sıkıntıları sizi yoruyor mu? Uluslar arasındaki savaşın yol açtığı kargaşa sizi yıprattı mı? Siz 

de izlemekten ve dua etmekten bıktınız mı? Millet, ölüme mahkum değilsiniz. Size yaşayacağınızı 

söyledim, size ruhani armağanlar verdim ve görevinizi yerine getirmeniz için size zaman tanıdım. 

Vicdanınızın tüm eylemlerinizi kaydettiği kitabın saf olmadığını gördünüz ve bu sizi üzüyor çünkü 

kendinizi nankör olarak görüyorsunuz. Geçen günleri ve ayları hafızanızda yeniden canlandırıyor, 

faydalarımı tek tek hatırlıyorsunuz. Gelecekten korkuyorsunuz, kendinize olan inancınızı kaybetmekten 

korkuyorsunuz, Bana itaatsizlik etmeye devam etmekten ve görevinizi yerine getirememekten 

korkuyorsunuz. Ama ruhani ilerleme yolunda kararlı bir adım atmanız için inancınızı ve umudunuzu 

canlandırmak üzere yolunuzu ışıkla doldurmak istiyorum. Kalplerinizi birleştirin, sevgili insanlar. 

66 Savaşta yok olan ulusların bayraklarının tek bir barış bayrağı oluşturana kadar birleşmesini 

sağlayacağım. Bu şekilde konuşuyorum çünkü ben esenlik Tanrısı'yım, çocuklarının yüreklerinde sevinç 

isteyen bir Baba'yım. 

67 Sizi, geleceği bildirerek bilgeliğimi açıklayabileceğim öğrencilerim olarak görmek istiyorum; ama 

bugün sizi dalgın görüyorum çünkü Sözümün gerçeğini ve bu ses taşıyıcıları aracılığıyla verilen 

kehanetlerimin gerçekleşmesini deneyimlediniz. Bugün Benim ilahi öğretimi duydunuz ve sarsıldınız 

çünkü öğretilerimin her birinin bir kehanet ve bir yasa olduğunu biliyorsunuz. Bütün bunları size 

anlatıyorum çünkü çok daha fazla sevinç dolu olmalısınız, çünkü sizin gibi Benim ilahi, canlı ve doğrudan 

Sözüme sahip olduğunu söyleyebilecek ya da Rab'bin Kendisini onlara tanıttığını söyleyebilecek hiçbir 

dini topluluk ya da mezhep yoktur. Mesih'in Kendisini bu halka tanıtmasını ve göstermesini 

sağlayabilecek tek kişiler olan sizler, Emirlerimi yerine getirmediğiniz için acı ve pişmanlıkla eğilmiş 

yüreklerinizi Bana gösterin. Bu, insanlığın arasında Benim Varlığıma tanıklık etmek için sesinizi 

yükseltmenizi engelliyor ve bunun nedeni vicdanınızın size Benim yargımı, tüm evreni kapsayan ve şu 

anda her yaratığa ulaşan yargımı hissettirmesidir. 

68 Sevgi sözlerimle ruhunuzun Benim için ne kadar değerli olduğunu size kanıtlıyorum. Maddi 

yaratılışta sizin ruhunuzdan daha büyük hiçbir şey yoktur - ne ışığıyla kraliyet yıldızı, ne tüm harikalarıyla 

dünya, ne de başka herhangi bir yaratık size verdiğim ruhtan daha büyük değildir, çünkü o ilahi bir 

kıvılcımdır, İlahi Ruh'tan çıkan bir alevdir. Tanrı'dan ayrı olarak, sadece ruhlar ruhsal zekâya, vicdana, 

iradeye ve irade özgürlüğüne sahiptir. Bedenin içgüdü ve eğilimlerinin üzerinde bir ışık yükselir ki bu 

sizin ruhunuzdur ve bu ışığın üzerinde bir rehber, bir kitap ve bir yargıç vardır ki bu da vicdandır. 

69 Tüm yaratıklar Bana haraç verirler, ama imandan ya da sevgiden değil, yasadan dolayı; öte yandan 

sizin ruhunuz Bana sevgiden dolayı haraç sunar. Diz çöküp Bana tapındığında, bu imanla ve vicdanının 

ışığıyla olur. Zaman, mekânlar, doğa güçleri, yıldızlar, doğa varlıkları, bitkiler, hepsi Benim tarafımdan 

belirlenen kaderi sadakatle takip eder. Ama eğer size Benim ruhani ve maddi yasalarımla ne yaptığınızı 
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soracak olsaydım - siz dünya halklarını yöneten insanlar ve siz insanlığa ruhun yolunda önderlik eden 

insanlar - Bana kurbanlarınızın kanını ve pek çok karanlık eylemi göstermeniz gerekirdi. 

70 Siz yöneticiler: Uluslara ne yaptınız? Sadece acı ve sefalet görüyorum. Zenginsin: Birçok kişinin 

açlık çektiğini bildiğiniz halde ekmeğinizin tadı size nasıl güzel gelebilir ve zenginliğinizin tadını nasıl 

çıkarabilirsiniz? Gücünüzün kölesi olacaksınız, ekmeğiniz acı olacak ve huzurunuz kalmayacak. Bu sizin 

eseriniz, ektiğiniz tohum bu. 

71 Bu dünyanın yeniden kendine gelmesi için acının çok büyük olması gerekir. Birbirinizi 

tanıyabilmeniz ve hemcinslerinizin yaşamına saygı duyabilmeniz için size ışığımı gönderiyorum. Kardeş 

katili silahları geride bırakın ve uzun zamandır mabedinde ziyaret etmediğiniz ruhunuzun Babasına dönün. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 87 
1 Yüreğinizdeki imanı sınamak için sizi en beklenmedik şekillerde şaşırtmak Beni hoşnut eder. 

Kardeşlerinize örnek olabilmeniz için ruh gücünüzü sınamayı seviyorum. Ruhunuzda, "güçlü" anlamına 

gelen İsrail adını verdiğim Yakup'un soyu yaşar. O patrik, ruh gücünün büyük örneklerini vermek için 

Benim tarafımdan ağır sınavlara tabi tutuldu. Onunla savaşması için bir melek gönderdim, ama o adamın 

güçlü kolu yenilmedi. O andan itibaren ona İsrail adını verdim ve gelecek kuşaklar tarafından bu adla 

tanındı. Ama sana soracak olursam: Yakup'un size teslim ettiği ruhani tohumla ne yaptınız? Sorumu anlar 

ve nasıl yanıtlayacağınızı bilir misiniz? Meleklerim hatalarınıza karşı savaşmak için yolunuza çıktılar ama 

siz onları kabul etmediniz. Karanlığın varlıkları sizi hazırlıksız buldu ve onların karşısında zayıf kaldınız. 

2 Size tekrar soruyorum: Yakup'un kılıcı, gayreti ve gücü nerede? 

3 Sizi koruyabilsinler, size yardım edebilsinler ve size ilham verebilsinler diye, dünyevi yaşamınızda 

Işık Varlıklarının varlığını size bahşettim. Sizden daha evrimleşmiş olan onlar, sevgi misyonunu, 

kardeşleri arasında fayda ve şifa ekme misyonunu yerine getirmek için inerler. Karanlığın varlıkları ya da 

kayıp ruhlar, insanları inançları, erdemleri ve iyiye olan azimleri açısından sınama görevini istemeden 

yerine getirirler. Ve sonunda ruhlarının gücü ve baştan çıkardıkları kişinin iyiliğine gösterdikleri azim 

sayesinde galip geldiklerinde, aydınlanmaya kavuşurlar ve hayata ve sevgiye yeniden doğarlar. 

4 Öğrencilerim, ruhsal kardeşlerinizin varlığını algılayabilmeniz için size duyarlılık verdim. Ruhsal 

görme armağanına sahip olmayan kişi vahiy armağanına sahiptir ya da beyni ruhsal dünyayı algılayabilir 

ya da en azından önsezi armağanına sahiptir; ama armağanlarınızı geliştirmek için sevgiden yoksunsunuz. 

Bu nedenle, sizi koruyan çobanın ve koruyucuların sesini, koyunların ağıtını ya da çalılıklarda pusuya 

yatmış kurdun sürünmesini duyabilmeniz için uyanık yaşamanızı tavsiye ediyorum. 

5 Pusuların ve tehlikelerin, uçurumların ve ayartmaların olduğu bu zamanda uyumayın. Ruhsal bir 

armağana ya da ruhsal ışık verme misyonuna sahip olan herkesin sürekli olarak kuşatılacağını ve zulüm 

göreceğini anlayın. Ben halkım arasında önyargı ya da batıl inanç uyandırmak için gelmedim. Ruhani 

olanın varlığına olan inancınızı güçlendirmek ve gözlerinizi ebedi olana açmak için geldim. O zaman 

maddi şeylerin çok ötesini görebilecek ve ötede var olan her şeyin ışıkla örtülü olmadığını 

anlayabileceksiniz; çünkü görünmez olanın içinde bile çözülmesi gereken karanlıklar ve yüce ruhaniliğe 

dönüştürülmesi gereken kusurlar vardır. 

6 Yaşamınızda karanlığı aydınlığa dönüştüren ışığı kendinize çekmeyi başarabilmeniz için size 

verdiğim öğreti, size dua etmeyi ve iyilik yaparken imanla ve azimle izlemeyi öğretir. 

7 Günahkâr bir hayata düşmüş olan bir kişi, yoluna zararlı etkilerden oluşan bir iz bırakmasına neden 

olacak bir dizi karanlık varlığı peşinden sürükleyebilir. 

8 Dünya bilimle o kadar yolunu kaybetti ki, bugün artık kendi isteğiyle evrimsel yolunun 

başlangıcına geri dönemez, çünkü inanç ve sevgi eksikliği nedeniyle gerçeği yalandan ayırt edemez ve 

varlığının anlamını bilemez; işte bu yüzden dünyaya yeniden geldim. Ne mutlu Beni duyanlara, çünkü 

onlar Beni anlayacak, Beni izleyecek ve kurtuluşa ereceklerdir. Onlara kirlettikleri ya da tahrip ettikleri 

her şeyi onarmaları için güç vereceğim. 

9 İnsanlar, Öğretime sadık kalın ve size gerçekten söylüyorum, sizden üç kuşak sonra, torunlarınızın 

ruhu büyük bir ruhsallaşmaya ulaşmış olacak. Gerçek yücelişi arayın, bundan sonra tüm insanlık bunu 

yapacaktır; çünkü dünyanız sonsuza dek bir gözyaşı vadisi, bir günah ülkesi, bir zina ve savaş cehennemi 

olmaya mahkum değildir. Rab'bin Günü zaten sizinle birlikte, Doğruluk Kılıcım yozlaşmayı vuracak. Kötü 

tohumu, ahlaksızlığı ve gururu yok ettiğimde ve bunun yerine barış, uyum, yenilenme ve Bana olan gerçek 

inanç tohumunu barındırdığımda ne olacak? Dünya değişmek zorunda kalacak, insan Tanrı'ya olan ruhani 

bağlılığı ve yaşamı daha iyi olduğunda değişecektir. 

10 Benim yasamı gerçekten seven, ruhani yasayla dünyanın yasasını, yani ebedi güçle geçici gücü 

nasıl birleştireceklerini bilen insanların ortaya çıkacağı zaman gelecektir. Bu, geçmiş zamanlarda olduğu 

gibi ruhları köleleştirmek için değil, onlara ruhun gerçek özgürlüğü olan ışığa giden yolu göstermek için 

olacaktır. O zaman ahlak ailelerin bağrına geri dönecek, geleneklerinizde gerçek eğitim ve maneviyat 

yerleri olacaktır. Bu, vicdanın sesini duyuracağı ve çocuklarımın Benim İlahiyatımla ruhtan ruha iletişim 

kuracağı, ırkların birleşeceği zaman olacaktır. Bütün bunlar pek çok farklılığın ve anlaşmazlığın ortadan 

kalkmasını sağlayacaktır; çünkü şimdiye kadar, dünyanız çok küçük olmasına rağmen, tek bir aile olarak 



U 87 

33 

nasıl birlikte yaşayacağınızı anlayamadınız, Bana birleşik bir ibadet şekli sunamadınız. Eski Babil sizi 

halkların ve ırkların bu ayrılığına mahkûm etti, ancak Benim ruhani tapınağımın insanların kalbine 

dikilmesi sizi bu kefaretten kurtaracak ve birbirinizi gerçekten sevmenizi sağlayacaktır. 

11 Yeni tezahürüm için bu ulusu yalnızca son saatte seçtiğimi düşünmeyin. Her şey zaten ezelden beri 

öngörülmüştü. Bu toprak, bu ırk, ruhlarınız Benim tarafımdan hazırlandı, tıpkı Benim Varlığımın 

zamanının da Benim İradem tarafından önceden belirlenmiş olması gibi. 

12 Tezahürlerime en yoksullar arasında, aklını ve ruhunu saf tutanlar arasında başlamaya karar 

verdim. Sonra herkesin Bana gelmesine izin verdim, çünkü Benim soframda ne ayrım ne de kayırma 

vardır. Bu halka indirilen Sözüm basit ve alçakgönüllüydü, sizin için erişilebilirdi, ancak netlikle dolu 

anlamı ruhunuz için derindi, çünkü Ben tüm bilginin deposu olmama rağmen, Kendimi her zaman basit ve 

açık bir şekilde ifade eder ve gösteririm. Ben kimse için bir gizem değilim, gizem ve sır sizin cehaletinizin 

çocuklarıdır. 

13 Bu zamanda da kalbinde şüpheler olan Thomas var mı? İnanmak için başka ne görmeyi ve 

duymayı bekliyorsunuz? Mesih'in aranızda yaşamak üzere yeniden insan olmasını istiyor musunuz? 

Benden aldığınız çarmıhta kurban edilen bedeni Bana geri verin, ben de size bir insan olarak geri 

döneceğime söz vereyim. Bunu yapabilir misin? Hayır. Öte yandan ben sizi ışık ve iman karşısında ölü 

buldum ve sizi ruhsal olarak dirilttim. Bedenini toprağın içinde kaybetmiştin ve ben sana yeni bir beden 

verdim. Bu mucizeleri yalnızca ben gerçekleştirebilirim, ama size gerçekten söylüyorum, İsa'dan 

Calvary'de aldığınız yaşam tüm insanlığın üzerine sonsuz yaşam çiği gibi yayıldı. 

14 Bu nedenle size diyorum ki, siz Benim tapınağımsınız, ruhunuzda var olan ve tapınmanızı 

istediğim, sesimin yankısını bulmasını istediğim, sunağımın yükseleceği ve sonsuza dek ikamet 

edebileceğim o kutsal yer. 

15 Tüm öğretilerim ve yasalarım ruhsal yaşama girmek için bir hazırlıktan başka bir şey değildir. Bu 

zamanda Beni dinlemiş olanlardan kaçı zaten öte dünyada yaşamaktadır, ruhları sevinçle doludur çünkü o 

sonsuz dünyaya geçişlerinde hiçbir zorluk yaşamamışlardır; materyalizmlerine şüpheyle yaklaşan pek çok 

insan ise ruhsal yaşam hakkında kendileriyle konuşulduğunda alaycı bir şekilde gülümserler. Ama ölüm 

saati geldiğinde, sonsuzluğun yakın varlığı karşısında korkmayan bir yürek, titremeyen bir ruh 

kalmayacaktır. 

16 Her zaman izleyin ve dua edin ki, üzerinizde titreşen ve varlığınızın derinliklerinde kıpırdanan bu 

yaşam sizi hazır bulsun. 

17 Benden başka hiç kimse ruhunuzu koruyamaz çünkü Ben yaşamın ilahi kudret helvasıyım. 

18 İnsanlık, içinde bulunduğun derin uykudan uyan ve gerçeğin yüzüne bak, Benim adaletimin etkisi 

altında bu zamanda kaç insanın rüyası paramparça olacak. Ama daha sonra insanlar için yeni bir zamanın 

şafağı parlayacak ve bu zamanda onlara, onları yüce gerçeğin bilgisine ulaştıracak yeni ışıklar 

göstereceğim. 

19 Yeni nesiller ve yeni ruhlar yüksek bir görevi yerine getirmek üzere dünyaya gelecekler ve eğer 

yolda kendilerinden öncekilerin onlara bıraktığı iyiliği ve örneği keşfederlerse, ruhanileşme ve ışık 

zamanındaki öğrencilerim için bir nimet olacak saf bir tohumu kalplerinden filizlendirmeyi 

başaracaklardır. 

20 Uluslar Benim adaletimden etkilendiler, sizinkiler de etkilenecek; ama size doğrusunu söyleyeyim, 

öğrencilerim iman ve iyilikte kararlı kalırlarsa, yok olmayacaklar, çünkü duaları ve sevgi eserleriyle 

insanlık için bağışlanmayı başaracaklar. 

21 Dünya huzur içinde olduğu sürece Beni hissetmeye ne muktedirdi ne de istekliydi, bu nedenle Beni 

acılar aracılığıyla algılamak zorundadır; çünkü insanoğlu ancak sınavlarda Yaradan'a istekleriyle yönelir, 

Babasını hatırlar ve O'nun nimetlerini nasıl takdir edeceğini ve mucizelerini nasıl kabul edeceğini bilir. 

22 Anladım: Adaletim sizi vurduğunda, sevgim aynı zamanda sizi korur. 

23 Bu mücadelede ruhunuza miras bıraktığım armağanların tezahür ettiğini görebilmeniz ve ilahi 

öğretilerimi kavrayıp anlayabilmeniz için insanlığın başına ruhsal kaosun gelmesi gerekliydi. 

24 Şu anda sesimi duyan sizlere, bu ilahi ilhamın saflığının onu çarpıtmak isteyen hiç kimse 

tarafından kirletilmemesi için sizleri koruyucular gibi, uyanık olmanız için görevlendiriyorum. Bu 

vahiylerin etrafında ayinler ya da putperest kültler oluşturmayın, çünkü o zaman Bana sizden beklediğim 

ruhani tapınmayı sunmamış olursunuz. 
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25 Komşunuzda Beni sevin ve ruhla dua edin, sizden yalnızca bunu istiyorum ve bu talimatları 

izlerseniz, Bana eylemlerinizle mükemmel bir ibadet sunacaksınız. 

26 Kendisini bu ruhsal öğretinin öğrencisi olarak adlandıran hiç kimse, maddi yaşamında yoksul 

olduğundan ve başkalarının bolca sahip olduğu pek çok konfordan yoksun olduğundan ya da yokluk ve 

yoksunluktan acı çektiğinden Baba'ya yakınmasın. Bu şikayetler, bildiğiniz gibi yalnızca tek bir varoluşa 

sahip olan maddi doğadan kaynaklanmaktadır. Ruhunuzun Babasıyla bu şekilde konuşmaya ya da kendi 

kaderinden memnun olmadığını göstermeye ya da kederlenmeye hakkı yoktur, çünkü tüm ruhlar dünya 

üzerindeki uzun evrim yolculuklarında deneyimlerin, zevklerin ve insani tatminlerin tüm 

merdivenlerinden geçmiştir. 

27 Ruhların tinselleştirilmesi çoktan başlamıştır; kalplerinizin katlanmayı ve acı çekmeyi reddettiği 

bu acı ve yoksulluk, bunu başarmanıza yardımcı olur. Her ruhani ve maddi iyiliğin, birinin ya da diğerinin 

değerini inkar etmemeniz için tanımanız gereken bir anlamı vardır. 

28 İyi bir spiritüalist, tüm maddi yoksunluğuna rağmen, Babasının kendisini sevdiğini, sevecek 

kardeşleri olduğunu ve dünya hazinelerinin ruhun zenginlikleri karşısında ikinci planda kaldığını bildiği 

için kendini bir Rab olarak zengin ve mutlu hisseden kişi olacaktır. İyi bir spiritüalist aynı zamanda maddi 

malların sahibi olarak bunları iyi amaçlar için nasıl kullanacağını bilen ve bunları yeryüzündeki önemli bir 

misyonu yerine getirmek için Tanrı tarafından kendisine verilen araçlar olarak kullanan kişi olacaktır. 

29 Beni izleyenler arasında sayılmak için yoksul, hor görülmüş ya da sefil olmak gerekmediği gibi, 

Benim tarafımdan sevilmek için acı çekenler arasında olmak da gerekmez. Gerçekte, Benim İsteğime göre 

her zaman güçlü, sağlıklı ve sizin için yarattığım her şeyin sahibi olmanız gerektiğini söylüyorum. 

30 Mirasınızın sahibi olmayı, her lütfun değerini bilmeyi ve yaşamda her şeye hak ettiği yeri vermeyi 

ne zaman öğreneceksiniz? 

31 İnsanların hakikat yolundan ne kadar uzaklaştıklarını görün; yine de, Benim her şeye kadir 

kudretimle, onları hakikate döndürmek için tüm araçlar Benim elimdedir. Bu işi bir günde 

tamamlayacağım, ama güneşin dünya üzerindeki ışığının seyriyle belirlediği gibi bir günde değil, İlahi 

Ruhumun ışığıyla gölgelenecek ve Ben İyi Çoban'ın uzun hacı yolunda adımlarınızı korumaya devam 

edeceğim Ruhsal bir Gün'de. Sonsuz sevgimin bir kanıtı olarak sizin için kanla işaretlediğim yoldan 

sapmanızın Baba olarak Benim Ruhumu incittiğini düşünmüyor musunuz? Dönün, yola dönün sevgili 

koyunlar, çünkü o yolda barış engeline ulaşacaksınız. 

32 Ey insan toplulukları, Bana gelin, ama birleşerek gelin! Halkım arasında ne bölünme ne de ayrılık 

olacak, çünkü dünyaya kardeşlik ve birlik örneği vermelisiniz. 

33 Size sık sık "Benden istediğinizden daha fazlasını size vereceğim" dedim ve size soruyorum: 

Yeryüzünde ilk yaşayan ruhların, dünyevi varoluşlarında kendilerini çevreleyen tüm doğa harikalarını 

hayal edebileceklerine inanıyor musunuz? Bu varlıklar bilmeye, yaratmaya, tanımaya, özgür iradeye sahip 

olmaya hevesliydiler ama bu yaşamın böyle bir ihtişama sahip olduğunu asla hayal etmediler. 

34 Artık bir cennetten gözyaşı vadisine dönüştürdüğünüz bu dünyada (uzun bir süre) yaşadığınıza 

göre, Ruhsal Yaşama geri dönmeyi arzuluyorsunuz ve Benden bu ahirette ruhunuz için ışık ve huzur 

eksikliği olmamasını istiyorsunuz, size sadece bunu vermekle kalmayacağımı, aynı zamanda size birçok 

gizemi açıklayacağımı ve Babanızın işini ruhsal olarak göreceğiniz, anlayacağınız ve seveceğiniz Yaşam 

Kaynağını göstereceğimi düşünmeden. O zaman maddi yaratılışın, tüm mükemmellikleriyle birlikte, 

görkemli ve ebedi Ruhsal Yaşamın bir yansıması ya da amblemi olduğunu anlayacaksınız. 

35 Bugün Benden sadece biraz huzur ve bir ışık kıvılcımı istiyorsunuz; ama bir gün kendinizi ruhsal 

yaşamın ihtişamıyla çevrelenmiş gördüğünüzde, bedeninizi dünyanın bağrında bıraktıktan sonra, size 

dünyada söylediğimi hatırlayacaksınız: "Baba, çocuklarına Kendisinden istediklerinden daha fazlasını 

verecektir". Ancak ruhu mükemmelliğe götüren cennet merdivenini tırmanmanız gerektiğini ve sizi 

zirveye çıkaracak olanın çabanız ve sevginiz olacağını unutmayın; burada erdemleriniz sizi size vaat 

ettiğim yüksek ödüle layık kılacaktır. 

36 Işığım ses taşıyıcısının zihin organında parlar ve insan sözü haline gelir. İnsanlarla konuştuğum bu 

anlayış organlarının "boynu" asi, kalpleri katı ve dudakları beceriksizdir; yine de ışığım onlara 

dokunduğunda, ışık huzmem zihinlerine ulaştığında, söyledikleri cümleler sevgi ve gerçeğe aç olanlar için 

ilahi bir yiyecek, acı çekerek gelenler için merhem ve teselli, bilgeliği sevenler için ilahi bir ışık kitabıdır. 



U 87 

35 

37 Yiyin ve için, ruhunuza söylüyorum; şu anda masada ekmek ve şarap var: ekmek Benim Sözümdür 

ve şarap onun ruhsal içeriğidir. 

38 Yiyin ve için, çünkü 1950 yılının sonundan itibaren artık bu Sözü duymayacaksınız. Hâlâ Benim 

tezahürümü aldığınız bu yılları iyi değerlendirin, çünkü zamanı geldiğinde Beni bir daha bu şekilde 

duyamayacaksınız ve size başka bir eğitim dönemi vermem için Beni ikna etmeye çalışırken acı acı 

ağlayacaksınız; ama size şimdiden söylüyorum: Eğer bir kralın sözü geri alınmıyorsa, bunun bir Tanrı'nın 

sözü için ne kadar daha geçerli olduğunu bir düşünün! 

39 Benim İsteğim yerine getirilecektir, çünkü Benim İsteğimin yerine getirilmemesi, göksel kraliyet 

bedeninin parlamasının sona ermesinden ya da gök ve yerin yok olmasından daha kısa sürer. 

40 Ben sizden Sözümü aldıktan sonra yapacak çok işiniz olacak. Şimdi yapmadığınız ya da 

yapamadığınız her şeyi o günlerde yapmak zorunda kalacaksınız. 

41 Muhtaç kardeşleriniz sizi arayacak ve siz de kendinizi saklamayacaksınız. Kalbiniz muhtaçlar için 

bir hayırseverlik ve şefkat kaynağı olacak ve ilahi ilhamlar alacağınız zihninizin en yüksek aleminde Beni 

arayacaksınız. 

42 Denemelerden muaf olmayacaksınız, ancak bunlar ruhunuzu çelikleştirmeye hizmet edecek ve 

(Tanrı'nın iradesine) teslimiyetinizi ve ruhsal yükselişinizi imanı az olan insanlara gösterecektir. 

43 Ne mutlu Benim İrademi uysallık ve teslimiyetle izleyenlere, çünkü onlarda esenlik, bilgelik ve 

ruhanileşme armağanları olacaktır. 

44 Bugün hayatın anlamını kavrayamamış olanları, gerçeğin ne olduğunu bilmeyenleri, her girişimde, 

her projede, her adımda başarısız olan zayıfları arıyorum. Ve ben onlara diyorum ki: Bu Sözü dinlemeye 

gelin ve hiç olmadığınız kadar güçlendiğinizi hissedin. İman size yenilmez bir güç verecek ve 

Öğretilerimin bilgisi size asla sönmeyecek bir ışık verecektir. 

45 Bu şekilde uyananların hiçbiri bir daha uyuşukluğa gömülmeyecek veya gelişim yolunda 

durmayacaktır. Bu ışığı gören kişi, sesimin onu her zaman çağırdığını ve yaşam yolunun her adımında 

varlığımın ona kendini gösterdiğini söyleyebilecektir; öyle ki bir daha asla, kritik bir anda bile, ışıktan 

yoksun olduğunu iddia edemeyecektir. 

46 Ne mutlu dünyadan korkmadan bu ışığı kardeşlerine ulaştırmak için çabalayanlara, böylece gerçeği 

yayanlara ve barış tohumları ekenlere. Onlar cennetin krallığına giden yolu tanıyacaklardır. 

47 Sık sık yanlış yola sapmak için kullandığınız irade özgürlüğü, Benim adaletimden etkilenecektir; 

ancak bu armağanın tadını tam olarak çıkaracağınız ve yalnızca Babanıza layık işler yapmanıza hizmet 

edeceği zaman gelecektir. 

48 Çokluk, Bana iman edin ve sizi dağıtacak hiçbir fırtına olmayacak. Çünkü erdem, düşüncelerini 

cennetin doruklarına yükseltenleri korur. 

49 Ahirette (sizin için) bir evim var; orada kalmak, ruh için tükenmez mucizelerle dolu bir kitap 

okumak gibidir. Yeryüzünde misafir olduğunuz sürece, elinizden geldiğince iyi yaşayın ve her zaman 

Yasamın emirlerine itaat edin. Saf olun ve mükemmellik, güzellik, iyilik için çabalayın; komşunuza 

faydalı olun. Bu şekilde, kendinizi maddeden ayırdığınızda sonsuzluğa geçişte ruhunuza eşlik edecek 

değerleri bir araya getireceksiniz. 

50 Yeteneklerinizin farkına varın, güçlerinizi keşfedin, görevinizi anlayın ve sonra Baba olarak 

sevgimin size ödülünüzü vermek için beklediği yere ulaşana kadar yol boyunca acele etmeden gelin. 

51 İkinci Çağ'da olduğu gibi şimdi de insan toplulukları Sözümü arzuladıkları için, aralarında her iki 

çağda da Sözümü işitmiş olan bazı ruhlar vardır. İsa'nın ağzından verdiğimle karşılaştırdıklarında, şekli, 

ifadesi onlara farklı görünebilir; ama size doğrusunu söyleyeyim, anlamı aynıdır ve asla değişmeyecektir. 

Sözüm size her zaman sunduğum yolu gösterir - ruhunuzun Efendinizin gönderdiği ışıkla parlamasını 

istediğim bir yol. 

52 Yaşamınızın alışılagelmiş seyri aniden güçlü fırtınalarla sarsılacak, ancak sonrasında, sonsuzlukta, 

ışınları enkarne ruhun sonsuzluk üzerinde düşünmek için ihtiyaç duyduğu huzuru, ışığı ve sükûneti 

verecek olan bir yıldızın ışığı parlayacaktır. 

53 Varlığımı hissedin, Ben bu insanlığın kalbine yakınım, çok yakınım. Derin uykusundan 

uyanabilsin diye onunla konuşuyorum ve merhametimi arzulayarak yola çıkabilsin diye her varlığın 

yolunu ısrarla aydınlatıyorum. 
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54 O zaman insanlar arasındaki tezahürlerim ve kanıtlarım o kadar açık ve parlak olacak ki, "Bu 

Rab'dir!" diye haykıracaklar. Tıpkı yeryüzünde bir insan olarak yürüdüğüm günlerde olduğu gibi, insanlar 

büyük işlerime hayretle haykırdılar: "O Tanrı'nın Oğlu!" 

55 Yine dilsizler konuşacak, körler görecek, topallar yürüyecek ve ölüler dirilecektir. Bu mucizeler 

bazıları için ruhani, bazıları için de maddi olarak gerçekleşecek, bilim insanlarını hayrete düşüreceğim ve 

bu kadar büyük mucizeler yaşayanlara bunu nasıl başardıklarını sorduklarında, onlara her seferinde dua ve 

inanç sayesinde olduğunu söyleyecekler. 

56 Tüm bu mucizelerin söylentileri ve gerçek olduklarına dair somut tanıklıklar, hem büyük 

şehirlerde hem de küçük köylerde, dünyanın her yerinden bilinecektir. O zaman ruhsal tezahürlere karşı 

duyarsız olanların katılaşmış kalpleri Benim varlığımı hissetmeye başlayacak, ta ki Mesih'in insanlığa geri 

döndüğünü ve her kalpte mevcut olduğunu anladıkları için kalplerinden iman ve coşku çığlıklarının 

yükseldiği an gelene kadar. 

57 Uygun zamanda insanlığa göndereceğiniz Mesajlarımın ve İlahi Vahiylerimin Kitabını size miras 

bırakmak için Kendimi sizin anlayış organınız aracılığıyla tanıttım. Çünkü sizin aracılığınızla dünyaya 

gönderdiğim bu İlahi Mesaj'da insanlar anlayamadıkları pek çok gizemin açıklamasını bulabilecekler. 

58 Eğer öğretimi net bir şekilde kavramamışsanız ve yaptığınız işlerle insan kardeşlerinize 

duyduğunuz sevgiye tanıklık edemiyorsanız, öğretimin elçileri olarak yola çıkmayın; çünkü o zaman iyi 

meyve veremezsiniz. Ulusların barışı için dua eden ama kendi evlerinde barışı sağlayamayan öğrenciler 

gibi olursunuz. 

59 Üçüncü Çağ'da Rab'bin Sözü'nü işiten kalabalıkların görevi zordur, çünkü onlar bu mesajı 

kalplerinde Benim verdiğim saflıkla taşımalıdırlar, çünkü onların ışığı insanlık için, yıldız gözlemcilerini 

ve çobanları Rab'lerinin huzuruna götüren Doğu'nun yıldızı gibi olmalıdır. 

60 Susuzluğunuzu bu tükenmez kaynağın kristal berraklığındaki suyuyla giderin; onun tazeliği 

çilenizi sabır ve anlayışla taşımanıza yardımcı olacaktır. 

61 Ben ruhunuza sürekli olarak kendini gösteren yaşamım; ama unutmayın: nasıl ki siz yaşamı 

içinizde taşıyorsanız, insanların yeryüzündeki yollarına son veren ölüm de her insan yaratığının yanında 

yürür. 

62 Üstadın size söylediği budur ki, yarın hasadını teslim etme saati geldiğinde ruhunuzun biçebileceği 

bir şey yaratmadan saatlerin, günlerin ve yılların geçip gitmesine izin vermeyin. 

63 Bu yargı döneminde insanların büyük imtihanlara yenik düşmemek için büyük bir imana, cesarete 

ve akıl sağlığına ihtiyacı vardır. İnsanlığın umudunu beslemek için öğretilerimle yeryüzüne yaymak 

istediğim şey budur. Eğer nasıl gözlemleyeceğinizi bilseydiniz, acı ve günahın ortasında ışığın 

yükseldiğini göreceğiniz yargı zamanı geldi. 

64 Maddi ve manevi güçler insanlığı yönlendirir, hepsi yargıdan söz eder ve bilim adamını şaşkına 

çevirdiği kadar hantal ve eğitimsiz insanı da titretir. 

65 Dünyada amaçsızca dolaşan, insanların kalplerinin kapılarını çeşitli şekillerde çalan ruh lejyonları, 

genellikle size uyanmanızı, gözlerinizi gerçeğe açmanızı, hatalarınızdan tövbe etmenizi ve kendinizi 

yenilemenizi söylemek isteyen seslerdir; böylece daha sonra bedeninizi dünyanın bağrında bıraktığınızda, 

onlar gibi yalnızlığınız, cehaletiniz ve materyalizminiz için ağlamak zorunda kalmazsınız. Bunda ışığın 

karanlıktan bile nasıl fışkırdığının farkına varın, çünkü ağaçtan hiçbir yaprak Benim iradem olmadan 

hareket etmez; aynı şekilde, günden güne artan bu ruhani tezahürler sonunda insanları öyle bir istila 

edecektir ki, sonunda insanlığın şüpheciliğini fethedeceklerdir. 

66 Dünyaya bağlı ruhların ele geçirilmiş olanları terk etmesine neden olan ve onların Kendisine itaat 

etmesiyle ilahi gücünü ortaya koyan Mesih, her zaman Baba'da olmuştur ve oradan bu varlıkların her 

birinde Kendi iradesini emreder ve etkiler. O, çok sevdiği çocuklarının kaderindeki bilge öğütlerini yerine 

getirmek için bazılarının ışığını ve hatta bazen diğerlerinin kafa karışıklığını kullanır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 88 
1 Kuşların ötüşü ve çiçeklerin kokusu Benim için ne kadar hoştur; ama gerçekten, size söylüyorum, 

Ruhum, Bana daha yüksek düşüncelerle ve daha iyi olmak için kesin kararlarla sarılmış olarak gelen 

duanızı daha çok sever. 

2 Bir kuşun masumiyetine ya da bir çiçeğin güzelliğine erişmekten şüphe duyuyorsunuz çünkü 

kendinizi yalnızca kötü giysilerinizle ya da bedensel kabuğunuzdaki bazı fiziksel kusurlarla 

yargılıyorsunuz; ama güzellik ve ilahi lütufla donatılmış olan ruhu görmüyorsunuz. Ruh ışıktır, zekadır, 

sevgidir, bilgeliktir, uyumdur, sonsuzluktur ve tüm bunlar kuşlarda ve çiçeklerde eksiktir. Ruhun 

güzelliğini arayın, Yaratıcı'nın yüzünü sadakatle yansıtan bir ayna gibi içinizde olacaktır. Varlığınızla ilgili 

hiçbir şeyi ihmal etmemenizi söylememe rağmen, dış güzelliğiniz için çok fazla çaba göstermeyin. 

3 Bedenin saflığı maneviyatla çelişmez, ancak ruhun bedenden önce geldiğini unutmayın. Size daha 

önce söylediklerimi hatırlayın: Kabın içini ve dışını temiz tutun. 

4 Eğer biri Benim Sözümün Tanrı'dan gelemeyecek kadar basit olduğunu düşünürse, ona Beni 

dinlemeye gelenlerin basit ve eğitimsiz insanlar olduğunu ve onlarla Beni anlayacakları şekilde konuşmam 

gerektiğini aklından çıkarmaması gerektiğini söylerim. Ama daha derin fikirler ve açıklamalar 

istiyorsanız, Benim tezahürümün zayıf olduğuna karar veren herkese kendilerini içsel olarak 

hazırlamalarını ve İlahiliğimle ruhtan ruha bağlantı kurmalarını söylüyorum, ki insanlardan beklediğim de 

budur. O zaman zihinlerine öylesine derin bir esin ulaşacak ki, Bana kendileriyle yalnızca Tanrı'nın 

anlayabileceği terimlerle konuşmamamı söylemek zorunda kalacaklar. Yine İkinci Çağ'da olduğu gibi size 

diyorum ki: "Size dünyasal öğretiler verdim ve siz inanmıyorsunuz. Ben size göksel olanları vermişken 

nasıl inanabilirsiniz? 

5 Kalp iyi niyete sahip olduğunda ve zihin önyargılardan ve net olmayan fikirlerden arındığında, kişi 

yaşamı daha iyi takdir eder ve gerçek daha büyük bir netlikle görülür. Öte yandan, kalpte şüphe veya kibir 

ve zihinde hata olduğunda, her şey belirsiz görünür ve ışık bile karanlık olarak görünür. 

6 Gerçeği arayın, o yaşamdır, ama onu sevgiyle, alçakgönüllülükle, azimle ve inançla arayın. 

7 Birisi bu tezahürde Benim varlığıma inanmazsa incindiğimi düşünmeyin, çünkü hiçbir şey Benim 

gerçeğimi etkilemeyecektir. Kaç kişi evrenin tüm harikalarını yaratan İlahi bir Varlığın varlığından şüphe 

duymuştur ve yine de güneş bu yüzden onlara ışığını vermekten vazgeçmemiştir. 

8 Bu izi takip edebilmek için ne kadar çok şüpheli yolu ve ne kadar çok gereksiz zenginliği geride 

bırakmak zorunda kaldınız! Ama feragatlerinizin telafisi olarak ne kadar çabuk huzur ve güç hissettiniz. 

Bunun nedeni, yaşamlarınızı önceden değiştirmemiş olsaydınız, Benim elçilerime ait olamazdınız. 

9 Dünyayı aydınlatan iman kandilleridir ve ben sizin bu ışığın taşıyıcıları olmanızı istiyorum. Ah, 

keşke iman ve iyi işlerle her şeyi başarabileceğinizi anlasaydınız! 

10 "Silah" stoklayın çünkü kötü günler yaklaşıyor. Kötülüğün dünyada nasıl meyve verdiğini görün. 

Bunca düzensizlik ve karmaşanın üzerinde Ruhumun ışığı parıldıyor ve yeryüzünün tüm halklarına nüfuz 

ediyor. Hiçbir şey ışığımı engelleyemeyecek. İnsanların ruhuna her fırsatta nasıl musallat olduğumu ve 

onlara gerçeği kesin bir yol olarak nasıl gösterdiğimi izleyin. 

11 Bu yaşamın size, ruhunuzun mükemmellik ve ilerleme merdiveninde bir adım öne çıkmayı 

başarabilmesi için verildiğini bilmeniz gerekir. Ancak ruhun bu öğretileri bilmesi, bunları bedene 

açıklamaya çalıştığında bir kulak bulamaması için yeterli değildir. 

12 Şu anda kalpler, Ruh'un tohumunu filizlendiremediği kurak tarlalardır ve bu nedenle, insanlığın bu 

materyalizm seviyesine ulaşacağını uzun zaman önce bildiğim için, size geri dönme sözü verdim - şu anda 

insanlar arasında yerine getirmekte olduğum bir söz. 

13 Günahın gölgeleri altında başıboş kalmış ruhunuzu aramak, ona yeniden sevgi tohumunu 

yerleştirmek ve kendisine emanet edilmiş olan kalpte onu ekmesini ve beslemesini söylemek için İlahi 

Ekici olarak geldim. 

14 Savaş halindeki uluslardan aldığınız ve dua etmenize neden olan haberler karşısında nasıl dehşete 

düştüğünüzü görün. Ve size diyorum ki, dua etmeniz iyi bir şeydir, ama bunun da ötesinde, bu armağanları 

birileriyle paylaşmak istiyorsanız, kalbinize huzurun girmesi, böylece sevgi ve merhametin ondan akması 

için çaba göstermelisiniz. 
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15 Bugün insanlar arasında barışı sağlama, onları uzlaştırma, birbirlerini sevmeye teşvik etme 

göreviniz var; çünkü bu yüce görevin arka planında Rabbinize ve yeryüzünün çeşitli halklarından 

kardeşlerinize olan kadim bir borcunuz var. Geçmişte ne ektiğini kim bilebilir? Geçmiş yaşamlarındaki 

çalışmalarını kim biliyor? 

16 Ruhunuzun bedeninize akmasına izin verdiği sezgisel bilgi, şüphelenmeniz ve böylece telafi 

görevinizi kabul etmeniz için yeterli değildi. Kesinlikle bir sır olarak görmek istediğiniz ve bedenin 

doğması, büyümesi ve ölmesi kadar doğal olan her şeyi açıkça tanımanıza izin vermek için Kendimi 

insanlaştırmak ve sesimi insanlar aracılığıyla size duyurmak zorundaydım. 

17 Eğer biliminiz size insan yaşamının derin gizemlerini yavaş yavaş açıklıyorsa - o zaman neden 

Benim İlahi Bilgeliğim gibi daha yüksek bir bilim sizi Ruhsal ve Ebedi Yaşamın bilgisiyle aydınlatmasın? 

18 Size kim olduğunuzu ve kim olacağınızı bildirerek bir başlangıç yaptım, böylece bundan sonra kim 

olacağınıza dair bir fikir verebilirim. 

19 "Büyüyün ve çoğalın" dedim insana, onu yeryüzünde var ettiğimde. Yaşam ışığına yükselmesini 

sağladığımda sizin ruhunuza da benzer sözler söyledim. 

20 Artık bunu bildiğinize göre, ruhun yukarı doğru evriminde ne kadar ileri gidebileceğini kim 

bilebilir? Hanginiz Bana çok yaklaşmış olanların mükemmelliklerinde nereye kadar ulaştıklarını hayal 

edebilir? 

21 Ruh, her insanın içine yerleştirdiğim bir tohum gibidir. Onu sevin, büyümesine izin verin, ona 

değer verin; içinizde gelişecek ve sizin mutluluğunuza ve size varlık verenin yüceltilmesine hizmet edecek 

erdemler ve mükemmelliklerle çoğalacaktır. 

22 Sevgi dolu övgülerinizi alıyor ve sizi kutsuyorum. Benden yeryüzündeki sorunlarına bir çözüm 

bulmamı isteyenler, maddi ihtiyaçlardan yorulmuş, ruhun huzurunu kaybetmiş olanlar da gelir. Hepsi 

kalplerinde bir yığın sorunla geliyorlar. Ama Benim varlığımı hissettiklerinde, üzüntülerini unuturlar 

çünkü en iyi iyileştirici merhemin ilahi Söz'de bulunduğunu anlarlar. Bazıları için inanç, bazıları içinse 

sevgi olan her birinin teklifini kabul ediyorum. 

23 Burada Baba ve Efendi olarak Ben varım. Ruhumla geliyorum, ama insan gözleriniz Beni 

görmüyor diye varlığımdan şüphe etmeyin. 

24 Mükemmellikten, Yakup'a bir vahiyle gösterilen ruhsal gelişim merdivenine inerim, böylece sesim 

varoluşun tüm düzlemlerinde duyulur. 

25 İnsanlık onunla ruhsal olarak konuştuğumdan ve öğretilerini ruhunuza akıtanın Benim Göksel 

Sesim olduğundan emin olabilsin diye, Kendimi cahil ve basit insanların zihin organı aracılığıyla tanıttım 

ve böylece size Ruhumdan Ruhuma diyaloğumu duyurdum. 

26 Bu mesaj tüm insanlığa yöneliktir, ancak şimdi onu bu halka emanet ediyorum ki, Efendisinin 

elçisi olarak uluslara, halklara ve vilayetlere ulaşabilsin. Bu, insanların savaş zamanlarına doğru körü 

körüne gitmemelerine neden olacak ışıktır. 

27 Dünya yeni bir Mesih beklememelidir. Tekrar geleceğime söz verdiğimde, gelişimin ruhsal 

olacağını anlamanızı da sağladım; ancak insanlar Beni kabul etmek için kendilerini nasıl hazırlayacaklarını 

asla bilmediler. 

28 O günlerde insanlar, diğerleri gibi bir insan ve herkes kadar sefil olduğunu düşündükleri İsa'da 

Tanrı'nın saklı olabileceğinden şüphe ediyorlardı. Bununla birlikte, Mesih'in güçlü işleri göz önüne 

alındığında, insanlar daha sonra dünyada doğan, büyüyen ve ölen bu insanda Tanrı'nın Sözü olduğuna 

inanmaya başladılar. Ancak şu anda birçok insan, ancak İkinci Çağ'da olduğum gibi bir insan olsaydım, 

Benim gelişimi kabul ederdi. Ruh'ta geldiğime ve böylece Kendimi insanlığa tanıttığıma dair kanıtlar, 

tanıklıklara rağmen herkes tarafından tanınmayacaktır, çünkü materyalizm bazılarının gözlerinin önünde 

karanlık bir göz bağı gibi olacaktır. 

29 Kaç kişi Mesih'in yeryüzünde bir kez daha acı çektiğini görmek ve O'ndan bir mucize almak, 

O'nun varlığına ya da varoluşuna inanmak ister. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu dünyada artık ne 

Benim insan olarak doğduğumu görecek bir yemlik, ne de öldüğümü görecek bir Çarmıh olacak. Şimdi 

gerçek yaşama yükselen herkes Beni yüreklerinde doğmuş hissedecek, tıpkı günahta inatla ısrar eden 

herkesin Beni yüreklerinde ölmüş hissedeceği gibi. 

30 İsa'nın o dönemde yaptığı her şeyi maddi olandan ruhani olana ve insani olandan ilahi olana 

aktarın ve O'nun Tutkusunu yaşamınızda hazır bulundurun. 
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31 Beni hararetle bekleyenlerden bazıları, onlara geldiğim anda varlığımı hissetmediler, çünkü Benim 

gelişimin doğası hakkında önyargılı bir fikirleri vardı ve bu fikir gerçekle uyuşmuyordu. Kendimi bu halka 

sunduğumda, ruhlarının sezgisel bir duygusu olan bir önseziyle Beni beklediler; ama Benim gelişime 

ilişkin kesin bir biçim konusunda asla karar vermemişlerdi. Böylece, Öncü İlyas onlara Benim Sözümü 

duyurduğunda - o zamanın ilk çağrılanları arasından seçilen kişinin zihin organı aracılığıyla Kendisini 

gösterdiğinde - ve ilk tezahürlerin tanıklarına kendilerini içten hazırlamaları için ilham verdiğinde, sevinç 

ve imanla doldular, çünkü Rab'bin insanlara geldiğini ve O'nun ortaya çıkış şeklinin İlk Zamanların 

peygamberlerinin bildirdikleri ve Üstat'ın daha sonra vaat ettikleri ile uyum içinde olduğunu hissettiler. 

32 Sevgili öğrencilerim, insani anlayış organı aracılığıyla yaptığım duyuru sırasında sesimi defalarca 

işitmiş olan sizler, size verdiğim talimatlarla kendinizi tazeleyin, çünkü yarın bunu hemcinslerinize 

açıklamak zorunda kalacaksınız. 

33 Size zaman zaman aynı dersi tekrarladığımda, daha iyi anlayabilmeniz için her zaman farklı bir 

biçimde verdiğimi unutmayın. 

34 Gerçekten de, Benden doğduğunuz için hepiniz ışığın çocuklarısınız; ancak bazılarınız iyilikte 

sabit kalıp ışığınızın sönmemesine dikkat ederken, diğerleri ruhu karanlığa götüren yanlış yollara saptı. 

Aşağı tutkular, bencillik, kibir, materyalizm, cehalet ve her türlü ahlaksızlık aklı bulandıran, duyuları 

boğan ve insanları vicdanlarının sesinin gösterdiği yoldan uzaklaştıran karanlık güçlerdir. 

35 Ne kadar çok ruh Benim yollarımdan saptı ve içsel ışıklarının söndüğünü gördü. Ama öyle bir saat 

gelecek ki, karanlıkta dolaşmaktan yoruldukları için ışığımın berraklığını aramaya koyulacaklar. 

36 Ruhumdan sonsuz sayıda ışık kıvılcımları fışkırır, çölde insanları besleyen kudret helvası gibi 

çocuklarımın her birinin içine yerleşir. 

37 Bu zamanda gerçekleştiğini gördüğünüz her şey, hem ruhani hem de maddi olarak, zaten 

duyurulmuştu. 

38 Geçmiş zamanlarda, insanlığın o dönemde yaşadığı her şeyi önceden haber veren insanlar vardı. 

Bu insanlar Benim peygamberlerim, ışığın çocuklarıydı; adımlarını iyiye doğru yönlendirmeleri için 

halkları uyarırlardı. Bu peygamberler, insanlığın Rablerinin çağrılarına kayıtsız kalmasının bir sonucu 

olarak sıkıntı ve yıkımın karanlığını önceden bildirmişlerdir. 

39 Şimdi lütfuma layık olmadığını düşünen sizler kendinize şunu sorabilirsiniz: "Nasıl oluyor da 

Tanrı'nın ışığını gösterdiği ve mesajlarını onlara duyurduğunda sesini işittirdiği insanlar oluyor da, diğer 

yandan Kendisini çocuklarının çoğunun bakışlarından gizliyor?" Buna cevabım şudur: Ruhumla bağlantı 

kurabilmiş olan insanlar herhangi bir ayrıcalığa sahip değillerdir. Onlar sadece Tanrı'nın düşünce ve 

esininin zihinlerinde yansımasına izin vermek için ruhlarının ışığını saf tutmaya özen göstermişlerdir. 

40 Ben size bu aydınlanmış kişilerden birinin ağzından, her gözün Beni göreceği bir zamanın 

geleceğini söylemedim mi? Şimdi size o zamanın, insanların zihinlerini Benim Varlığımı hissetmeye 

hazırladıkları zaman olacağını söylüyorum. Her ruha ait olan armağanlar varken birkaç kişinin ayrıcalığı 

nerede? 

41 Tıpkı insan biliminizin insanların yaşamlarını dönüştürebildiğini deneyimlediğiniz gibi, Benim 

öğretilerimin de kısa sürede varlığınızı nasıl dönüştüreceğini deneyimleyeceksiniz. 

42 Akıl, adalet ve sevgi, hem ruhun hem de bedenin en temel içeriği ve varoluş nedeni olmasına 

rağmen, erdemsiz yaşamaya çalışanların kalplerindeki yerini alacaktır. 

43 Ama insanlar gerçekte yaşadıklarında, insanların yüreklerinden sadelik ve ruhanilikle dolu yeni bir 

Tanrı tapınmasının fışkırdığını göreceksiniz. Dini fanatizm, önyargı ve putperestlik, her vicdanın yayacağı 

hakikat ışığı karşısında yok olup gidecektir. 

44 İnsanlar Benim iradem ve yasam karşısında erdemde yüce ve alçakgönüllü olacaklar ve sadece 

dünyevi gücü arzuladıkları ve ruhun hazinelerini hor gördükleri için kendilerini yeryüzünde tanrı sananlar 

ağır sınavlardan geçmek zorunda kalacaklar. 

45 Benimle birlikte çalışın, çünkü herkesin işime katılmasına izin vereceğim ve böylece sonunda size 

bildirdiğim her şeyin gerçekleştiğini göreceksiniz. 

46 Bana ruhunuzda bir yer açın. Burada Benim için inşa edeceğiniz bozulmayan tapınağı aradığımı 

anlayın. Kalbinizde yaşamak ve yaptığınız her işte varlığımı hissettirmek istiyorum ve imanınızın sönmez 

lambasının bu mabedin içinde yanmasını arzuluyorum. 
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47 Üçüncü Çağın Öğrencileri: Hepiniz Benim Sözümde birleşin ki, Öğretimi yaymak için yola 

çıkacağınız an sizi donanımlı bulsun. 

48 Bana ve komşunuza karşı sorumluluğunuz ölçülemez. Gerçeği parlatın, onun için yaşayın ve 

gerekirse onun için ölün. 

49 Babanızın sevgisinin İsa'da insan olduğunu ve bu yaşamın gerçeğin duyurulmasına ve 

savunulmasına adanmış olduğunu hatırlayın. Efendinizi örnek alın, ama Benim adımlarımı takip 

edemeyecek kadar zayıf hissediyorsanız, kalbinize girmeme ve içinde yaşamama izin verin; sizi temin 

ederim ki varlığım mücadelenizde sizi güçlendirecektir. 

50 Neden faydalı olamamaktan korkuyorsunuz? Gözlerinizi geçmişe çevirin ve İkinci Çağ'da, 

Yahudiye'de bilge olarak kabul edilen ve temiz kalpli olmakla övünen kişiler olmasına rağmen, havarisel 

grubumu oluşturmaları için ne birini ne de diğerini seçtiğimi düşünün. Onlara, "Gelin ve beni izleyin" 

dediğimde çağrıma kulak veren on iki yoksul, eğitimsiz, basit ve alçakgönüllü adam vardı. 

51 Şimdi size söylüyorum, ben bilgili ya da dürüst olanları değil, alçakgönüllü olanları, barışa, 

sevgiye ve ışığa aç olanları kullanıyorum. Bu nedenle, insanların nankörlükleri, alayları ve sertlikleriyle 

sizi dikenlerle taçlandıracaklarından korkmadan yeryüzünün yollarına çıkın ve onlara getirdiğiniz mesajı 

anlayacakları zamanın geleceğine güvenin. 

52 İnsanların size yapabileceği hakaretleri bağışlayın, çarmıhtaki sözlerimle: "Baba, onları bağışla, 

çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar" deyin ve insanların hiçbirinizin hayal bile edemeyeceği kadar ağır bir 

çarmıh ve acı verici bir taç taşıdığını unutmayın. 

53 Sözlerinizde olduğu kadar bakışlarınızda ve kalbinizde de acı çekenler için adalet zamanının 

şafağını müjdeleyen şafağı taşıyın. 

54 Geçmişte yüreğiniz, içinde Benim Adımı yaşamı olmayan bir şey gibi sakladığınız bir mezardı. 

Bugün o mezar, üzerinde iman meşalesinin parladığı bir sunağa dönüştürülmüştür. Neden bu sunak yarın 

üzerinde yükseldiğiniz ruhani bir merdivene dönüşmesin ve kurtardığınız herkesin Bana gelmesini 

sağlamasın? 

55 Vaaz etme zamanınız yaklaşıyor ve Benim isteğim gibi hazırlıklı olarak girdiğinizde, daha önce 

hiç yaşamadığınız, düşünmediğiniz ya da duymadığınız olaylardan söz ettiğinizi duyunca şaşıracaksınız. 

56 Tüm bunlar gerçek yaşam yolundaki adımlarınız emin olmaya başladığında gerçekleşecek ve bir 

an için Tanrı'nın krallığında olduğunuzu hissedeceksiniz. 

57 Öğrencilerimin pek çoğunun umutla hareket ettiğini ve sevgimin gücünün ve gerçeğin ikna 

ediciliğinin bu insanlığı dönüştürmesi gerektiğine inandıklarını görüyorum. 

58 Diğerleri ise, şu anda size duyurmakta olduğum o dünyayı - birbirini seven insanlar ve uluslarla ve 

Rabbine her türlü kendini kandırmadan uzak, ruhani bir tapınma sunmayı bilen bir insanlıkla - 

kavrayamadıkları için şüpheci davranıyorlar. 

59 Bana inanıyorsanız, Benim gücümün insanın günahından sonsuz derecede daha büyük olduğuna ve 

bu nedenle günah gerçeğin ve doğruluğun ışığı önünde yol verdiği anda insanın ve yaşamının değişmesi 

gerektiğine güvenebilirsiniz. 

60 İnsanlar Tanrı'nın isteğini yerine getirdiklerinde bu dünyadaki yaşamı hayal edebiliyor musunuz? 

61 Tüm bunları düşünün, düşünün ki, bunu yaşayanlar siz değil, gelecek nesillerin çocukları olsa bile, 

bu zamanın gelmesi arzusu kalplerinizde yavaş yavaş şekillensin. 

62 Size bir kez daha yüzleşmekten çekinmemeniz gerektiğini söylüyorum. Bu nedenle, insan 

kardeşlerinize Rab'bin size geldiğini büyük bir doğallıkla söyleyin. 

63 Onlara Çarmıh'ta ölenin İsa olduğunu, Mesih'in Kendisini sakladığı Beden olduğunu, Tanrı 

Sözü'nün içinde yaşadığı Yaşayan Tapınak olduğunu; ama İlahi Sevgi olan Mesih'in yaşadığını ve Ruh'ta 

çocuklarına gelerek onları Ruhsal Krallığına götürecek yolu öğrettiğini söyleyin. 

64 Eğer sana Geliş Saatim gelene kadar nerede olduğumu sorarlarsa, onlara her ruhun içinde 

olduğumu, insanların yüreklerinin Beni arzulamasını ve seslerinin Beni çağırmasını beklediğimi söyle. 

65 Evet, insanlar, konuşacaksınız; sağırların duyabilmesi için konuşacaksınız ve herkese Benim 

bugün bir insan olarak gelmediğimi, bu nedenle sevgili Meryem'in de Bana Anne olarak hizmet etmek için 

bu zamanda dünyaya gelmediğini söyleyeceksiniz. Size onun hakkında soru sorarlarsa, Ruhunun Ebedi 

Mabette yaşadığını ve buradan tüm çocuklarına sonsuz anne sevgisinin ışımalarını gönderdiğini söyleyin. 
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66 Kalbinizin içini okuyorum ve bazıları günahlarınızın sizi böylesine büyük bir lütfa layık 

kılmadığını düşünerek Benim size gelmemin mümkün olmadığını söylerken, diğerleri aranızda 

bulunmamın nedeninin tam da bu günahlar olduğunu düşünüyor. Tefekkür etmeniz ve Sözümün önünden 

dikkatsizce geçmemeniz Beni memnun eder, çünkü ilerlemeniz tefekkürünüze ve çalışmanıza bağlı 

olacaktır. 

67 Kalplerinizi nasıl okuduğumu fark ettiniz mi? Bu nedenle size kirpiklerin gözlerinizden, Benim 

Varlığımın sizden uzak olduğundan daha uzak olduğunu söylüyorum. Bu nedenle, günahlarından utanan 

kişi benim bağışlayıcı olduğumu bilsin ve benim sözümle arınsın. 

68 Öğretilerimin her birinin değerini takdir edin, Beni dikkatle dinleyin, uyanın. Ayrılış tarihim olarak 

1950 yılını gösterdiğimin bilincinde olun. Ama ona olan sevgisizliğiniz ve ilgisizliğiniz yüzünden Sözümü 

o zamandan önce sona erdirmemi mi istiyorsunuz? Bu yıl zaten yaklaşıyor ve o zaman Bana ne 

sunacaksınız? Beni yine inkâr edip çarmıha gerecek misiniz? İzleyin ve dua edin; o saat geldiğinde güçlü 

olacaksınız. 

69 Belirlediğim zamandan önce Sözümü geri çekecek olsaydım, kendinizi öksüz hissetmeniz için bir 

nedeniniz olurdu. Ama 1950'de sona erdirirsem, Benim tezahürüm sırasında her şeyi aldığınız için 

herhangi bir memnuniyetsizliği haklı gösteremezsiniz. 

70 Sözümü işittikleri halde unutanların vay haline, çünkü Rablerini arzulayarak gözyaşı dökecekler ve 

yollarında sadece sahte Mesihler bulacaklar, onlar da onlara Kendimi tanıttığım şekilde konuşuyor gibi 

görünecekler, ama yaşamın özü ve gerçek olmayan bir sözle, onları şaşkınlığa sürükleyecekler. Yanlış bir 

ışık, Sözümün sizin için büyük bir sevgiyle açtığı yolu kaybetmenize neden olsaydı, bunu acı verici 

bulmaz mıydınız? Bu nedenle sizinle sık sık konuşuyorum ki Sözümle dolu kalabilesiniz ve onun özünü 

tanıyabilesiniz. 

71 Hepiniz günahkârsınız, ama ben sizi öğrencilerim olarak kabul ettim. Bütün öğretişlerim ve 

işittiklerim, insanların yakınmaları Bana ulaşır. Aynı sevgiyle zengin cimriyi de, güçlüyü de, hükümdarı 

da, kardeş katilini de, kötülük yapanı da, alçakgönüllüyü de, adalete aç olanı da kabul eder ve ihtiyaçlarına 

kulak veririm. Hepsinin dualarını dinlerini ya da inançlarını yargılamadan kabul ettim, çünkü bu da her 

ruhun sahip olduğu irade özgürlüğüne aittir. 

72 Bu nedenle ışığımı herkese gönderiyorum, çünkü dinini seven ya da manevi bir ideali besleyen 

herkes gerçeği ve sonsuzluğu aramaktadır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 89 
1 Haçınızı sırtınızda taşıdınız; yaşamın sorunları ruhunuzda bir yük gibi oldu, ama kaderinizde var 

olan ruhsal haçı henüz Beni izlemek için üstlenmediniz. 

2 İnsanların ruhani tutkularını giderek daha fazla yaşamaları ve çarmıhlarını kucaklamaları için 

ayağa kalkma zamanı gelmiştir. 

3 Size öğrettiğim ve Çarmıh'ta Kanımla mühürlediğim şu söz: "Birbirinizi sevin", nihayetinde 

insanlığın kalbinde çiçek açacaktır. 

4 Size olan sevgim kaybolmanıza izin veremezdi ve bu nedenle İsa'da, kurtuluşa erişebilmeniz için 

size her zaman yardım edecek olan sonsuz değere sahip bir Söz verdim. İlahi Söz sizi kurtarmak için insan 

oldu. Ruhunuzun bu zamanda kardeşlerini kurtarmak için enkarne olup olmadığını biliyor musunuz? 

5 İsa bu dünyada Tanrı'nın "Sözü" idi; O'nunla ilgili her şey konuşuyordu - sadece sözleri değil, aynı 

zamanda işleri, görünüşü, düşünceleri. Üstadınız size bunu söylüyor çünkü siz de bu örneği taklit 

edebilirsiniz. Bunun için yeteneklerden yoksun değilsiniz; varlığınızda uyuklayan bu yeteneklerin 

uyanması ve kendilerini ifade etmesi için sevmeniz ve kalbinizin iyi niyetle dolu olması yeterlidir. 

6 Çarmıhınızı yüklenin ve alçakgönüllülükle Beni izleyin. Birini teselli ederken, bir kalbe huzur ya 

da bir ruha ışık getirirken, maddi yaşamınızla ilgili her şeye dikkat edeceğime ve hiçbir şeyi ihmal 

etmeyeceğime güvenin. 

7 Ruhunuzla konuştuğumda, endişelerini, ihtiyaçlarını ve arzularını keşfetmek için kalbinize de 

baktığıma inanın. 

8 Yeni şafak insanları aydınlatır, ışığı insanların kalplerindeki inancı alevlendirir. 

9 Sevgili öğrencilerim, Sözüme alışmayın ki, onu her duyduğunuzda, kalbiniz bu ilahi tohumun en 

derin duyarlılığına düştüğünü hissetsin. 

10 Siz ışığı arayan ruhlar, Bana gelin ve bu Sözü işitin. Siz üzgün yürekler, sesimin size umudu geri 

getirmesine izin verin. Yaşamın zorlu yollarında eğilmiş bedenler, Benden güç alın ve kendinizi yeniden 

düzeltin. 

11 Ey Beni duyan ruhlar, dünyevi yaşamın sorunlarının üzerinizde iz bırakmasına, hatta sizi 

bükmesine izin vermeyin. Güçlü ve ılımlı olmanıza yardımcı olabilmesi için her denemeyi içeren ışığı 

arayın. 

12 Eğer ruh bedene boyun eğdirmeyi başaramazsa, beden ruha boyun eğdirecek ve ona 

hükmedecektir; bu nedenle ruhlar zayıf düşer ve bedenle birlikte öldüklerine inanırlar. 

13 Bir zamanlar birbirlerini sevmeleri için kalpleri aradığım gibi, şimdi de ruhları arıyorum. 

14 Bugün size insanın ötesinde bir sevgiyi, tüm dünyaları birleştirecek bir sevgiyi öğretmeye geldim. 

15 Sözüm size kaderinizin dünyevi yaşamla sınırlı olmadığını, görevinizi ruhsal alanda sürdürmeniz 

gerektiğini açıklıyor. 

16 Yolu aydınlatan meşaleler gibi ışığımla işaretlenmiş yüz kırk dört bin kişinin önderliğinde büyük 

bir ordu gibi yükselecek bir halk oluşturuyorum. 

17 Barışın askerleri bu halkı oluşturacak, peygamberler ve kahinler gelmekte olanı duyuracak; insan 

bilimi olmayan doktorlar hastaları merhamet ve sevginin merhemiyle iyileştirecek; ışığımdan ilham alan 

danışmanlar ilahi öğretilerden bahsedecek ve onların dünyadaki izleri restorasyona, yenilenmeye ve 

ruhaniliğe tanıklık edecek. 

18 Bu halk sadece insanlardan oluşmayacak; görünmez silahlarıyla yeryüzünde savaşanlara yardım 

edecek olan büyük ışık ruhları orduları da bu halkın bir parçası olacak. 

19 Bu insanların bir parçası olmak istiyor musunuz? Sesimi duyun, dua edin, bedeninizin zayıflığını 

bir kenara bırakın ve öğretilerimi hemcinsleriniz arasında uygulamaya başlayın. 

20 Yorgun hissedenler nasıl güç aktarabilir? Hastalar sağlıklarını kaybetmiş olan hemcinslerini nasıl 

iyileştirebilirler? Haçınızı sevinçle taşıyabilmeniz için kendinizi Benimle güçlendirin ve besleyin. 

21 Sevgili insanlar, sevgi örtümü tüm kalplerin üzerine seriyorum. 

22 Şu anda ışığımı sonsuzluktan parlatıyorum ve yarın Sözümü anlayabilmeniz için sizi hazırlıyorum, 

çünkü imanınız henüz gerçek değil. İsa'nın bu dünyaya ve bu zamana ışıltısının bir gerçeklik olup 

olmadığını kendinize ne kadar sık sordunuz? İçinizde bir mücadele uyandırıyorsunuz; Ruh size Benim 
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vahyimin gerçek olduğunu söylerken, inatçı beden, kalbi ve küçük beyniyle, şüphe ediyor, tereddüt ediyor 

ve çoğu zaman bu formdaki Varlığımı inkâr ediyor. 

23 Korkmayın, çünkü hem Bana inanıp sevdiğinizde, hem de Benden şüphe edip yoldan saptığınızda 

sizi kutsarım. Ben kimseyi kayırmam ya da ayırt etmem, ben sadece insanlığa ışık vermeye geldim ki 

herkes hakikate sahip olabilsin. 

24 Üçüncü Çağ başladığında size gönderdiğim bu mesaj, ilahi sevgimin neler içerdiği ve mükemmel 

adaletimden neler bekleyebileceğiniz konusunda size açıklık ve kesinlik getirecektir. 

25 Ben Işık Ekicisiyim ve ekmek ve biçmek için en iyi zamanı tam olarak biliyorum. Rüzgârlar 

ağaçları salladıktan ve toprağı kuruttuktan sonra, ekim zamanı gelmiştir ve bugün tam da rüzgârların 

dünyayı kırbaçladığı ve ağaçların yapraklarını döktüğü zamandır. Bu, acı dolu kadehinizi içmeye 

başladığınız bir acı zamanıdır. Madde ve ruh arasındaki savaş, iyiliğin kötülüğe, ışığın karanlığa, gerçeğin 

yalanlara karşı savaşı yaklaşmaktadır. 

26 İnsanlık ahlaksızlığın doruğuna ulaştığında, dünya günaha düştüğünde, Tanrınızın size ışığını 

vermek için geleceği uzun zamandır yazılıdır. 

27 İnsanlar bu kez öldürerek zafer kazanırken, ben onlara hayat vererek zafer kazanacağım. Benim 

ilahi görevim ruhları kurtarmaktır, siz henüz "Dünyanın Kurtarıcısı "nın ne anlama geldiğini 

kavrayamadınız. 

28 Yaşam kalplerinizde Beni orada hissetmeden atıyor ve siz yine de Ruhumun zihinlerinize ışık 

saçtığını merak ediyorsunuz. Kurtarıcı'nın kayıp ruhları arıyor olması size ne kadar garip geliyor? Bir 

çobanın kaybettiği bir koyunu aramaya ne zaman gittiğini merak ettiniz mi? 

29 Siz yaratılmadan önce bile Bana itaatsizlik edeceğinizi ve sizi sevgiyle kurtaracağımı biliyordum. 

İlahi Sevgimi, insanların tahtına çarmıh gerecekleri İsa'da bedenlendirmem gerektiğini biliyordum. 

30 Sınırları olmayan ve sürekli olarak sözlerle, şifalarla, Kanımla ve bağışlayıcılığımla akıttığım 

sevginin gücünü size öğretmek için İsa'daydım. Bu sevgi Lazarus'u uyandırdı ve Mecdelli'yi bağışladı. 

Yine de dünyaya geri dönmüş olmamın imkânsız olduğunu düşünüyorsunuz, çünkü Bana orada ölüm 

verdiniz. Ama Ben Baba'nın bağrına döndüm ve siz Beni artık bir insan olarak değil, yalnızca Sevgi olarak 

hissetmeniz ve hayal etmeniz gerektiğini anlamadınız. 

31 O zamanlarda İlahi Sevgi'nin İsa'nın dudakları gibi saf dudaklar aracılığıyla konuştuğu ve şimdi de 

Öğretimi size iletmek için Sözümü size bildirdiğim günahkârların dudakları aracılığıyla kendini gösterdiği 

doğrudur. Ancak size her iki durumda da özün aynı olduğunu ve sevgimin şu anda daha mükemmel bir 

biçimde tezahür ettiğini de söylemeliyim, çünkü sizleri kendimin sözcüsü yapıyorum ve böylece 

kusurlarınızın Beni sizden nefret ettiremeyeceğini kanıtlıyorum. 

32 Bazıları Kendimi gösterdiğim insanların kâfir olduğunu iddia etse de, size söylüyorum: onlar yeni 

bir günün gelişini şarkılarıyla duyuran tarla kuşlarıdır. 

33 Birçok derste sizi insanlar üzerindeki ruhsal ışıltım hakkında aydınlattım ama yine de şüpheniz 

devam ediyor. İkinci Çağ'da size verdiğim ve imanı az olan insanların Bana inanmaları için talep ettikleri 

maddi kanıtlar gibi maddi kanıtlar vermemi istiyorsunuz. 

34 Eğer güneş tüm doğaya ve tüm varlıklara yaşam ışığı yayıyorsa ve eğer yıldızlar da dünyaya ışık 

yayıyorsa, - İlahi Ruh neden insanın ruhuna ışık yaymasın? 

35 Şimdi size diyorum ki: İnsanlar, kendi içinize dönün, kökeni sevgide olan adalet ışığının tüm 

dünyaya yayılmasına izin verin. Benim gerçeğim sizi gerçek sevgi olmadan ruhlarınız için kurtuluşa 

erişemeyeceğinize ikna etsin. 

36 Yeniden ne yapmak için geldiğimi biliyorsun. O halde size doğru yolu hatırlatan öğretime bağlı 

kalın. Dünya gerçek maneviyata erişene kadar, insanlarla iletişim kurmak için tüm maddi ve insani araçları 

kullanarak onlara yaklaşmaktan vazgeçmeyeceğim. İlhamınızı ve yukarı doğru evriminizi ve sonsuzluğa 

varışınızı bekliyorum. 

37 Size çok düşmanca görünen ve gerçekte erdem ve sevgiden nasıl yararlanacağını bilenler için 

uygun ve elverişli bir yer olan bu dünyada ruhani yükselişi zaten başarabilirsiniz. 

38 Acı çeken birçok ruh, ağlayan birçok anne ve keder dolu birçok kalp var. Dünya kan, hastalık ve 

kederle doludur. İnsanlığa yardım edin, duygularınızı yüceltin, daha fazla merhamet gösterin. Komşunuza 

çocuklarınızmış gibi yardım etmek için elinizi uzatın, onları kardeşlerinizmiş gibi dinleyin, o zaman 
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dünyaya sevgi vereceksiniz ve kalbinizin derinliklerinde Babanızın sevgisinin yansımasını, sizi 

mücadeleye devam etmeye teşvik etmek için üzerinize gelen bir okşama olarak hissedeceksiniz. 

39 Adım adım, an be an, şimdiye kadar insanların yüreklerine kapalı olan mabedimde oturmak için 

geleceğim zaman yaklaşıyor. 

40 Her kim Bana yaklaşmak için karşılığında bir şey almayı beklemeden hayatını sadece vermeye 

adaması gerektiğini ya da hemen bir ödül almadan kendini feda etmesi gerektiğini düşünürse yanılır; 

çünkü sen olduğun gibi olduğun için - kusurlu ve günahkâr - senden bir şey istemek için seni arayan kişi 

sana iyilik yapan kişi olacaktır. Çünkü size ihtiyaç duyarak, size merhamet yolunda Baba'ya yaklaşma 

fırsatı verir. 

41 O halde öğrenciler, dünyaya gidin ve hemcinslerinize, bu zamanda Benim gelişimi bekliyorlarsa, 

Beni bir insan olarak görmeyeceklerini söyleyin. İkinci Çağ'da olduğu gibi, körleri, felçlileri, tedavi 

edilemeyenleri ve ele geçirilmişleri O'na getirmek için Üstat'ın yeryüzüne gelişini beklerlerse, Beni bir 

insan olarak görmeyeceklerdir, çünkü Benim insanlar arasındaki varlığım tamamen ruhsaldır. Yine de, 

hastalarını Bana emredebilirler, Bana üzüntülerini ve acılarını anlatabilirler, çünkü Ben tüm çocuklarıma 

yakınım ve hazırım. 

42 Bu zamanda size öğretimi verdiğim bu ışık, bu Söz, size birbirinizi iyileştirebileceğiniz, birbirinizi 

teselli edebileceğiniz ve yaşam yolunda birbirinize yardım edebileceğiniz ruhani ve basit yolu 

gösterecektir. Bu, hastaların birbirlerine duydukları sevgi sayesinde iyileştikleri zaman olacaktır. 

43 Evet, insanlık, tutkuların ateşini yaktınız ve ardından, körlüğünüzün bir sonucu olarak Baba'nın 

sizi cezalandırmadığını anlayamadan, sizi cezalandırmamasını istemek için Cennete haykırdınız. 

Nefretinizin ve savaşlarınızın ateşini tövbe ve erdemin kristal sularıyla söndürmenin yolunu nasıl 

bulacağınızı anlamayan sizlersiniz. Çünkü içinizde bu erdeme sahip değildiniz ve şimdi ateşi 

gözyaşlarınızla ve hatta kanınızla söndürmeye başlamalısınız. 

44 Ağlamanızı, acı hissetmenizi engellemek isteyen Benim. Ayağa kalkmanızı ve kendinize karşı 

zafer kazanmanızı isteyen Benim. 

45 Ruhani yükselişe ulaşmak için alçakgönüllülüğü en iyi müttefiklerinizden biri haline getirin. 

Çünkü ruhun krallığı olan cennetin kapıları kibirlilere tamamen kapalıdır. Bu yollardan hiç geçmedi ve 

bunu asla başaramayacak ama eğer alçakgönüllü olursa onu ilk öven ben olacağım ve ona sonsuzluğun 

kapısını açan Benim merhametim olacak. 

46 Kendi kendilerine ilham vermekten aciz olan akıl organları aracılığıyla sizinle bu şekilde 

konuşarak, size varlığımın ve ışınlamamın gerçekliğinin en iyi kanıtını veriyorum. O halde neden dürüst 

olmayan niyetlerle Benden kanıt talep ediyorsunuz? Bakın, size sadece alçakgönüllülerin Krallığıma 

gireceğini söyledim. Alçakgönüllü olun ve Sözümün içerdiği sevgi ve merhameti anlayacaksınız. 

47 Bana meydan okumayın, çünkü o zaman sizden merhamet dileyen birini merhametten yoksun 

bıraktığınızı gördüğümde buna ne hakkınız olduğunu sorarım. 

48 Sözümün yüreklerinizde çiçek açmasına izin verin; kaçınızın Benim ekicilerim olacağını henüz 

bilmiyorsunuz. İnsanların önyargılarından duyduğunuz korkuyu bir kenara bırakın, çünkü böyle bir korku 

duyması gerekenler, kardeşlerinin yüreklerine bu tohumu ekmek için Bana hizmet etmeyeceklerdir. Korku 

yalnızca maddi doğanın bir zayıflığıdır, oysa güven ve inanç ruhun nitelikleridir. 

49 Efendiniz ve Rabbiniz olan Mesih'in sevgisine karşı çok soğuk davrandığınızı düşünün, ama sizden 

rica ediyorum: Bu duygu soğukluğunun nedeni neydi? 

50 İkinci Çağ'da size şöyle demiştim: "Tilkilerin inleri, kuşların yuvaları var, ama Tanrı'nın Oğlu'nun 

başını koyacak yeri yok"; ve bugün, yüreklerinizin kapılarını çaldığımda, Bana açılmak istemiyorsunuz. 

Ama hepinizi öğrencilerim yapacağım, çünkü Benim sevgim asla yenilmeyecek. 

51 İnsanoğlunun harikalarının ortasında yaşayabilmesi, Yaratıcısına tapınması ve onu yüceltmesi için 

Baba tarafından Ruhsal Yaşamın bir görüntüsü olarak hazırlanan bu gezegen, daha sonra insanoğlu 

tarafından bir gözyaşı ve kan vadisine dönüştürülmüştür. O zamandan beri bu dünya, ateşli bir çile ve 

arınma sürecinden geçmek zorunda kalan varlıklar için bir kefaret vadisi olarak kalmıştır. Ve yine de - kaç 

kişi hala bu dünyada cennetin krallığını ve sonsuzluğu görüyor! 

52 Burada insan kibri saraylarını ve tahtlarını dikmiş, burada insan kendini kral ilan etmiş ve 

körlüğüyle Tanrı olduğunu düşünerek kendisine tapılmasına izin vermiştir. Onun arzularını engellemedim 
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ya da onu özgür iradeden mahrum bırakmadım. Gerçeğin ışığını kendisinden keşfetmesini ve yaşamın 

özünü bilmesini istedim. 

53 Benim Gücüm hiçbir zaman günah işleyen çocukları cezalandırmak için bir dünya, bir ev ya da bir 

kefaret yeri yaratmadı. Eğer yeryüzü bir acı ve ıstırap potasıysa, bu insanların eseridir. 

54 Size tekrar söylüyorum, bu dünya barışı, harikaları ve vahiyleriyle başlangıçta Ruhsal Krallığa 

benzerlik gösteriyordu. 

55 Size kefaretten söz ettiğimde ne demek istediğimi biliyor musunuz: Ruha ve bu dünyaya saflığını 

geri vermek, böylece çocuklarım için sonsuzluktan beri sizin için tasarladığım şey olabilir: İnsanlar 

arasında bir kardeşlik dünyası, yaratılmış olan her şeyle bir uyum kültü ve Rab için ruhani bir ibadet. 

56 Ben senin yargıcın mıyım, değil miyim? Evet, insanlık, Benim yargım size karşı acımasız ve 

serttir, ama yaşamın Yazarı olan O'nun sevgisinden doğar. Yasalarıma saygısızlık eden, günah işleyen ya 

da itaatsizlik eden herkesi yok edebilirdim; ama sizi ölümle yenmenin ne değeri olurdu? Gerçeğin ve 

sevginin gücü yok mu? 

57 Ölüleri istemiyorum, kefaret için ağlayanların ağıtlarını sonsuza dek duymak istemiyorum. 

58 Mevcut olanlarda, olmayanları kabul ediyorum; yarın, bu söz artık duyulmadığında, tanıklarımın 

dudakları aracılığıyla onu duymamış olanlara iletilecektir. Öğrenciler, birbirinizi sevin ki, yüreğiniz 

kardeşleriniz için bir cankurtaran sandalı gibi olsun. 

59 Bu zamanın İyi Haberi dünyanın her köşesine ve her yüreğe ulaşacaktır. İkinci Çağ'da İsa 

aracılığıyla size verdiğim mesaj şimdiden insanlığın bilgi birikimi haline gelmiştir. Bu kutsanmış tohumun 

üzerine, geçmiş çağların mesajını aydınlatmak ve açıklamak için Spiritüalizmin bereketli yağmuru 

düşecektir. 

60 Sadece mutlu yaşayanları, günahı ya da acıyı az bilenleri aramayın; cüzamlıya, adam öldürene, 

küfredene ve yaşamında karmaşa içinde olana da gelin. O varlığın size dıştan sunduğu sefaletten 

çekinmeyin, o insanın içinde bir ruhun yaşadığını, o varlığın içinde Rab'bin bir çocuğunun yaşadığını, 

kardeşlerinizden biri olduğunu, size ebedi ve ilahi bağlarla bağlı olduğunu hemen hatırlayın. Acıyı 

hissetmeden ya da onu yumuşatmadan geçip gitmesine izin vermemek için Sözümü her zaman içinizde 

canlı tutun. 

61 Her kim komşusunun acısını hissederse, her kim kardeşinin sıkıntılarını içten içe yaşarsa, duası ve 

sözleri aracılığıyla, uğruna kendini kullandığı ya da birlikte acı çektiği kişilerin üzerindeki ağır kefaretin 

kaldırılacağı bahşedilecektir. 

62 İhtiyaç sahipleri kapınızı çaldıklarında sizi hazırlıksız bulmadıklarından emin olun, çünkü o zaman 

ruhunuz böylesine zor bir görevi yerine getirmek üzere kendisini dünyaya gönderene tanıklık 

edemeyecektir. 

63 Ruhunuz yeni bir insanlık yaratmalı ve bunu yapmak için dünyayı saran kötülüğe karşı 

savaşmalıdır. Çocuklara göz kulak olun, gençlerin içindeki iyiliği güçlendirin, çünkü yeni nesiller cömert 

çalışmalarınızı devam ettirecek olanlar olacaktır. 

64 Bakışlarımın, yaşamaya başlayanların içine düştükleri uçurumları ve kendilerini savunacak 

silahları olmayanları bekleyen tehlikeleri keşfetmediğini mi sanıyorsunuz? 

65 İnsanlar, artık ahlaksızlığa alışmayın, saflığınızla övünmeden onunla savaşın ve hemcinslerinizin 

günahlarına öfkelenmeyin. Konuşmalarınızda ve eylemlerinizde nazik, doğru ve yardımsever olun; dünya 

sizi dinleyecek ve öğretici sözlerinize de dikkat edecektir. Bu öğretiyi aktarmadan önce onu yaşamanız 

gerektiğini size tekrar söylememe gerek var mı? 

66 Öğrencilerim, Sözümü inceleyin ki onun özünü keşfedebilesiniz. Yarın dünyaya açıklayacağınız 

bu vahyin ilk koruyucuları olarak sizleri görevlendiriyorum. 

67 Bu vahiyde büyük bir şey yok gibi görünüyor, ancak gelecekte bunun insanlık arasında ne kadar 

önemli olacağını göreceksiniz. 

68 Bu insanlar arasında her türden mürit vardır; bazıları bu çalışmanın büyüklüğünün farkındadır ve 

ortaya çıkışının dünyada yaratacağı şoku şimdiden hissetmektedir; diğerleri bunun iyi bir yol olduğuna 

inanmakla yetinmektedir ve ayrıca bu öğretinin büyüklüğünü keşfedemeyenler ve zaferinden ve insanların 

kalplerine girmesinden şüphe edenler de vardır. Size söylüyorum, bu size emanet ettiğim bir mücevherdir, 

ilahi ışık ışınlarını tanımak istemediniz çünkü Benim öğretimi kavrayamadınız. 
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69 Unutmayın ki, O'nun zamanında bile insanlar Mesih'in sözünden kuşku duyuyorlardı; çünkü 

insanlar İsa'yı kökeni ve giysilerine bakarak yargılıyorlardı ve O'nun Nasıralı bir marangozla yoksul bir 

kadının oğlu olduğunu öğrendiklerinde - ki daha sonra yoksul Celileli balıkçılarla birlikte yola çıkacaktı, 

Onlara garip gelen bir öğretiyi duyurmak için köy köy dolaşan ve giysilerinin yetersizliğini sergileyen bu 

gezgin vaizin, Rab'bin İsrail halkına vaat ettiği Kral olduğuna inanamadılar. 

70 Size bu işaretleri veriyorum çünkü insanlar sadece ruhla görülecek ve hissedilecek olanın 

yüceliğine inanabilmek için duyuları kör eden dışsal ihtişamı ararlar. 

71 İnsanların gözlerini açabilmeleri için kanımı dökmem, canımı vermem ve yeniden dirilmem 

gerekiyordu. Bana iman edebilmeniz için Ruhum şimdi hangi kâseyi içmeli? İnsanlık: Kurtulduğunuzu 

görmek için neler yapmazdım ki? 

72 Sizinle konuşmak için hâlâ kısa bir süre var. Henüz Benim tezahürümü dikkate almayanların daha 

sonra bunu anlayacaklarını ve ardından misyonlarını kaya gibi sağlam bir inançla kucaklayacaklarını 

biliyorum. 

73 Sabırla donanmış olarak gelirim; öğretilerim uğruna gelene Öğretmenim; yalnızca Bende sağlık 

arayana Hekimim; çok günah işleyen ve sonra bağışlanmayı dilemek için alçakgönüllülükle başını eğerek 

Yüzümün önüne gelene hoşgörülü bir Yargıcım. Yarın, arzularının gerçekleştiğini gördüklerinde, 

dudakları cahillere öğretmek için konuşacak. İlahi Hekime gelecekler, ama sadece komşularının acıları 

için merhem ve teselli istemek için ve aynı zamanda onları gücendiren kişi için şefaat etmek üzere Benim 

Adaletime dönecekler. 

74 Size usta olmak için önce çırak ve öğrenci olmanız gerektiğini söyledim. 

75 Günaha düşmemek için izleyin ve dua edin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 90 
1 Ben kalplerinizin kapısını çalan gezginim. Kapıyı çalıyorum ama kim olduğunu bilmiyorsunuz; 

kapıyı açıyorsunuz ama Beni tanımıyorsunuz. Bir köye gelen ve onu tanıyan kimse olmayan gezgin 

gibiyim, yabancı bir ülkeye giren ve kendi dilinde anlaşılmayan yabancı gibiyim. Aranızda kendimi böyle 

hissediyorum! Varlığımı ne zaman hissedeceksiniz? Ey insanlar, Yusuf'un zamanında Mısır'daki kardeşleri 

tarafından tanındığı gibi, siz de Beni ne zaman tanıyacaksınız? 

2 Yakup'un oğlu Yusuf, öz kardeşleri tarafından Mısır'a gitmekte olan bazı tüccarlara satılmıştı. 

Yusuf henüz küçüktü, ama büyük bir kehanet yeteneğine sahip olduğunu göstermişti. Onu bir daha 

görmeyeceklerini düşünen kardeşlerini kıskançlık sardı ve onu ortadan kaldırdılar. Ama hizmetkârını 

gözeten Rab onu korudu ve Mısır Firavunu'nun gözünde yüceltti. Yıllar sonra, dünya kuraklık ve kıtlıkla 

boğuşurken, Yusuf'un öğütleri ve esinleriyle yönlendirilen Mısır, ziyarete dayanmak için yeterli erzak 

biriktirmişti. Sonra Yakup'un oğulları yiyecek aramak için Mısır'a geldiler. Kardeşleri Yusuf'un Firavun'un 

bir bakanı ve danışmanı olduğunu anladıklarında büyük bir korkuya kapıldılar. Onu gördüklerinde, 

işledikleri günahtan pişmanlık duyarak ayaklarına kapandılar ve kardeşlerinin kehanetlerinin 

gerçekleştiğini anladılar. Öldüğünü düşündükleri kişi, güç, erdem ve bilgelikle dolu olarak karşılarındaydı. 

Sattıkları peygamber, Rab'bin daha çocukken dudaklarına koyduğu peygamberlik sözlerinin doğruluğunu 

onlara kanıtladı. Eziyet ettikleri ve sattıkları kardeşleri onları bağışladı. Anlıyor musunuz, millet? Şimdi 

size bugünü neden anlattığımı biliyorsunuz: Yusuf'un kardeşlerini tanıdığı gibi siz de Beni ne zaman 

tanıyacaksınız? 

3 Ben de bir zamanlar size kehanetlerde bulundum, ben de satıldım ve ölüme teslim edildim. Ama 

unutmayın, size tekrar geleceğimi söylemiştim. Öyleyse şimdi kapılarınızı çaldığım halde neden Beni 

kabul etmiyorsunuz? Sonunda Beni arayabilmeniz için, o olayda olduğu gibi yeryüzünde kuraklık ve 

kıtlığın baş göstermesi mi gerekecek? 

4 Sizi kötülükten kurtarmak ve mükemmelliğe ulaştırmak için zamanın başlangıcından bu yana 

sizinle ne kadar çok konuştum ve size ne kadar çok şey verdim. Ama yine de dağın zirvesine ulaşmak için 

zamana ihtiyacınız var, orada sizi sevgimden fışkıran ve Bana dönen mücevherler gibi korumak için 

bekliyorum. 

5 Bütün insanlar bilir ki, Ben yaratılmış her şeyin Babasıyım ve varlıkların kaderi Benim elimdedir. 

Ancak ne ilgilerini ne de saygılarını görebildim. Onlar da yaratıyor, onlar da efendi ve komşularının 

kaderi üzerinde güçleri olduğuna inanıyorlar - öyleyse neden Benim önümde eğilsinler? 

6 Bu şekilde insan sabrımı sınadı ve adaletime meydan okudu. Gerçeği bulması için ona zaman 

verdim, ama Benden hiçbir şey kabul etmek istemedi. Baba olarak geldim ve sevilmedim; sonra Efendi 

olarak geldim ve anlaşılmadım; ama insanlığı kurtarmak gerektiğinden, şimdi Yargıç olarak geliyorum. 

İnsanın Benim adaletime isyan edeceğini biliyorum, çünkü Beni Yargıç olarak bile anlamayacak ve 

Tanrı'nın öç aldığını söyleyecektir. 

7 Herkesin Tanrı'nın intikam duyguları besleyemeyeceğini, çünkü O'nun sevgisinin mükemmel 

olduğunu anlamasını dilerim. Acıyı ben de gönderemem; onu günahlarınızla kendinize çeken sizsiniz. 

Benim İlahi Adalet'im çektiğiniz acıların ve hatta ölümünüzün bile üzerindedir. Acılar, engeller, 

başarısızlıklar insanın sürekli olarak kendisine dayattığı denemelerdir ve ektiklerinin meyveleri yavaş 

yavaş biçtikleridir. Bu yaşam krizlerinin her birinde ışığımın ruhunuza ulaşmasına izin vermem yeterlidir, 

böylece ruhunuz kurtuluşuna kavuşabilir. 

8 Birçok kişi Mesih'in öğretilerini anlamadıklarını, neye sırt çevireceklerini ve adımlarını nereye 

yönlendireceklerini bilmediklerini söyler. Ama onlara soruyorum: Bu öğretiler size çok mu yüksek 

geliyor? O halde şimdi Beni dinleyin ve onları anlayacaksınız. 

9 Tüm bu öğretileri size açıklamak için geri dönmem gerektiğini biliyordum. Bu nedenle size 

Gerçeğin Ruhu'nun gelip size tüm gizemleri açıklayacağını ve anlamadığınız şeyleri anlamanızı 

sağlayacağını söyledim. Bu, Gerçeğin Ruhu'nun tüm bedenlerin ve her ruhun üzerinde gezindiği zamandır. 

Sesimi duymak için vicdanınızın en iç kısmına odaklanmanız yeterlidir. Ancak bu zamanın ilk meyveleri 

olarak, insani akıl organı aracılığıyla bildirimi size vermek istedim, öyle ki bu mesaj gelişiminize giden 

yolda size sağlamlık ve inanç veren bir tohum olsun. 
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10 Bu zamanda size sevgi, huzur ve ruhani eğitim veriyorum ve kalbiniz - yoksul ve tüm bunlara 

muhtaç - ilahi armağanı almak için kendini arındırıyor. 

11 Kudretli adamların ve büyük bilgiye sahip olanların reddettiği şeyi, alçakgönüllüler kabul eder ve 

görkemli saraylarda hor görülen şey, yoksul kulübelere ulaşır ve sevinçle karşılanır. 

12 Uzun bekleyişten ve bunca acıdan yorulan sizler Bana gelin. Her şeyi hazırladım ve her şey bu an 

için hazır. Canlandırıcı nefesimi soluyabilmeniz için rüzgârı güzel kokularla donattım, çünkü size sonsuz 

sevgiyle yaklaşmak istiyorum. 

13 Güçlülerin çocukları kapılarında çağrımı duyduklarında Bana şöyle derler: "Yarın yine gel, çünkü 

bugün sana yer yok", basit zihinli insanlar ise Bana şöyle derler: "Bize gel Efendim, gel ve kulübemizi 

Varlığınla şereflendir. Utanç lekelerimize bakma. Sen ki günahkâr Mecdelli'nin evini ziyaret ettin, bize de 

seni görme mutluluğunu bahşet." 

14 Bu acil ama alçakgönüllü çağrı Bana ulaştığında, yaklaşır ve bu saat için hazırlanmış olan bu 

kalplere bir mabet gibi girerim. 

15 Aranızda acı gözyaşlarıyla meshedilmiş olanları, zulme uğramış, aşağılanmaya katlanmış olanları 

keşfediyorum. 

16 (İçsel) mücadelelerinizin ve hayal kırıklıklarınızın sessizliğinde Beni çağırdığınız için geldim; ama 

yoldan çıkmış ya da tehlikede olan koyunun melemesini duyan bir çobanın acele etmesi gibi, çağrınız 

üzerine gecikmeden geldiğimi takdir edeceksiniz. 

17 Beni büyük bir inançla aradınız, yorulmak bilmeden Beni aradınız ve size doğrusunu söyleyeyim, 

inancınız sizi aldatamadı. 

18 İnanmayı ve beklemeyi bilen herkesin üzerine kutsamalarımı bir sevgi seli gibi döktüğümün 

farkında olun. Size bir aşk şarkısı gibi gelen, acıları unutturan ve yaşam yolunda kalbinizin azar azar 

topladığı her şey için sizi bağışlayan sesimi dinleyin. 

19 Benim ruhani varlığımı kalplerinizde hissetmeyi öğreniyorsunuz ve bu bilgi bazıları için bir 

soluklanma, bazıları içinse bir vaha gibi oldu. Herkesi arıyorum, ama önce Beni duyduklarında Beni inkâr 

etmeyen, Benimle birlikte oldukları için kardeşlerinin alaylarına katlanmayı bilenlerin arasında Kendimi 

tanıtmak için aceleyle geldim. 

20 Denemelerde sabırlı olun ve İşime tanıklık edeceksiniz; ama Ben de sadık öğrencilerime tanıklık 

edeceğim ki, insanlık onların Hakikat'te durduklarını anlayabilsin. 

21 Sadece sizler Benim İşimin tanıkları olmayacaksınız, sadece halkımın erkekleri ve kadınları Benim 

gelişime tanıklık etmeyecek, her şey Benim gelişimden söz edecek ve Benim Gerçeğime tanıklık edecek, 

tıpkı Çarmıhtaki Ölüm Saatinde güneşin bile gizlendiği, yeryüzünün sarsıldığı ve tüm Kudüs'ün ıssız ve 

üzgün olduğu o İkinci Zamanda olduğu gibi. 

22 Sevgili öğrencilerim, artık Benim için ağlamayın, gözyaşlarınız mutluluğa dönüşecek, çünkü 

öğretilerimin yeryüzündeki zaferini deneyimlediğinizde sonsuz bir sevinçle ağlamaya devam edeceksiniz 

ve hiç kimse bu mutluluğu sizden alamayacak. Şimdilik, bu ruhani ziyafette yerinizi almaya ve yaşamın 

tatlı ekmeğini yemeye devam edin. 

23 Ruhunuza yansıyan bu ziyafetin tadını çıkarın ki, Benimle birlikteliğe eriştiğiniz an, sıkıntılarınızı 

unutabilesiniz. Yaralarınız iyileşecek ve emeklerinizden dinleneceksiniz. Bu anlar geldiğinde kalbiniz, bir 

ziyafet için süslenmiş bir ev gibi parlayacak ve yeryüzünün en kraliyet sarayları bile o saatte ruhunuzda 

parlayan ihtişama sahip olamayacaktır. 

24 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. 

25 Ne mutlu Çoban gücendiğinde derin acı çekenlere. Ama Benim için korkmayın, acının gerçekten 

de depresyona sokabileceği ve ayartmanın yenebileceği kendiniz için korkun. 

26 Beni dinlediğinizde ve Bana sorduğunuzda kendinizi yeniliyorsunuz: "Efendim, bu kadar küçük ve 

bu kadar zayıf olmamıza rağmen neden bizi seçtin?" Ama size cevap veriyorum: Rabbiniz asla yanılmaz. 

27 Beni ilk kez dinlemeye gelmeden önce, Benim gelişimden haberiniz yokken bile, kalbinizin size 

Üstadın Işığını fırtınanın ortasında kazazedelere yol gösteren bir fener gibi dünyaya göndermek üzere 

olduğunu işaret ettiğini kabul edin. 

28 Sizleri işçilerim yapmak ve bu İyi Haberi duyurmak üzere yola çıkarmak için çağırdım. Ama önce 

düşmanlarınızı, size dikenli taçlar takanları, size içmeniz için safra ve sirke verenleri affetmeyi 



U 90 

49 

öğrenmenizi bekliyorum ki artık dışarı çıkıp ruhsallaşma tohumunu saçacak kadar güçlü olduğunuzu 

söyleyebilesiniz. 

29 Bu doğru olduğunda, ekmek için yola çıkacaksınız ve ruhani misyonerler olarak dar yolunuzda acı 

ve ıstırapla karşılaşacak olsanız da, sizi telafi edecek büyük sevinçler de yaşayacaksınız. Benim sevgi 

tohumumu ekmeye gittiğinizde, dua edin ve iman edin. Bazen ağlayacaksınız, ama öte yandan Yasamı 

yerine getirirseniz, size sevinç getirecek pek çok şey olacak. 

30 Kefaret yolculuğunuzun sonuna ulaşana ve her şeyin huzur, uyum ve mükemmel mutluluk olduğu 

Vaat Edilmiş Topraklara varana kadar günlük çalışmalarınızda gözyaşları ve sevinçlerle karşılaşacaksınız. 

31 Bazen kâsen balla, bazen de acıyla dolu olacak, ama size tekrar söylüyorum, dua eden, izleyen ve 

Bana güvenen kişi zayıflığa yenik düşmeyecektir, çünkü kalbi imanla dolu olacak ve Beni asla inkâr 

edemeyecektir, çünkü dudakları tereddütsüz bir şekilde Benim Gerçeğimi yeryüzünde ilan edecektir. 

32 Kederli ve uzak bir yoldur, ama sevgim yüreğinizin susuzluğunu giderecektir. İnsanların açlık ya 

da susuzluktan ölmek üzere olduklarını gördüğümde onlara her zaman geldiğimi unutmayın. 

33 Her zaman kurtuluşunuz için gelmiş olan, şu anda sizinle konuşuyor: Mesih, İlahi Vaat, İkinci 

Çağ'da İsa'da insan oldu, İlahi Söz insanın Sözü oldu; Sevginin, Işığın, Bilgeliğin Ruhu, düşüncelerimi 

iletmeyi öğretmek için vicdan aracılığıyla insanın ruhuna ve zihnine dokunan bir ışınla sınırlıdır. 

34 Bazıları yüreklerinde Bana şöyle der: "Tanrım, bu şekilde yüreklerimize nasıl inebildin?" - 

Çocuklarım! Bazen bir annenin şehrin kirli bir bölgesine gittiğini ve orada çocuklarından birinin pislik ya 

da sefalet içinde çürüyerek ona yalvardığını görmediniz mi? 

35 Sadece bu anneler, kayıp çocuklarının kalp atışlarını nasıl hissettiklerini, onlara nasıl 

seslendiklerini, onların varlığını ve anne sevgisini nasıl istediklerini, affedilmeleri için nasıl güvendiklerini 

anlatabilirler. 

36 Ve ben, tüm sevginin özü olan, tüm babaların ve tüm annelerin sevgisini içinde barındıran O'yum, 

ruhunuzun çağrısına duyarsız kalabilir miyim? Çocuklarımdan birinin yıkımın pençesinde olduğu ve Bana 

seslendiği yere -her ne olursa olsun- koşmaktan kaçınmalı mıyım? Size sevgimi bu kadar çok ve sınırsız 

biçimde göstermiş olmama rağmen, Beni ne kadar az tanıyorsunuz! 

37 Sadece Bana inananlara değil, Bana ihanet edenlere, Bana zulmedenlere ve Beni yargılayanlara da 

kaç kez sevgimi gösterdiğimi hatırlamıyor musunuz? Şimdi Bana tüm bu alaylara izin vermemi sağlayan 

nedenin ne olduğunu sorabilirsiniz. Ama size cevap veriyorum: Onlara tam bir düşünce ve eylem 

özgürlüğü bırakmam gerekliydi, böylece Kendimi ifşa etmek için uygun fırsatlar olacak ve herkes dünyaya 

öğrettiğim merhamet ve sevgiyi deneyimleyecekti. 

38 Yahuda'nın yüreğini Bana ihanet etmesi için Ben harekete geçirmedim; yüreği karanlıkla doluyken 

kötü bir düşünceye alet oldu. Ama o öğrencinin sadakatsizliği karşısında, bağışlayıcılığımı gösterdim. 

39 Size bu alçakgönüllülük örneğini verebilmem için içimden birinin Bana ihanet etmesi gerekmezdi. 

Efendi, insanların O'na sunduğu her fırsatta bunu gösterirdi. Efendi'nin İlahi alçakgönüllülüğünü dünyaya 

gösterdiği araç olmak o öğrenciye düştü ve İsa'nın ölümüne neden olan şeyin o adamın zayıflığı olduğunu 

düşünseniz bile, size yanılgı içinde olduğunuzu söylüyorum, çünkü Ben Kendimi tamamen size vermeye 

geldim ve eğer bu şekilde olmasaydı, başka bir şekilde olacağından emin olabilirsiniz. Bu nedenle, 

karanlık bir anda Efendisine borçlu olduğu sevgi ve sadakatten yoksun kalan kardeşiniz olan kişiyi 

lanetlemeye ya da yargılamaya hakkınız yoktur. Ölümümden dolayı onu suçluyorsanız, Kanımın tüm 

insanların kurtuluşu için döküldüğünü bilerek neden onu kutsamıyorsunuz? Dua etmeniz ve hiçbirinizin 

günaha düşmemesini istemeniz sizin için daha iyi olacaktır; çünkü din bilginlerinin ve Ferisilerin 

ikiyüzlülüğü bu dünyada hâlâ mevcuttur. 

40 Her zaman ışığın araçları olmak ve asla karanlığa hizmet etmemek için dua etmek ve izlemek size 

düşer. Bu inançsız ve materyalist insanlığa, ona açıkladığım her şeyin gerçekliğini gösterme fırsatına her 

zaman sahip olacağım. 

41 Tıpkı geçmişte olduğu gibi, bugün de insanoğluna kendi irade kararının özgürlüğünü bırakıyorum 

ki iradesinin armağanını kullansın ve kendi rızasıyla Bana gelsin. 

42 Sizi özgür yarattım - kötülük için değil, suyun akışı gibi, bitkilerin büyümesi gibi, kuşların ötüşü 

gibi özgür. 

43 O zamanlar insanları Beni çağırmaya ya da Beni aramaya ikna etmedim, Beni reddettiklerinde de 

direnmedim. Yaratılan her şey üzerinde sonradan Benim irademi gerçekleştirmek için onların kendi 
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iradelerini gerçekleştirmelerine izin verdim. Bununla size, iradenizi kullanarak Bana gelmenize izin 

vereceğimi söylemek istiyorum. Çünkü insanlığı hareket halinde tutan bu harika gücü başka bir yöne 

doğru zorlamaya çalışırsanız, mükemmelliğe ulaşamazsınız. Bu yüzden iradenizin Benimki olduğundan 

emin olun ve yolun son varış noktası olan Babamın Kalbine ulaşacaksınız. 

44 Sizi her zaman yaptığım gibi hiç bıkmadan çağıracağım ve Sesim her gün sevgiyle tekrarlayacak: 

"Bana gelin." Ama senin için benim 

Bu çağrıyı duyduğunuzda kalbinizi arındırmalısınız ki erdem, saflık ve iyiliğe karşı olan uğursuz güçler 

sizde hiçbir yakınlık bulamasın ve sizi baştan çıkarsalar da yıkamasınlar. 

45 Krallığımın kapıları açık, içinden büyük ışık selleri akıyor, parlaklıkları yerleşecek kalpler, zihinler 

ve ruhlar aramak için bu dünyaya ulaşıyor. 

46 Sizi her şey için önceden uyarıyorum, çünkü size mücadele olacağını ve Öğretime karşı birçok 

şekilde savaşılacağını zaten söylemiştim. Onu yeryüzünden yok etmek için çabalayacak olanlar çoktur; 

ama Doktrinim yok olmadan önce, ruhların sonuncusunun, yani bu dünyadaki son insanın yok olması 

gerekir. 

47 Sizinle Ruh'ta konuşanın Mesih'in Kendisi olduğunu söylediğinizde size kâfir derlerse korkmayın. 

İsa, İkinci Çağ'da Tanrı'nın Oğlu olduğunu söylediğinde bile insanlar öfkelendi. Onların kuşkularını 

bağışlayacağım ve Bana en çok hoşlarına giden şekilde hitap etmelerine izin vereceğim. 

48 Birçokları günahkâr insanların ağzından sizinle konuştuğumu inkâr edecektir. Ama o zaman onlara 

şöyle diyeceğim: Kaplara odaklanmayın, içeriği değerlendirin ve sonra öğretilerimin saflığını 

inkârcılarımın kalbine dökeceğim. Beni tanıyacaklar, çünkü koyunlarımı çağırmak için bir işaretim var ve 

onlar Çobanlarının sesini tanırlar. 

49 Gelip Beni sınayacaklar, çünkü hata içinde olduğunuzu size kanıtlamak istiyorlar. Onlara adımı 

söylemezsem, Benim Ben olmadığımı söyleyecekler ve kötü niyetle sordukları sorulara cevap verirsem, 

Beni daha büyük bir gayretle inkâr edecekler. 

50 O zaman onlara şöyle diyeceğim: Işığın Egemenliği'ne girmek isteyen kişi bunu yürekten 

istemelidir. Ama Beni tanımadan yaşamak isteyen, ilahi bilgiyi kendi ruhundan esirgemiş olacak ve 

böylece açık ve aydınlık vahiy olan her şeyin kendisi için gizem ve sır olmasına neden olacaktır. 

51 Size huzurumu veriyorum, dünyanın vaat ettiğini değil, çünkü bu doğru değildir, sadece size 

hissettirdiğimi veriyorum. Esenliğimi yanınızda taşıyın, çünkü yürüdüğünüz yol dikenlerle doludur, 

biliyorum. İnsanlık bir acı okyanusunda yüzüyor. Günah serbest bırakılır ve tüm bu zorluklara karşı 

savaşmak için yeterli gücünüz yoktur. İşte bu yüzden size güç vermeye ve sizi bu kaostan çıkarmaya 

geldim. Ne zaman yolunuzu kaybetseniz ve huzursuzluk hissetseniz, derin şaşkınlığınız içinde kendinize 

bunun Benim yolum olup olmadığını sorarsınız; ama Ben size her zaman doğru yolu gösterdiğim yanıtını 

veririm. 

52 İnançsız bir yürek bugün Bana soruyor: "Bizimle konuşan Sen misin Efendim?" Ben de ona şöyle 

yanıt veriyorum: Beni tanıyasın ve bu ışıkla aydınlanasın diye, seni arındırsın ve kalbini hazırlasın, onu 

canlandırsın ve onu bekleyen ruhsal yaşamı göstersin diye, ruh ve gerçek olarak Kendimi sana 

alçakgönüllülükle, kavrayışının sınırları içinde gösteriyorum. 

53 Şu anda Talimat Kitabımı açıyorum. Kalplerinizin önünde açık kalmasını ve öğretilerini 

yorulmadan ezberlemenizi istiyorum. Size talimatlar veriyorum, çünkü şimdi sevgimin işaret ettiği saat, 

sizi sizin olan bilgeliğin sahipleri yapacağım zamandır. 

54 Benden saf olarak çıktınız, ama zaman içinde ruhunuzu lekelediniz ve arınma ve zorluklardan 

sonra Bana geldiniz ve Ben de size kaybettiğiniz değeri ve zarafeti geri verdim. Hemcinsleriniz tarafından 

tanınabilmeniz için sizi ışıktan bir mühürle işaretliyorum. Sizi öğrencilerim olarak adlandırdım ve sizden 

İkinci Çağ'dakilere benzemenizi istiyorum. Sizi seçtiğimi kabul etmiyor musunuz? - Sessizce Bana şöyle 

dersiniz: "Senin İsteğin olsun". Henüz yerimi almanıza izin veremem, ne de öğretmek için yeterli 

donanıma sahipsiniz. Bir ses taşıyıcısı, Söz armağanına sahip olsa bile, Işınım onu aydınlatmasaydı ne 

aktarabilirdi? Hâlâ beceriksizdirler ve yalnızca Benim ilhamımı almaya ve aktarmaya hazırdırlar; ama 

kalpleri henüz merhamet ve sevgi pınarı değildir çünkü deneyimsizdirler. Sözümü duyduktan sonra iman 

edenlere ve Ben onlara büyük kanıtlar sunmadan Bana şükranlarını sunanlara ne mutlu! 

55 Kimse tesadüfen gelmedi, sizi buraya ben getirdim. Ama Benimle konuştuysanız, Beni tanımayı ve 

Beni sevmeyi Bana borçlusunuz. - Bugüne kadar görkemli konutlarda yaşamış olan erkekler ve kadınlar, 



U 90 

51 

Beni takip etmek istiyor musunuz? Benim seçilmişlerim olarak işaretlendiğinizi ve Benim İşimde hizmet 

etmenizin Benim İsteğim olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayı çok sevmiş olsanız bile, bugün ruhani 

yaşamı sevmeli, kardeşlerinize hizmet etmeli ve yaşam sevincinizi buna dayandırmalısınız. Ancak 

akrabalarınız ve arkadaşlarınız bu ruhani tatmin uğruna sizi yanlış değerlendirirlerse, acı hissetmeyin, 

güçlü olun ve Beni örnek alın. 

56 İkinci Çağ'da aranızda yaşadığımda, çocuklarımın bilgi ve güçleriyle kibirlendiklerini gördüm. 

Sözümün yüreklerine girmesini istedim ve onları Ruh'un armağanlarına karşı kayıtsız buldum. Ama 

onların yolundan dönmemin nedeni bu değil. Katı kalplerini dönüştürmelerine yardımcı olmak için onları 

aydınlatacak denemeler hazırladım. 

57 Bir keresinde, Sözümü işitmiş olan adamlardan biri inanmadan geldi. Korku içinde geldi ve ölmek 

üzere olan karısını sağlığına kavuşturacak çareyi bulamadığı için umutsuzluk yüzüne yansıdı. Acıya yenik 

düşerek, arkadaşının hayatını sona erdirmek üzere olan hastalığa bir çare bulamadan boş yere bilimine 

danıştıktan sonra Bana döndü ve şöyle dedi: "Sen şifa veren misin?" Ben de ona, "Kalbinde değerli olan 

şey nedir, iyi adam?" diye sordum. Sonra konuştu ve karısının iyileşmesi için yalvardı. Ona, "Belki de 

bilgim yararsızdır ve bana bahşedilen güç etkisizdir?" dedim. Ama onun adımlarını takip ederek ölümcül 

hastaların kampına ulaştım ve alnına dokundum. Kadın sağlığına kavuşurken kocası kuşkuyla baktı. Kadın 

ayağa kalktı ve iyileşti ve tam olarak farkına vardığında sevinçten ağladı, kendini yere attı ve Bana şöyle 

dedi: "Efendim, Sen İlahi Hekimsin, Tanrımızsın. Bu kadar mucizeler yaptığın halde neden seni tanımıyor 

ve sana uymuyorlar?" "Bekle kadın," diye yanıtladım onu, "anlaşılmak için senden gitmem gerekir; ama 

Benim Gerçeğimi zaten tanıyanlar seçilmiş olanlardır." 

58 Üçüncü Çağ'da da aynı şey olacaktır. Tezahürlerime ve mucizelerime doğrudan tanık olan pek çok 

kişi iman etmedi. Ancak zaman geçecek ve meydana gelecek olaylar tüm bu mucizelere tanıklık edecek ve 

o zaman bile yeni kanıtlar talep edeceklerdir. Diğerleri ilk andan itibaren Beni izlediler ve Benimle 

birlikteler. Bunlar bedenlerinden çok ruhları için yaşayan ve kendilerine kimin öğrettiğini anlamak için 

benim konuşmamın bitmesini beklemeyen kişilerdir. 

59 Siz öğrencilerim, biraz inançla yola çıkar ve insanlık için çalışırsanız, mucizeler 

gerçekleştireceksiniz, çünkü sizi, isteyenlere isteğime göre kanıt vermek için kullanacağım. 

60 Zamanı geldiğinde, seçtiklerimin elinde hiçbir kitap olmayacak, çünkü imanları ve iyi işleri onları 

kaderlerinin gerçekleşmesine götürecektir. 

61 Beni izlemek isteyen hiç kimse kardeşlerinin yargısından korkmasın. Korkanların çoğu Bana şöyle 

der: "Sana nasıl uyabilirim? Eğer ailem, akrabalarım, arkadaşlarım bu sözü duyduğumu öğrenirlerse, artık 

beni tanımayacaklar, beni aralarından atacaklar." Üstat bu kalplerle konuşur ve onlara şöyle der: Benimle 

birlikte olanların hepsi kendileriyle barışık değildir; Beni izlemek için bir dizi acıdan geçtiler. Ama onlara 

eziyet edenlere soruyorum: Bu yaratıklar size ne kötülük yaptı? Neden onları ağlattın? 

62 Daha büyük bir adalet ve ciddiyet zamanı geliyor. O zamana kadar komşularınıza iyilik ve 

doğruluk tohumları ekmiş olmanızı istiyorum ki meyvelerini toplayabilesiniz. Merhamet çalışmalarınızın 

karşılığını dünyanın ödemesini beklemeyin. İnsanlara olan sevginizi kutsamalarımla ödüllendireyim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 91 
1 Buraya ruhani beslenme arzusuyla gelenler, yaklaşın ve yorulduysanız bu ağacın gölgesinde kalın 

ki kendinizi güçlendirebilesiniz. Üzgün olduğunuzda, ağacın çardaklarında öten bülbülü dinleyin ve onu 

dinledikçe kalplerinizde tatlı bir rahatlık hissedeceksiniz. 

2 Eğer içinizden biri imansızlığa kapılırsa, bu yüzden onu kınamayacağım ve yüreğinin 

derinliklerinde Bana sunduğu dünya görüşünü ya da inancını mahkûm etmeyeceğim. 

3 Sesim ruhunuza ulaşarak size ilerlemenizi ve yaşamın uçsuz bucaksız çölünde imanla yürümenizi, 

gerçek vaat ülkesi olan Ruhani Krallığa ulaşmak için İlahi vaatle sürekli canlanmanızı söylüyor. 

4 Dinleyin ve Sözümü yüreğinize kazıyın ki anısı silinmez olsun. Sizi temin ederim ki, Benim 

tarafımdan belirlenen ve sesimin artık bu formda duyulamayacağı saat geldiğinde, ses taşıyıcısı 

aracılığıyla size vereceğim son talimat da gelmiş olacaktır. Bu nedenle onu en değerli hazine gibi 

korumalısınız. O saat geldiğinde - Üstat ve öğrenciler için ciddi bir şekilde - hazırlıklı ruhunuz sakin 

kalmalı, tefekkür ve duaya dalmalıdır, çünkü daha sonra ruhani ilhamları nasıl alacağını tam da o anlarda 

kavrayacaktır. 

5 Bu bildiri, bu zamanda kendimi size tanıttığım biçimiyle sona ermeden önce bile, derin anlamını 

ve dışsal biçimini anlamanızı istiyorum, öyle ki yarın Beni duymamış olanlara açıklayabilesiniz. İfadenizi 

kardeşlerinize yönelik sevgi çalışmalarınızla teyit ederseniz, ifadeniz doğru kabul edilecektir. 

6 Kendinizi öyle hazırlayın ki, Benim tezahürlerim açıklandığında, Ruhumun tüm doluluğuyla ses 

taşıyıcısının zihnine inmesinin gerekli olmadığını, çünkü O'nun sonsuz olduğunu söyleyebilesiniz. 

Işığımın bir huzmesi onun zihnine ilhamlar iletmek için yeterliydi. Tezahürümün kısa süresi boyunca, ses 

taşıyıcılarımın ruhsal coşku armağanına sahip olduklarını söylemeyi de unutmamalısınız - bu armağan 

onların Benim Sözümün araçları ve aktarıcıları olmalarını sağladı. 

7 Bu - kısa ve basit bir ifadeyle - ses taşıyıcılarımın bu süre zarfında insanlığa ruhani mesajımı 

iletme şekli bu olmuştur. 

8 Ancak fanatizme düşmemeniz ve inatla bu zamanın insanlarıyla yalnızca ses taşıyıcıları 

aracılığıyla konuştuğum fikrine kapılmamanız için, çokluklara, halklara veya uluslara liderlik etme görevi 

olan her insan yaratığının, insanlıkla konuşmak için kullandığım bir araç olduğunu bilmenizi istiyorum. 

9 Benim sevgim dinlerin, doktrinlerin, dillerin ve kültürlerin farklılıklarının üzerindedir, çünkü 

Benim için insan kardeşlerine bir mesaj iletmeye hazırlanan kişide ruhani hazırlık bulmak yeterlidir. O 

zaman şefkatli sevgim, gerçeğimi onun aracılığıyla duyurmak için onu bir aracı olarak kullanır. 

10 Bir konuşmacının dudaklarından derin anlamlar içeren ya da dinleyicilerinin kalbinin gizli tellerini 

titreten sözler duyduğunuzda, burada konuşan kişinin ruhsal hazırlığının ve iyi bir yeteneğinin olduğunun 

kanıtı vardır. Ama her şeyden önce, onun Benim tarafımdan esinlendiğinin kanıtına sahipsiniz. Öte 

yandan, konuşmacıların hakikat içermeyen sözler söylediğini duyarsanız - ne kadar parlak ve ahenkli 

olurlarsa olsunlar - ruhani bir hazırlık yapılmadığından ya da Benim ilhamımın olmadığından emin olun. 

11 Zamanı geldiğinde, insanlara ruhani olanı yalnızca insani olandan ayırt etmeyi ve daha yüksek, 

daha yüce, saf ve aydınlık olanı yalnızca kusur, sahtekârlık ya da yalan içeren her şeyden ayırmayı 

öğreterek ulusların ruhani uyanışını sağlayacak olan bu mesajı size vermeyi yakında bırakacağım. 

12 Her zaman Üstat olarak sevgim, insanların ihtiyaç duyduğu talimatlar konusunda özenli olmuştur 

ve onlarla her zaman ruhsal olgunluklarına ve entelektüel gelişimlerine uygun olarak konuşmaya geldim. 

13 Size geldim çünkü insanların sözlerinin ve sizin yarattığınız öğretilerin ruhunuzun yanan 

susuzluğunu - ışığa, gerçeğe, sonsuzluğa ve sevgiye olan susuzluğunu - gidermediğini gördüm. Bu nedenle 

Kendimi sizin yanınıza yerleştirdim ve mütevazı, cahil ve eğitimsiz insanlara Kendimi sunarak onların 

zihin ve ruh coşkusuna kapılmalarını sağladım ki Üçüncü Çağın mesajı onların ağzından akabilsin. Benim 

ilahi düşüncelerimi almaya ve aktarmaya layık olabilmek için, dünyanın maddileşmesine ve ayartmalarına 

karşı mücadele etmek zorundaydılar. Bu şekilde, kendi kişiliklerini geri iterek ve kibirlerini azarlayarak, 

zihin organlarını İlahi ilhama sundukları kısa zaman dilimlerinde varlıklarının tam bir teslimiyetine 

ulaşmışlar ve böylece dudaklarından bilgelik, şefkat, adalet, merhem ve huzur dolu bir sözün çıkmasını 

sağlamışlardır. 

14 Ruhum bu zihinlere inmeden ve sadece ışığımın bir huzmesi onları aydınlatmadan, ses 

taşıyıcılarının nasıl olup da bu kadar çok bilgiyi kelimelerle ifade edebildiğini ve dinleyici kitlelerinin 
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zihinlerine bu kadar çok yaşam özü dökebildiğini anlayamayanlar her zaman olacaktır. Bunun üzerine size 

diyorum ki, sizin güneş dediğiniz kraliyet yıldızının bile dünyayı aydınlatmak için dünyaya gelmesine 

gerek yoktur, çünkü gezegeninize uzaktan gönderdiği ışık onu ışık, sıcaklık ve yaşamla yıkamak için 

yeterlidir. 

15 Aynı şekilde, Baba'nın Ruhu, sonsuz ışıltılı bir güneş gibi, hem ruhsal hem de maddi tüm 

yaratıkların üzerine gönderdiği ışıkla her şeyi aydınlatır ve canlandırır. 

16 O halde anlayın ki, ışığımın olduğu yerde Ruhum da vardır. 

17 Bu açıklamaları hafızanızda tutun, çünkü yarın insan kardeşlerinizin Benim insanoğlunun anlayış 

organı aracılığıyla tezahürümün doğasını anlamalarını sağlamak için bu örnekleri kullanmak zorunda 

kalacak olan siz olacaksınız. 

18 Bu şekilde, Ruhumun bu akıl organlarından herhangi birine bolca inmeden, ses taşıyıcılarıma 

gönderdiğim ruhsal titreşim aracılığıyla varlığını nasıl hissettirdiğini kolayca anlayacaklardır. 

19 Bu zamanda size gelen ve ses taşıyıcısının zihnine dokunduğunda insan sözüne dönüşen Benim 

Babalık sevgimdir. 

20 Varlığınızın en iç kısmında sahip olduğunuz tapınağın kapılarını açın ve görünmeyeni görün. Çok 

uzakta olduğunu düşündüğünüz ruhani olanı size ulaştırdığımı bilmenin sevincini yaşayın. 

21 Ey bu ruhani öğretinin çok sayıda öğrencisinden oluşan insanlar, sonuna varmadan Bilgeliğim 

Kitabının sayfalarında kendinizi ne kadar çok yeniliyorsunuz! 

22 Ruh'un armağanı ve en büyük mirası olan ve O'nun sonsuz yüceliğini ve kutsanmışlığını tesis eden 

tam da bilgeliktir. 

23 İnsan zihniniz için tükenmez bir öğreti dünyası yarattığım gibi, ruhunuz için de ebedi ve sonsuz bir 

bilgelik cenneti yarattım. 

24 Kat etmeniz gereken yolun yeni bir bölümü gözlerinizin önünde kendini gösteriyor ve bu yola sizi 

sonsuzluğa götürecek sağlam bir adımla girmeniz için size talimatlarımı bolca bırakıyorum. 

25 Tüm insanların aynı anda bu mesajın doğruluğunu anlayamayacağını çok iyi biliyorum; çünkü 

bazıları Beni kabul etmeleri için doğru zaman olduğuna inanırken, diğerleri mesajımın alınış şeklini 

öğrendiklerinde mesajımdan şüphe duyacaklardır. Doğrusunu söylemek gerekirse, Tanrısal Ruh'un 

Kendisini insan aklı aracılığıyla tanıtmış olmasının çok şaşırtıcı olduğunu söyleyeceklerdir. Bunun üzerine 

onlara, Tanrı Sözü'nün İsa'da insan olmasının da şaşırtıcı olduğunu düşünüp düşünmediklerini 

soracaksınız - ki bu onların her zaman en yüce gerçek olarak kabul ettikleri bir gerçektir. 

26 Bunu düşündükleri anda, İkinci Çağ'da insan olduğumda size olan sevgimin en büyük kanıtını 

verdiğimi ve şimdi zihnin insan organı aracılığıyla Kendimi tezahür ettirdiğimde, bunun sizi çocukların 

Cennetteki Babalarıyla iletişim kurabilecekleri mükemmel form olacak olan ruhtan ruha diyaloğa 

yönlendirmek için olduğunu anlayacaklarını göreceksiniz. 

27 Söz sizinle konuşur, İkinci Çağ'da İsa'da konuşanla aynıdır, çünkü Tanrı'nın Sözü ebedi ve her 

şeye kadirdir. Sizinle hem İsa'nın hem de peygamberlerin ve havarilerin ağzından konuştum; şimdi bu ses 

taşıyıcıları aracılığıyla sizinle konuştuğum gibi ve ruhsal yükseliş dönemine girdiğinizde doğrudan 

ruhunuzla konuşacağım gibi. 

28 Saf ve Yüksek Sesli Olan İsa'nın ağzından konuşan Tanrı Sözü Mesih'ti. 

29 İnsan İsa doğdu, yaşadı ve öldü; ama Mesih'e gelince, O doğmadı, dünyada büyümedi ve ölmedi, 

çünkü O Sevginin Sesi, Sevginin Ruhu, İlahi Söz, her zaman Baba'da olan Yaratıcı'nın Bilgeliğinin 

ifadesidir. 

30 Mesih İsa'da konuştuğunda, O'nun sesi her yerde duyuldu, çünkü konuşan Ebedi Söz'dü, Babanızın 

sesiydi. Tüm bunları kavramalı ve üzerinde düşünmelisiniz ki, Mesih'i düşündüğünüzde ya da O'nun adını 

andığınızda, bunu Cennetteki Babanızı aklınızda tutarak yapın, ama asla Benim Ruhumdan farklı bir 

varlıkmış gibi yapmayın. 

31 Bu zamanda açıklanan Sözüm, bir kılıç gibi, insanların Benim gerçeğimi gizlemeye çalıştığı tüm 

sahtelikleri yok edecek; ama aynı zamanda korkuyla dolu olarak ruhsallaşmanın ışığını arayan tüm 

kazazedeler için bir cankurtaran botu olacaktır. 

32 Öğrenciler, Mesih İlahi Sevginin en yüce tezahürüdür, ruhun bölgelerindeki yaşam olan ışıktır, 

karanlığı yaran ve her ruhani bakışın önünde gerçeği ortaya çıkaran, gizemleri çözen, kapıyı açan ve 

bilgeliğe, sonsuzluğa ve ruhların mükemmelliğine giden yolu gösteren ışıktır. 
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33 İkinci Çağ'da Mesih - şu anda sizinle konuşan aynı Kişi - insan oldu ve yeryüzünde yaşadı. Ama 

şimdi O, insanlığa verdiği bir sözü yerine getirerek ruhen sizinle birliktedir: yeni bir çağda size en yüksek 

teselliyi ve gerçeğin ışığını getirmek, insanlara açıklanmış olan her şeyi aydınlatmak ve açıklamak için 

tekrar gelme sözü. 

34 Kendisini size çeşitli tezahür aşamalarında göstermiş olan, ancak her zaman adaletini, gücünü ve 

mükemmelliğini tezahür ettiren İlahi tek Ruh'a bakın. 

35 Yalnızca ruh için ayrılmış olan bilgiyi asla insan zekanızın sınırları içine almaya çalışmayın, çünkü 

o zaman önünüzde küçülmüş ve mükemmellikten yoksun bir Tanrı görürsünüz. 

36 Beni Yüce Sevgi olarak, Mutlak olarak, Yaratıcı olarak, Her Şeye Gücü Yeten olarak anlamanız 

iyidir. Ancak Rabbinizden bahsederken daha derin ifadeler bulmak için ruhani ilham aramanız gerektiğini 

anlayın. Gerçekten, size söylüyorum, Benim gücüm, bilgeliğim ve sevgim insan aklının hayal edebileceği 

her şeyin ötesindedir, çünkü tüm bunlar bildiklerinizin ve bileceklerinizin ötesindedir. 

37 Şu anda ruhunuzun geleceğini hazırlıyorum; bu nedenle saman* şimdi İlahi Adaletin ateşinde 

yakılıyor, çünkü sizin için yalnızca iki yol var: biri ruhsallaşma, diğeri arınma. 
* Bu, hâlâ ruha yapışmış olan arzular ve kötü alışkanlıklar anlamına gelir. 

38 Bu zamanda, kendini yenilemeye hazır olmayan kişi en büyük acıyı tatmak zorunda kalacak ve 

yeryüzünden uzaklaştırılacak, böylece günahlarının kefaretini ödemek ve kendini Yasa, Gerçek ve Yaşam 

ile barıştırmak için değerli fırsatı kaybedecektir. 

39 Öte yandan, bu maddi yaşamdan Ruhsal Yuvaya, yerine getirilmiş görevin verdiği huzur ve 

tatminle geçenler, Işığımla aydınlanmış hissedecekler ve eğer yeniden enkarne olması gerekenler 

arasındalarsa, insan yaşamına dönmeden önce onları hazırlayacağım, böylece saf, ruhsallaşmış ve daha 

büyük bir bilgelikle yükselebilecekler. 

40 Artık iyilik yolunda kalmak için ettiğiniz yeminleri unutacak kadar dikkatsiz olmayacaksınız. 

Yolunuzda karşılaştığınız denemelere ve ayartmalara rağmen, iyilik yolundan sapmadan Benimle 

yaptığınız bu manevi antlaşmanın anısını her zaman koruyacaksınız. 

41 Kim Beni izlemek istiyorsa, çarmıhını yüklenip Benim izimden gelsin. Barış, kurtuluş ve 

komşularının refahını arzulayan iyi niyetli insanların beklentisi içindeyim. Beni bu yüce idealle arayanları 

sevgi örtümün altına alacağım ve düşüncelerimi sözlere ve sözlerimi eylemlere dönüştürmeleri ve bu 

şekilde öğretimi onlar aracılığıyla duyurmaları için onları dünyanın tüm yollarına göndereceğim. Bazıları 

basit kelimeler kullanacak, diğerlerinde ise Söz çiçek açacak ve insanların gerçeğe olan susuzluğunu 

gidermek için dudaklarından ruhani bir su seli akacaktır. 

42 Elçilerimin ve havarilerimin saflarındayken konuşmaktan korkmayın ve bu mesajın insanlar 

tarafından anlaşılmadığı düşüncesine kapılmayın. 

43 Zihinlerinizi aydınlatmaya, sizi materyalizmden kurtarmaya, size gerçek mutluluğun yolunu 

göstermeye geldim. Bu, her yere taşımanız gereken iyi haberdir. 

44 İyi niyetli olan herkes savaşa hazır olsun ki, doğru zamanda kardeşlerinizin yanına gelebilesiniz. 

Bu doğru zaman konusunda, Bana ihtiyaç duyduğunuz anda geldiğimde size bir örnek veriyorum. 

Kurtarıcı'nın, insanlığın uçuruma sürüklendiğini görmesine rağmen çok geç gelmesi adil olur muydu? 

45 Ey insanlar, Beni dinleyin ve bu sözden çok az yararlandığınızı, çünkü çok az inandığınızı ve 

kuşkunun birçok kez yüreğinize girdiğini bilerek bu sözün özüne inin. Yine de, inancı az olanların ektiğim 

meyvelerin olgunlaştığını göreceği ve dünyanın her yerinde ruhsallaşmaya inisiye olanların ortaya 

çıkacağı zaman gelecektir. 

46 O zaman sesimin onlara şöyle dediğini duyacaksınız: Sevgili öğrencilerim, gelin dünyanın her 

yerine sevgi ekelim, tohumumun sizin işleriniz aracılığıyla yüreklere girmesine izin vereceğim. Örnek 

olarak ekin ve yakında öğretilerimin meyve verdiğini göreceksiniz. 

47 Tıpkı İkinci Çağ'da gelişimi önceden haber veren Yuhanna'nın kalabalıklara "Kudüs, Kudüs, 

Kralınızı tanımaya hazırlanın" dediği gibi, sizler de, Benim yeni öncülerim, dünyaya şunu söylemelisiniz: 

"Krallığının görkemini size hissettirmek isteyen İlahi Ruh'un varlığını ruhunuzda almaya hazırlanın". - 

Bazen şöyle diyorsunuz: "Rab'bin bize açıkladığı bu bilgeliğin derinliğine nüfuz etmek için bir ilahiyatçı 

olmanız gerekir. Yaşamın barındırdığı mucizeleri anlamak için bilim insanı olmalısınız". Buna cevabım 

şudur: Eğer bu bilimleri çalışacak olsaydınız, Benim vahyimi anlayamazdınız. 
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48 Zihninizi öyle hazırladım ki, Beni kendi mütevazı kavrayışının sınırları içinde anlayabilsin. 

Böylelikle, Benim öğretime yabancı her türlü etkiden arınmış ve özgür olduğu için, Benim öğretilerime 

daha kolay nüfuz edebilir. Ruhunuzun okumayı öğreneceği ve ruhsal bilgeliği bileceği bir kitabı size 

emanet edeceğim. Bu bilgeliği yeryüzü kitaplarında aramanız boşunadır, çünkü insan kitaplarının içerdiği 

tohum artık sizde filizlenmeyecektir. Göreviniz, Doğa'nın sırlarını keşfetmek için Dünya'ya gelenlerden 

farklı. Sizler, kaderi dünyaya ruhun ışığını getirmek olan insanlarsınız. 

49 Yedi Mühür'ü duymadınız mı? Anlayabilmeniz için, yedi bölümden oluşan bir kitap hayal edin; 

yaşam bilgisini ve ruhsal bilgeliği içeren ve insanlığın önünde açılmış olan bir kitap. Bu yedi mühürden 

altısı çözülmüştür, bu nedenle şimdi altıncı mühre ulaştınız ve ondan ışık ve vahiyler alıyorsunuz. 

50 Sevgi, alçakgönüllülük ve saygıyla bilgeliğimin bu sembolünü anlamaya gelen kişi kutsanmıştır, 

çünkü bu onun zihninde ışık olacaktır. Yedi Mühür Kitabı, ruhunuzun huzur ve mükemmellik evine giden 

merdiveni bulacağı bir mabet gibidir. O, insanlara yedi aşamada verilen Hikmet Kitabımdır. 

51 Bu Kitabın yazıldığı "dil" ilahidir, çünkü onu çocukları için yazan Ebedi Babanızın Ruhu'dur. 

"Benim Sözüm" onu sizin için insan diline çevirdi, böylece insan onu bilebilir ve ilk sayfalarından itibaren 

yaşayabilirdi. 

52 Şu anda sizi bu vahiy çalışmasıyla tanıştırıyorum. Yarın, Ses Taşıyıcısı sustuğunda, ruhunuz ilahi 

öğretilerin devamını doğrudan Baba'dan almak için hazırlanmaya başlayacaktır. 

53 Yedinci Mühür açıldığında, insanlığın Rableriyle birlik içinde olabilmeleri için ruhtan ruha 

söylemde bulunmaları Benim İrademdir. 

54 Bu öğretiler üzerinde düşünün, öğrenciler, bu vahyin büyüklüğünü hissedeceksiniz. 

55 Rablerini kabul etmeye gelen insanlar hoş geldiniz. Onlara hoş geldiniz diyorum çünkü onlar 

başka bir zamanda insanlığa verdiğim kehanetlerin ve vaatlerin gerçekleşme zamanında yaşadıklarını 

anladılar. 

56 Yeni tezahürüm dünyayı barıştan yoksun buldu. Bugün uluslar, hepinizin kardeş olduğunu 

anlamak istemeden birbirlerini yok ediyorlar. 

57 İlk zamanların ateşli Hıristiyanları, Rablerinin savaşların ve nefretin olduğu bir zamanda dünyaya 

döneceğini öğrendiklerinde, (İsa'nın) bu yüce öğretisi ağızdan ağza ve kalpten kalbe geçtikten sonra 

insanların birbirlerini nasıl sevemeyeceklerini anlayamadılar. 

58 Ah, keşke Hıristiyan olan ulusların birbirlerini yok etmek için birbirlerine karşı ayaklanacaklarını 

ve insanların kalplerinin, Öğretilerimin onlara öğrettiği tüm erdemlerin gömüleceği muazzam bir mezara 

dönüşeceğini bilselerdi! İnsanoğlu, mezar odasındaki ölü gibi karanlığa, çürümüşlüğe ve yalnızlığa 

hapsolmuş bir ruh gibidir. Ama sesim bu ölü adamı mezarında gerçeğe, sevgiye ve ışığa uyandırdı. 

Ruhunda yankılanan sesim ona şöyle der: Uyuma, bu senin dirileceğin Üçüncü Gündür, ruhun onarımı ve 

yüceltilmesi için belirlenmiş olan, her borcun sonsuza dek ödendiği ve yeryüzündeki görevinin 

tamamlandığı Üçüncü Zaman. 

59 Dini topluluklarınızın bu kadar çok kötülüğü durdurmak için gerekli güce ya da aklınızı 

aydınlatmak için yeterli ışığa sahip olmadıklarını gördüm ve bunun nedeni, her şeyden önce ruh için olan 

Öğretimin özünden uzaklaşmış olmalarıdır. 

60 Pek çok insan için İsa, örnek çalışmaları bu materyalizm çağında anlaşılamayan ve uygulamaya 

konulamayan güzel ve eski bir efsanenin figürüdür. Ben de size diyorum ki, İsa'nın sözleri ve eserleri 

geçmişte kalmamıştır ve hiçbir zaman da kalmayacaktır; çünkü bunlar ne bir çağa ne de bir ulusa aittir, 

çünkü O'nun dünyadaki eserlerinin özü sevgi ve alçakgönüllülüktür ve insanlığın ruhani ilerlemesi için 

O'nun öğretilerine ihtiyacı vardır. 

61 Ölüler - sevgi açısından - gerçek yaşama yükseldiğinde, Benim Adımın ve Sözümün dünyada 

yeniden ortaya çıktığını göreceksiniz ve birçok dudağın şöyle dediğini duyacaksınız: "Mesih ölümden 

dirildi!" Ama o zaman onlara her zaman var olduğumu ve hiçbir zaman ölmediğimi, oysa insanlığın Beni 

hissetmesine izin vermeyen şeyin ruhsal olarak Benden uzaklaşması olduğunu söyleyeceğim. 

62 Öğrenciler, bugün bedenlerinizde yorgunluk ve ruhlarınızda huzursuzluk hissediyorum; bunun 

nedeni, bu haçı kucakladığınız için hemcinslerinizin size zarar vermesidir. Ama siz Benim Sözümü 

arzuluyorsunuz ve onda huzur ve teselli buluyorsunuz. 

63 İlk Çağ'da insanlar kendilerine kudret helvası gönderilmesi için çölde dua ederlerdi. Bugün, 

yiyecek ve sonsuz yaşam olan Rab'bin sesini duymak için ruhunuzu kaldırın. 
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64 Birçok kez bu sözün tüm dünyada duyulmasını dilediniz. Buna karşılık Üstat size şöyle der: 

Sadece küçük bir kalabalık Beni zihin organı aracılığıyla duyacak, ama daha sonra herkes bu mesajı 

alacak. Işığım her ruhun ve tüm bedenin üzerine dökülür ya da aynı şey, toprak tohumun içine girmesi ve 

meyve vermesi için hazırlanır. 

65 Yalnızca günahta ısrar edenler Varlığımı hissetmeyecektir. Ama dünyanın herkes için geldiğimi ve 

Kendimi herkese gösterdiğimi anlamasını sağlayacağım. 

66 Ufukta yeni bir günün ışığı belirdi ve gözlerinizin önünde bir kitap açıldı. Ruhani öğretilerim 

gölgeleri eritmek için mücadele edecek ve sonunda hakikati galip gelecektir. 

67 Size emanet ettiğim ruhsal armağanlarla ya da Beni dinlemeniz için size verilen lütufla 

övünmemelisiniz. Aldığınız sevgi öğretilerini dile getiren ve bunlara tanıklık eden işleriniz olmalıdır. 

68 İnsanlar sizi sınayacak, ama o zaman kendinizi Benim irademe tam bir inançla emanet edeceksiniz 

ve Ben de size yardım edeceğim. 

69 İyileştirmen için sana çaresiz hastayı getirecekler, hayata döndürmen için seni ölmek üzere olana 

çağıracaklar ve ruhuna ışık, aklına özgürlük vermen için aklını yitirmiş olanı ya da ele geçirilmiş olanı 

getirecekler. 

70 Kanıttan (şifa yeteneğinizden) korkmayın, ona inanın, insan kardeşlerinize karşı alçakgönüllü olun, 

gerisini ben hallederim. İnsanlara size gerçekten yetki verdiğimi göstereceğim. Etkilenecekler ve birçoğu 

din değiştirecek. Ancak size zarar vermek isteyenler, yardımsever sevginiz karşısında kendilerini yenilmiş 

hissedeceklerdir. 

71 Mücadele ve gerçek ruhsallaşma zamanı gelmiştir. Tapınaklardan, kiliselerden ve sinagoglardan, 

dışsal kültlere teslim olmuş olanlar, rüyalarından uyanacak ve işin, ekimin ve mücadelenin olduğu Rab'bin 

tarlalarını arayacaklardır. 

72 Bedeninize duyduğunuz aşırı sevgiyi bir kenara bırakın ve ruhunuza merhamet edin ve kendini 

arındırıp yüceltmesine yardımcı olun. Bunu başardığınızda, ruhen ve bedenen ne kadar güçlü olacağınızı 

deneyimleyeceksiniz. 

73 Unutmayın: Eğer ruh hastaysa - kalpte nasıl huzur olabilir? Ve eğer ruhta pişmanlık varsa - 

huzurun tadını çıkarabilir mi? 

74 Kendinizi hazırlayın, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, şimdiden Kutsal Ruh'u bekleyen çok kişi 

var. Kutsal yazılar ve kehanetler insanlar tarafından araştırılıyor ve inceleniyor ve bu zamanın olaylarının, 

Benim gelişime dair verdiğim işaretlerin şimdi gerçekleşmekte olduğunu gösterdiğini keşfediyorlar. Yine 

de insanlığın çoğu hâlâ uykuda. Eğer tüm halklar Beni bekliyor olsalardı ve kehanetler doğru yorumlanmış 

olsaydı, insanlar ruhun ruhla diyaloğunu onlara gösterecek olan yıldıza doğru çoktan yola çıkmış olurlardı. 

75 Sözümü işiten sizler, aracılığıyla Kendimi tanıttığım kişilerin yargıçları oldunuz. Ama en sert ve 

adaletsiz davranan kişiyi çağırdım ve ona da aynı ruhsal armağanı verdim ki, o da kendini aynı şekilde 

yargıçların ve inanmayanların önünde bulduğunda, bir ses taşıyıcısına düşen zor ve ağır görevin farkında 

olsun. 

76 İlerleyin, öğrenciler, Benim İşimde iman, itaat ve gayretin ne olduğunu size öğretmek için "son" 

gelene kadar beklemeyin, çünkü onları açık kapılar, hazırlanmış bir ev ve hazırlanmış bir sofra ile 

beklemek zorundasınız. 

77 Sözümü arzulayarak gelen herkesi kabul ediyorum - hem kendilerini erkenden hazırlayan ve 

zihinlerini tüm yararsızlıklardan uzaklaştıranları hem de sadece alışkanlıktan dolayı Beni dinlemeye 

gelenleri. Sizce hangisi Benim öğretimi daha iyi kullanacaktır? Benim ayrılış saatim geldiğinde, bu aracı 

aracılığıyla kendimi size tanıtmaktan vazgeçtiğimde hangilerinin güçlü olacağını düşünüyorsunuz? Elbette 

onlar, öğretilerimi almak için kendilerini gerçekten hazırlayanlardır. Bu nedenle, Beni ruhunuzla dinleyin, 

zihninizi tarafsız kılın ve kalbinizin harekete geçmesine izin verin; bu şekilde Sözümün varlığınızın en 

derin kısmına nüfuz ettiğini hissedecek ve sizi asil duygularla dolduracaksınız. 

78 Bu sözde hazır bulunmayan bazıları, bu tezahürde yer alan pek çok kişiden daha yakındır Benim 

varlığıma ve bunun nedeni Üstadın öğretici sözünün bedene değil ruha gelmesidir. Ah, dünyanın 

tutkularından etkilenen ruhlar, bu kelimeyi duyduğunuz anlarda, sizi kurtarmak için bir tekne ve tehlikede 

olan kardeşlerinizi kurtarmak için bir ağ sunduğumu bilseydiniz! 

79 Sonunda size söz verdiğim gibi sizinle birlikteyim, sonunda geldim ve size varlığımı ve 

doğruluğumu birçok şekilde kanıtlamadığım bir gün olmayacak. 
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80 İnsanların özgür iradelerini zevklerine, basit tutkularına, düşmanlıklarına ve intikamlarına 

adadıkları zaman artık sona ermektedir. Benim adaletim günah yollarını tıkar ve bunun yerine insanların 

başka yollarla boşuna aradıkları barış yolunu bulabilmeleri için uzlaşma ve yenilenme yolunu açar. 

81 Kendi aranızda kardeş olduğunuzu söylüyorsunuz, ancak bunu sadece nadir durumlarda 

yapıyorsunuz! İşte bu nedenle bugün size kendinizi Sözümü almaya hazırlamanızı söyledim. Çünkü 

içinde, sizi Tanrı'daki gerçek kardeşler gibi hissettirecek şefkatli ve sevgi dolu sesimi duyacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 92 
1 Sözümü işittiğiniz o gün sizin için bir bayram günüdür. Siz iman edenler kendinizi tazeleyin ve siz 

kuşku duyanlar kendinize eziyet edin, çünkü varlığımın mutlak kesinliğine sahip olmak için Beni bir insan 

olarak görmek istiyorsunuz. 

2 Ama endişelenmeyin, diyor Üstat size, çünkü Beni görmeden ya da Bana dokunmadan bile 

sonunda inanacaksınız. Sözüm sizi ikna ederken, aynı zamanda varlığınızın tüm ruhani liflerini de 

hassaslaştırır ve sonunda, huzur kapınızı çaldığında ya da sevgi kalbinize yaklaştığında, ölüm sinsice 

yaklaştığında ya da ayartı pusuda beklediğinde, ruhani ifşaları kendinize yakın hissedersiniz. Size 

bırakacağım en iyi miras bu öğreti olacaktır; çünkü onu gerektiği gibi yorumlamayı ve uygulamayı bilen 

kişi en yüksek iç huzuruna erişecektir. Ama kim onu yorumlamada ya da uygulamada tahrif ederse acı acı 

ağlamak zorunda kalacaktır. Ama bunlar Beni suçlayamayacaklar, çünkü vicdanları onlara bu acının 

Yasa'nın dışında olduklarının kanıtı olduğunu söyleyecek. 

3 Dünyada da ebeveynleriniz size öğretiler ve tavsiyelerden oluşan bir miras bırakır ve onları takip 

edip kulak verenler yaşamları boyunca sürekli olarak iyi meyveler toplarlar. Ancak onların sözlerini 

dinlemeyen ve unutanlar ve miraslarının bir parçası olarak aldıkları maddi mallara, aldıkları sevgi 

derslerinden daha fazla değer verenler, düşmeye ve değişken talihlere mahkumdurlar. Kendinize sorun: 

Hata yapan bu çocukların, itaatsizliklerinin sonucu olan zorlukları ve acıları hissettiklerinde onları 

cezalandıranın Babaları olduğunu söylemeleri adil olur mu? Hayır, çocuklarım, size her zaman ödül ya da 

ceza getiren işlerinizdir. 

4 Sevgili öğrencilerim, şu anda size Sevgi Doktrinimi veriyorum. Tezahürlerimin gerçekleştiği bu 

azlığın ortasında Benim mabedim, hiçbir ayinin kutlanmadığı, ayinlerin sahte cazibesinin sizi kör 

etmediği, yalnızca zaman zaman sevgi dolu ve teselli edici, zaman zaman son derece bilge, zaman zaman 

da sert ve adaleti seven bir ses duyduğunuz bu ruhani tapınak vardır. 

5 Onu duymaktan asla bıkmamanızın ve her zaman onun tarafından fethedilmiş hissetmenizin nedeni 

budur; çünkü öğretilerim birbirleriyle dışsal benzerliklere sahip olsalar da, içerik olarak farklı olduklarını 

ve sizi yavaş yavaş Benim gerçeğimin ruhsal farkındalığına getirdiklerini keşfettiniz. 

6 Beni dinlemek için dünyanın farklı yerlerinden geliyorsunuz ve ben de sizi temsilciler olarak 

çağırıyorum. Eğer bir ailenin babası ya da annesiyseniz, sizi evin temsilcileri olarak kabul ediyorum; eğer 

bir çocuksanız, sizi ailenin temsilcileri olarak kabul ediyorum. Eğer belli bir bölgeden geliyorsanız, sizi o 

bölgenin temsilcileri olarak kabul ediyorum ve eğer uzak bir ülkeden geliyorsanız, size ulusunuzun 

temsilcileri diyorum. Benim için hepiniz Benim çocuklarımsınız, karşılıksız öğrettiğim sevgili 

öğrencilerimsiniz. 

7 Sözümden kuşku duyanlara beklemeleri gerektiğini, kuşkuyu yüreklerinde tutmaları ve dudaklarını 

kapatmaları gerektiğini, ama kulaklarını, zihinlerini ve yüreklerini açmaları gerektiğini söylüyorum, çünkü 

şimdi sadece donanımlı olanların algılayabileceği ve onaylayabileceği sürprizlerin ve mucizelerin 

zamanıdır. 

8 Zaten son savaş veriliyor ve savaşmak için silahlarınız ve kendinizi savunmak için bir kalkanınız 

olması gerekiyor. Ancak bu yargı dünyanın beklediği gibi olmadığından, zaten aynı şeyin içinde 

olduğunun farkına varmamıştır. Uyanmış olan herkes, eğer hemcinslerine acıyorsa, onları uyarsın ve 

aralarında İyi Haber'e tanıklık etsin. Bu insanlar arasında, tanıklık etmek için konuşabilecekleri halde 

sessiz kalan pek çok kişi görüyorum; ancak öğretimi anlamamış olan diğerleri, anlamını ve önemini 

bilmeden durmadan ondan söz ediyor ve böylece çoğu zaman sorumsuzca yanlışlara düşüyorlar. Bunlara 

önceden çalışmaları ve kendilerini donatmaları gerektiğini söylüyorum ki, kimsenin kafasının karışmasına 

ya da işimi kötü değerlendirmesine fırsat kalmasın. 

9 Ayrıca size şunu da belirtmek isterim ki, Benim Sözümü arkadaşını yaralamak için bir kılıç ya da 

onu aşağılamak için bir asa olarak kullanan kişi kendisine Benim öğrencim diyemez. Bu Öğretiden söz 

ederken heyecanlanan ve soğukkanlılığını yitiren kişi de iman tohumu ekemez. 

10 Donanımlı bir öğrenci, inançlarının en kutsalı olan imanının saldırıya uğradığını gördüğünde, 

fırtınanın ortasında bir deniz feneri gibi sakin kalmayı bilen kişi olacaktır. 

11 İmanınızın artması ve ruhunuzun yücelme arzusunu tatmin edebilmeniz için Beni yorulmadan 

dinleyin. 
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12 Bu zamanda, İkinci Çağ'da size verdiğim ve pek çok kişinin kavrayamadığı ve diğerlerinin 

unuttuğu öğretinin herkes tarafından anlaşılmasını ve dahası, yeni öğretilerim nedeniyle takip edilmesini 

sağlayacağım. 

13 Bu vahiyleri almış olan sizler, Benim yeni tezahürümü insanlığın anlayış organı aracılığıyla 

insanlığa duyurmakla görevlisiniz. Bu tanıklığı sizden başka kim verebilir? Dini cemaatlerin ileri 

gelenlerinin ya da din adamlarının insanlığa bu İyi Haberi getirmesini bekliyorsanız, yanılıyorsunuz 

demektir. Size doğrusunu söyleyeyim, Beni görseler bile, dudaklarını açıp insanlara: "Bakın, Mesih var, 

O'na gidin!" demezler. Hayır, öğrenciler, Beni duyuranlar onlar olmayacak, bu çağın insanları için yeni 

yollar açanlar da onlar olmayacak. Öte yandan sizler, gördüklerinizi ve duyduklarınızı sadakatle 

anlatabilmeniz için ve her şeyden önemlisi, Tanrı'ya tapınmanız ve hemcinsleriniz için yaptığınız sevgi 

işleriyle bunu doğrulayabilmeniz için, Sözüm durmaksızın hazırlanır. 

14 Sözüm sizi güçle doldursun ki, denemelerde zayıf düşmeyesiniz. Erdem yolunun bazen dikenler ve 

ayartmalarla dolu olduğunu unutmayın. 

15 Sevgili öğrenciler, bu işin ne kadar hassas olduğunu ve hataya düşmemeniz, kardeşlerinizin arasına 

nifak sokmamanız için her şeyi kavramanız ve düşünmeniz gerektiğini anlayın. 

16 Sözümü tutarsanız güçlü olursunuz, çünkü en güçlü fırtınalara dayanacak tapınaklar inşa 

edeceğim. 

17 Kimse Bana bu günkü işlerin üstesinden gelemeyecek kadar yorgun olduğunu söylemesin, çünkü 

böyle konuşan ruh değil, beden olacaktır. Size, ağır yüklerden kurtulmak için içinde yaşadığınız maddi 

dünyadan biraz uzaklaşmanızın yeterli olduğunu söylüyorum. Olgunlaşmış ruh yorgunluk hissetmez, 

maddi mücadelede yorulan bedendir. Sevgiyle taşınan bu ruhani görev size yük olmaz, sizi yormaz, aksine 

hayatınızın zorluklarını hafifletir, bedeninizi ve ruhunuzu güçlendirir. 

18 Size şunu söylemeliyim ki, öğrenciler, komşusuna sevgi duyan kişi yorgunluk nedir bilmez. Sizi 

sevdiğim gibi sevmemiş olsaydım, o zaman Beni maruz bıraktığınız yargılamayı ve kurbanlık ölümü kabul 

edeceğimi mi sanıyorsunuz? Ama insanlığa olan sevgim İsa'ya güç verdi ve O'nda kurtuluş işimi 

tamamladım. Anlayın: Komşunuza olan sevginiz ne kadar büyükse, onların hakaretlerine ve görevinizin 

size getirebileceği zorluklara katlanma gücünüz de o kadar büyük olacaktır. 

19 Dua edin, iyilikte güçlenin ki kusurlarınızı ortadan kaldırabilesiniz ve her gün sevgime daha layık 

hissedebilesiniz. 

20 Bu kutsanmış saatte İlahi Işınım, bu tezahüre adanmış çeşitli toplantı yerlerindeki ses 

taşıyıcılarımın zihinlerine dokundu ve bu ışık halkımın ruhu için yaşam sözlerine dönüştürüldü. Bu 

tezahür, çöldeki sıkıntı günlerinde açlıktan ölmek üzere olan halkın üzerine kudret helvasının düşüp onları 

beslemesine benzer. Kimse terk edilmekten korkmasın, çünkü size her zaman varlığımın kanıtını 

verdiğimi deneyimlediniz. 

21 Benim şefkatli sevgimin sizi yavaş yavaş yararsız ve zararlı olan her şeyden uzaklaştırdığını 

hissetmiyor musunuz? Öğretilerimin size sunduğu saf su pınarında kendinizi arındırmanız Beni hoşnut 

ettiği içindir; öyle ki böylece arınmış olarak vahiylerime layık olabilesiniz. 

22 Dinleyin, öğrenciler: Ruhumun her ruhun ve tüm bedenin üzerine döküleceği, insanlığın ruhsal 

görümler, sembolik ve peygamberlik rüyaları göreceği önceden bildirilen zaman şimdidir. Ruhsal 

armağanların farklı inanç topluluklarından insanlar arasında kendilerini nasıl hissettirdiklerine dikkat edin. 

Ancak hepsinin arasında - bilinmeyen ve göze çarpmayan - ruhani tezahürlerin kendisinde açık, kesin ve 

doğru bir şekilde gerçekleştiği biri vardır. Onda sesimi Üstat olarak duyurdum, bu ruhsal armağanların 

nihai amacını açıkladım ve ona görevini yerine getirmesi için kesin yolu gösterdim. 

23 Bu, vahiylerimin üzerine ineceği halkımdır (Ruhsal İsrail), İlk Çağ'da İsrail olarak adlandırılan ve 

şimdi dünyada yeniden dirilen o eski halkın halefidir ve ruhlarında Benim gerçeğimi insanlığa duyurma 

görevini de beraberinde getirirler. 

24 Bu halk bu zamanda Benim sesimi duyar ve Ebedi Asma'dan bir dal olarak Benden beslenir. Tüm 

çocukları yaşam aldıkları ağacın meyvesini dünyaya verecektir. Sözüm onları en saf suyla sulanır gibi 

verimli kılacak ve onları asla saf olmayan suyla sulanmayacak şekilde donatacaktır, çünkü o zaman bu 

halkın ruhani meyvesinin tadı ve özü artık İlahi Ağacınki olmayacaktır. 

25 Materyalizmin hüküm sürdüğü bu zamanlarda, insanlığı saran karanlık yüzünden sevgi öğretilerim 

unutuldu. Ama size onları silinemeyecekleri ruhunuzda aramanızı söylüyorum, çünkü orada tüm 
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armağanlarınız, size vaat ettiğim ödüle ulaşıncaya kadar izleyeceğiniz yolu aydınlatan sönmez bir lamba 

gibi gizlice kalır. 

26 Şimdi bilgeliğimi onlara aktarmak için halkımı topluyorum. Bana hizmet edecek olanları yalnızca 

Ben keşfedebilirim. Üç çağ boyunca, onlara talimatlarımı vermek ve onları elçilerim olarak hazırlamak 

için öğrenciler aradım. Bu çağların her birinde Kendimi farklı biçimlerde tanıttım ve Varlığım insanları 

şaşırttı çünkü bu olayların gerçekleşme zamanının geldiğini bildikleri halde, Beni beklemek için 

kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilmiyorlardı. Onlarla karşılaştığımda, Sözüm onlara her zaman aynı 

özü sunmasına rağmen Beni tanımadılar; çünkü öğretilerimin amacı her zaman aynı olmuştur. Sana 

söylüyorum: Kendimi size hangi biçimde gösterirsem göstereyim, Beni tanıyabilirsiniz, çünkü size her 

zaman sevgimi gösteririm. Kendimi insanlara sunmak için kullandığım biçimler, Beni onların 

bakışlarından saklamak için bir maske değil, Kendimi sınırlamak, anlaşılmak, inançlarını sınamak ve Bana 

güvenmelerini sağlamak için bir araç olmuştur. 

27 Bu bildiriden emin olmayanlar, belli bir süre sonra ikna olana kadar sessiz kalsınlar. 

28 Şüphelerinizin çoğu, bu ses taşıyıcılarında kusurlu varlıklar gördüğünüz gerçeğinden 

kaynaklanıyor ve bu size bu fikri veriyor: İlahi Ruh'un bizimle bu yolla konuşması mümkün müdür? Ama 

sana soruyorum: Yüreği temiz ve doğru olanlar nerede ki, Kendimi onlarda tanıyayım? Onları yeryüzünde 

ne yaşlılar arasında, ne bakireler arasında, ne çocuklar arasında, ne filozoflar ya da bilim adamları 

arasında, ne de çeşitli dini toplulukların din adamları arasında bulamıyorum. Bu yüzden basit insanlar 

arasında, gelişmemiş bir zekânın yanı sıra yeterli ruhsal gelişime sahip olanları aradım ve onlar Bana 

gerçek bir sevgiyle hizmet ettiler. 

29 Kendimi görünür kılmadan Sözümü insan dudakları aracılığıyla size ulaştırıyorsam, bu size liyakat 

kazanma ve İkinci Çağ'da size verdiğim şu Sözü tekrarlama fırsatı vermek içindir: "Ne mutlu görmeyip de 

iman edenlere". 

30 Tezahürümün bu zamanları geçtikten sonra, siz Benim çocuklarım olduğunuz için, sevgimi ve sizi 

Bana yükseltme arzumu anlayış organınız aracılığıyla ifade etmek için en değerli araç olarak sizi seçtiğimi 

anlayacaksınız. 

31 Benim için temsil ettiğiniz değerden şüphe etmeyin. Sizi yarattığım cennete gönderdiğim andan 

beri size olan sevgimi kanıtladım. Orada size yenilenmeniz ve beslenmeniz için ve aynı zamanda ruhsal 

gelişiminiz için ihtiyacınız olan her şeyi verdim. Bu güzel bahçede Yaratıcınızı tanıyabilir ve sevebilir, 

size varoluş veren O'nun yeteneklerini ve niteliklerini kendi ruhunuzda keşfedebilirsiniz. 

32 Yeryüzündeki insan, Benim sevgimin ve adaletimin bu unvanı verdiği bir prenstir ve başlangıçtan 

itibaren aldığı görev yeryüzünü yönetmekti. 

33 İrade özgürlüğünün ilahi armağanının üzerine, hayattaki yolunu aydınlatması için parlayan bir 

fener yerleştirdim: vicdan. 

34 Harekete geçme özgürlüğü ve iyiyi kötüden ayırt etmek için vicdanın ışığı, Babamın sevgisinin 

ruhunuza miras bıraktığı en büyük armağanlardan ikisidir. Bunlar insanın içinde doğmadan önce de vardır, 

öldükten sonra da vardır. Vicdan ona rehberlik eder ve ne umutsuzlukta, ne aklın kaybında, ne de ölümün 

acısında ondan ayrılmaz, çünkü ruhla derinden birleşmiştir. 

35 Size öğrettiğim her şeyi anladığınızda, Ruhumun Kendisini kendi çocuklarım aracılığıyla insanlığa 

tanıtmasının değersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Babanızı ne kadar az tanıyorsunuz ve kendinizi ne 

kadar az tanıyorsunuz! 

36 Bu sürprizlerin, işaretlerin ve mucizelerin zamanıdır ve Benim vahiylerimin sizin tarafınızdan fark 

edilmeden geçip gitmemesi için uyanık olmalısınız. Gözlemleyin, hissedin ve düşünün. Sizinle konuşan 

yalnızca İlahi Söz değildir - tüm yaratılış da kendi dilinde sizinle durmaksızın konuşur ve size 

görevlerinizin yolunu gösterir. 

37 Varlığınızın en iç kısmına nasıl konsantre olacağınızı ve ruhunuzun inancının ışığını yakmasına ve 

böylece gelişim yolunu aydınlatmasına nasıl izin vereceğinizi bilirseniz, şu anda Ruhsal Bilgelik Kitabı'nı 

anlama ve büyük ilerleme kaydetme olanağına sahip olduğunuzu görüyorum. 

38 Eğer bir zamanlar size öğretimi dinlemenizi ve bu konuda sessiz kalmanızı söylediysem, bunun 

nedeni dün insanlığın peygamberlerimi ve hatta Efendiniz İsa'yı öldürmüş olmasıdır. Ancak insanlar, 

bunların kendilerine miras bıraktığı tüm vahiylerin ve kehanetlerin gerçekleştiğini görene kadar çok zaman 
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geçmedi. Bu deneyime zaten sahip olan sizler - peygamberlik sözümü bir kez daha reddetmeye ve böylece 

yeni sözcülerimin ruhsal ölümüne neden olmaya cesaret edebilir misiniz? 

39 İnsanın anlama organı aracılığıyla bu bildirinin duyurulmasını geçmiş zamanlardaki 

peygamberlerimin tanıklığında arayın; size doğrusunu söyleyeyim, onu orada bulacaksınız. Eğer insanlar 

şimdiye kadar bu kehanetleri bulamamışlarsa, bunun tek nedeni İlahi Sözü anlamadan ya da 

yorumlamadan okumalarıdır. 

40 Öğretimi duymak isteyen herkesi kabul ediyorum - hem şüpheyi ve hatta alay etmeyi gizleyenleri 

hem de bu bildirinin gerçek olduğunu onaylamak için canlarını verecek olanları. Ama öğrencilerimden 

böyle bir fedakârlık istemedim, sadece sebat etmelerini istedim, eğer iyiliği sevme ve sebat etme olgusuna 

fedakârlık diyorsanız. 

41 Ayrılış günüm yaklaşıyor ve siz kendinizi hazırlamalısınız. Size maddi mallar bırakmayacağımı 

unutmayın; Benim mirasım bilgelik, sevgi ve güçten oluşur. Yaşamlarınızda doğru bir şekilde 

yönlendirilmeniz için ihtiyacınız olan tüm talimatları içeren Sözümün Kitabı'nı size bırakıyorum. 

42 Nereye giderseniz gidin inancın size eşlik etmesine izin verin. Eğer sevinçli anlarınızda Beni 

unutuyorsanız, şimdi yüreklerinizde neşe ve huzur olduğunda Beni hatırlayın ve Bana şükredin. Acı 

çektiğiniz saatlerde bile, yalnızlık içinde, varlığınızı Bana yönelterek, ihtiyaç duyduğunuz gücü elde etme 

arzusuyla tüm kederlerinizi Bana emanet etmek için Beni ararsınız. 

43 Hemcinslerinizin inançlarına veya dini inançlarına her zaman saygı göstermeli ve insanın kalbinin 

Benim tapınağım olduğunu unutmamalısınız. İçine nüfuz etmek istiyorsanız, bunu sevgiyle yapmalı ve bu 

mabedin perdesini kaldırmadan önce dua etmelisiniz. 

44 Hürmet ve saygı duymadan, ruh olan bu mabedin eşiklerini aşan, lambasını söndüren, sunuları 

ıssızlaştıran ve sunağı tahrip edenler gibi davranmayın; çünkü o zaman tapınağımın kirleticileri ve 

saygısızları olacaksınız. 

45 Birçok kalpte, üzerinde bir putun yükseldiği fanatizm sunakları bulacaksınız. Bu sizi rahatsız 

etmemeli, sununun iyi olduğunu, içten olduğunu ve Bana yönelen samimi bir kalpten geldiğini 

anlamalısınız. - Bu şekilde size kalpleri açabileceğiniz tek anahtar olan saygı ve yardımseverliği 

öğretiyorum. 

46 Şimdi ve her zaman Babanıza sunmanız gereken tapınma biçimini size açıkladığımı unutmayın. 

Birçoğunuza bu öğretildi ama çeşitli dini toplulukların ve mezheplerin Tanrı'ya tapınmayı nasıl karmaşık 

hale getirdiğini düşündüğünüzde, ruhsallaşma idealinin dünyada kendine yer edinmesi ve sadelik ve saflık 

için mücadele etmesi için insanlığın içinde ortaya çıkması gereken mücadeleyi düşünün. 

47 Geleneklere bağlılığın, sahte dindarlığın ve putperestliğin halkların kalplerinde derin kökler saldığı 

doğrudur, ancak sizi bekleyen savaşı düşünerek üzülmeyin, çünkü imanınız sarsılmaz kalacaktır. Her 

yüreği ayağa kalkmaya ve Bana yaklaşmaya davet ettiğime ve öğrencilerimin dünyanın dört bir yanında 

onları bekleyen bu savaşta sevgimle korunup güçleneceğine dair Sözümü hatırlayın. Hiç kimse kendi 

gücüne bağımlı hissetmeyecek ve imanı onu zafere götürecektir. 

48 Kendimi neden ısrarlı bir gayretle size tanıttığımı anlayın. Uyumanızı ya da hayali tehlikelerden 

korkmanızı istemiyorum. Bu dünyada ruhani ilerlemeyi arayın ve düşman değil kardeş arayışında 

olduğunuzdan başka bir fikre sahip olmayın - kardeşlik ve ruhanileştirme mesajı getirmeniz gereken 

kardeşler. - Ey korkan ve imanı zayıf olan öğrenciler, size söylüyorum, öğretimi anlamalı ve ondan güç 

almalısınız ki kendinizi güçlü hissedebilesiniz ve yaklaşan savaştan korkmayasınız. 

49 Görevinizde size yardımcı olmak için, ruhunuzu ve bedeninizi, yolunuzda karşılaştığınız karmaşık 

koşullara cesaret, sükûnet ve imanla dayanabilmeniz için hazırlıyorum. 

50 Akrabalarınızın ve arkadaşlarınızın reddinden korkmayın, bu uğurda sizi hor görürlerse kalbinizi 

kaybetmeyin. Kalbinizi şimdiden en iyi örs olan Benim öğretilerimle çelikleştirin. 

51 Bu sınavlarda alçakgönüllü olun, onurlu davranın ve alçakgönüllülükle mücadele edin ki, içinize 

ektiğim tohumun sevgi meyveleri vermesini ve insan kalbinin düşmanca ve kurak toprağında 

filizlenmesini istiyorsanız, her hakareti affedebilesiniz. İsa'da Beni örnek almak istiyorsanız, bir insan 

olarak doğumumdan yolumun sonu olan çarmıha kadar yanlış değerlendirildiğimi, zulüm gördüğümü, 

reddedildiğimi ve alay edildiğimi unutmayın. Acı çektiğim saatlerde bile, birçok kişi acıma sevindi ve 

ölümümü kutladı. 
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52 Ama bu hatırlatma cesaretinizi kırmamalı, öğretimi uygulamak size zor gelmemelidir. O zamanki 

öğrencilerim için de zor görünüyordu ama yine de görevlerini yerine getirdiler. Efendilerinin dünya 

üzerinde zafer kazandığını, ölümü yendiğini, O'nun yolunda kurtuluş işini tamamladığını gördüler ve bu 

nedenle O'nun ayrılışından sonra O'nun ayak izlerini takip edebildiler, komşuluk sevgisini yasaları ve 

hemcinslerine duydukları sevgiyi gerçek yaşamları haline getirdiler. 

53 Onlar sizin için güzel bir örnektir, Üçüncü Çağ'ın öğrencileri, onlara diyorum ki: Beden ve ruh 

hastası olarak Bana gelin, çünkü zayıflığınızdan dolayı sizi reddetmeyeceğim. Sözümü dinleyin, 

yaralarınızı iyileştiren merhem gibi olacaktır. 

54 Daha birkaç dakika önce kendinizi dünyanın boş şeylerine teslim etmişken, Sözümü 

duyduğunuzda gözlerinizden taşan duygu dolu gözyaşlarını keşfettiğinizde kaçınız şaşırıyor! 

55 Uzun zamandır size bu talimatı veriyorum ve henüz öğrencilerin öğrenciye dönüştüğünü 

görmüyorum, ama sizi iyi efendiler yapana kadar size sözümü vermeye devam edeceğim. Bu dünyanın 

bilgisi için vasıfsızları seçmek Beni memnun etti, çünkü onların zihinleri ruhani bilgeliği anlamak için 

sahip olunması gereken sadelik ve berraklığa sahiptir. Yoksulları seçtim, çünkü onlar lütfumla 

giyindiklerini hissettiklerinde, alçakgönüllülükleri içinde kendilerine verdiğim ruhsal armağanların 

değerini takdir ettiler. Ama sadece dünyevi güç için çabalayan zenginler - Tanrı vergisi yetenekler onlara 

ne kadar önemsiz görünür ve ruhları için bereket ve armağan arzusuyla Bana yönelenlerin sayısı ne kadar 

azdır. Ama Ben her zaman çocuklarımın her birine, hazırlandıkları anda gizli hazinelerimi dökmeye 

hazırım. 

56 Süslediğim bu yoksullara, bu hazineyi yalnızca kendileri için saklamaları gerektiğini değil, 

kardeşleriyle paylaşmaları gerektiğini de öğretiyorum. 

57 Ruh, içinde Rabbi tarafından kendisine verilen armağanlar olduğunu bilerek sevinir ve bunları 

korumak için mücadele eder. Onların gelişimi hakkında bilgi sahibidir ve kendisine emanet edilen bu 

mücevherin parlamasını sağlamak için çabalar. 

58 Öyleyse, bir miras aldıktan sonra Benim yolumdan ayrılanın, Rabbine olduğu kadar kendisine de 

nankörlük ettiğini unutmayın; çünkü ulaştığı her gelişim aşaması ona bir çabaya, bir acıya ya da bir 

telafiye mal olmuştur. 

59 Yasanın dışında yürüyen kişinin erdemlerinden ve ruhsal armağanlarından mahrum kaldığını 

bilmiyor musunuz? İşte bu nedenle, bu zamanda ruhunuza kaybettiği ve kendini zayıf ve yardıma muhtaç 

hissettiği her şeyi geri vermeniz için size yardım ettim. Hepiniz ışık alacaksınız, ruhunun uyanışını ve 

insanın üzerine çıkma özlemini hissetmeyen kimse kalmayacak. Parazit olan "bitkiler" gelişen ve verimli 

olanlara dönüşecektir. Sizi sevdiğim için, kendinizi kurtarmanız için size her zaman bir fırsat vereceğim. 

Ancak, değerlendirmediğiniz her fırsatın kurtuluş yoluna dönüşünüzü daha kederli hale getireceğini 

unutmamalısınız. 

60 Bugün sizi hüküm süren yozlaşmadan ayırmaya geldim ki Sözümü huzur içinde duyabilesiniz ve 

aynı zamanda onu düşünüp kavrayabilesiniz. Ruhun susuzluğunun yalnızca sevgi ve merhametin saf 

suyuyla giderilebileceğinin farkında olun. 

61 Eğer dünyada hizmetkârlarınız olmuş ve onurlandırılmışsanız, tüm bunlardan vazgeçmeli ve 

hemcinslerinizin yararlı, çalışkan ve alçakgönüllü hizmetkârları olmalısınız. Sık sık dünyaya hizmet 

ettiniz, ama şimdi talimatlarıma itaat ederek Tanrı'ya hizmet etmelisiniz. Dünya size sevinçler verdi, ama 

şimdi ruhunuzu, Benim sevgi yasamı yerine getirerek yaşadıysanız tam tatminler yaşayacağınız ruhsal 

dünyaya girmeye hazırlama zamanıdır. 

62 Dünyada kaldığınız süreyi acı yerine sevgi ve şefkat vermek için kullanın. Burada size Sözümü 

verdiğim bu yaratıklara dikkat edin ve yaşamlarında biçtikleri sıkıntılara rağmen, Benim tezahürümün 

anlarında sizin için nasıl sevgi dolu sözlere sahip olduklarını göreceksiniz. İsa'nın öğretilerinin o zamanki 

hayat veren gücünü ve O'nu dinleyen kalabalıkların sevincini hayal edebiliyor musunuz? Bu, öğrencilerin 

ruhlarının önünde secde ettiği Cennetin Krallığı'nın sesiydi. İlahi Usta'nın dudakları her açıldığında, 

sözleri hasta kalplere merhem gibi düştü ve birçok yarayı iyileştirdi. Ama İsa'nın gittiği yol çiçeklerle 

kaplı bir yol muydu? Hayır, öğrenciler, O'nun Golgota'ya giden acı dolu yolu Beytlehem'deki yemlikte 

başladı. Bu nedenle, kurtuluşunuz için acı çeken O'nun sesi olan bu Söz, birçok yürekte kesin düzeltme 

kararları getirdi ve böylece karanlıkta yaşayan ve daha sonra O'nun Sözü'nün sevgi ateşiyle aydınlandığını 

hisseden birçok insanın varlığını dönüştürdü. 
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63 Lütuf yaşamı için ölü olanlar umut ve iman dolu yeni bir yaşama yükseldiler ve bencil, katı ve 

acımasız yüreklere sahip olanlar pişmanlıkla ağladılar ve iyilik yapmaya ve ilgisizlikle ve hatta 

küçümsemeyle baktıkları kişileri sevmeye teşvik edildiklerini hissettiler. Bu dönüşüm mucizelerinin 

çoğunun gerçekleştiğini yalnızca ben gördüm, çünkü öğrencilerimin çoğu tarafından fark edilmediler. Ve 

şimdi, bu zamanda, bu Sözün yaşam özü alındığında bu mucize tekrar gerçekleşiyor. Beni dinleyen 

kalabalıklar arasında, ahlaksızlığa batmış ve daha önce göz ardı ettikleri erdemi uygulayarak yaşamlarını 

yeniden şekillendiren ve kendilerini yeniden inşa eden insanlar keşfediyorum. Benim izimi takip etmek 

için birleşen aileleri ve Doktrinimin onlara verdiği ruhsallaşma idealinde bağlarını güçlendiren evlilikleri 

görüyorum. 

64 Ayrıca işçilerim arasında bir zamanlar yeryüzünün dışlanmışları ve günahın köleleri olan ve bugün 

kendilerini günahtan kurtarmış olanları görüyorum ve acı yükü taşıyan ve şimdi kalplerinde huzur olan ve 

bunu kardeşleriyle nasıl paylaşacaklarını bilenleri görüyorum. 

65 Bunun nedeni, bugün size verdiğim talimatlar günah işleyen ve küfreden dudaklardan gelse de, 

insan aklı aracılığıyla Sözümün İsa'da verdiğimle aynı güce, öze ve ikna ediciliğe sahip olmasıdır. Daha 

fazla saflığa eriştiğinizde ruhunuzla olan birlikteliğim nasıl olacak? Ey öğrenciler, çaba gösterin, 

alçakgönüllülük ve aktif hayırseverlik armağanlarını geliştirin, bu şekilde ruhunuza kendini arındırma ve 

yüceltme fırsatı vereceksiniz! Sonsuza dek yaşayabilmeniz için Bana bağlı kalın. 

66 Sözümün yankısı size ulaşana ve sesi sizi çağırana, yeni bir yaşama uyanmanızı ve Bana dönmenin 

sevincini yaşamanızı sağlayana kadar, birçoğunuzun erdem ve huzur yolunu gösterecek bir el bulamadan 

kalbinizde ölümle dolaştığınızı gördüm. 

67 Ruhunuz tüm ruhani faaliyetlere karşı kör, dilsiz ve sağır kalmıştı ama özünde bu bilgiyi edinmeyi 

arzuluyor ve bunu umut ediyordu. Aklınız bu içsel mücadeleyi anlamadı ve bu nedenle içinde yaşadığınız 

huzur ve neşe eksikliğine hiçbir açıklama bulamadınız. 

68 O zaman Benim Varlığım ruhunun karanlığında bir fener gibi parladı ve hemen Beni tanıdın ve 

Bana şöyle dedin: "Tanrım, Sen çok beklediğim Kişisin." Ve o zamandan beri sizi öğrencilerim olarak 

kabul ettim ve size sayfalarının içeriğini gün be gün açıklayan bu kitabın ilk hecelerini hecelemeyi 

öğrettim. 

69 Sizi kalplerinizin alçakgönüllülüğü için seçtim ki, Bana adanmış olarak Öğretimi her yere 

taşıyasınız ve bu yozlaşma ve sefalet zamanında, kalp ve erdem değişimi için uygun alan olan 

hemcinslerinizin kalplerine Benim sevgi tohumumu ekesiniz. 

70 Lütuf için ölmüş olan tüm ruhları hayata döndürmeye ve size bilimlerde ya da felsefede 

bulamadığınız şeyi öğretmeye geldim: ruhsallaştırma. 

71 Dinler yüzyıllar boyunca rutin ve durgun bir uyku uyurken, gerçek gizli kalmıştır. Ancak 

Yehova'nın emirlerini ve İlahi Efendinin Sözünü bilenler, şu anda sizinle konuşan bu seste, bu zamanlar 

için vaat edilen Gerçeğin Ruhunun sesini tanımalıdır. 

72 İnsanlık Benim varlığıma ve ruhun ölümsüzlüğüne inanmak için doğaüstü kanıtlar istiyor ve size 

gerçekten söylüyorum, bu büyük olaylar ve gerçekleşmeler zamanında onlara bu kanıtları vereceğim. 

73 Yeni nesiller Sözümü bu şekilde duymayacaklar, çünkü onlar için ruhtan ruha diyaloğu sağladım. 

74 Sizden emirlerimi yerine getirmenizi bekliyorum. Bu çağın sona erdiğini düşündüğüm 1950 yılına 

kadar sizinle ses taşıyıcıları aracılığıyla konuşacağım. Ama o doğruluk gününde zayıf olmanızı 

istemiyorum, çünkü o zaman bölünecek ve hataya düşeceksiniz. Vicdanınızın sesini duyacak ve tüm 

ödevlerinizden sorumlu hissedecek şekilde donatılın. 

75 Vücudunuzun sağlığına dikkat edin, korunmasına ve canlılığına özen gösterin. Öğretilerim 

ruhunuza ve bedeninize sevgi dolu bir özen göstermenizi tavsiye eder, çünkü her ikisi de birbirini 

tamamlar ve kendilerine emanet edilen zorlu ruhani görevde birbirlerine ihtiyaç duyarlar. 

76 Yolum dar ama güvenli. Artık boş yere tövbe egzersizleri yapmayın ve verimsiz kurbanlar 

sunmayın. Doğadan maddi yaşamınız için gerekli olanı alın ve ruhani beslenme arzusuyla Bana yükselin. 

77 Sevgili insanlar, içinizde esenlik taşıyın ki, bu kederli zamanda teselli edildiğiniz gibi, yaşamın 

büyük sınavlarının ağırlığı altında zayıf düşenleri nasıl teselli edeceğinizi bilesiniz. 

78 İyileşmiş ve Baba'dan armağanlar ve lütuflar almış olan sizler, yarın insanlar tarafından ruhsal 

açıdan zengin olarak adlandırılacaksınız. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 93 
1 Hoş geldiniz, ışığa aç ve susamış kalpler. Benimle kalın ve asla ölmeyeceksiniz, çünkü Ben 

Yaşam'ım. 

2 Geçmişte umudunuzu ve inancınızı kaybettiğiniz için öleceğinizi hissettiniz. Her zaman sevgi ve 

teselli dolu olan Sözümü duyana ve onun ışığı huzurunuzu yeniden sağlayana kadar, yüreklerinizde size 

gerçek yaşam yolunda rehberlik edecek bir ışık ya da size sevgiyle "Yaklaşın, huzur yolu budur" diyecek 

bir ses yoktu. 

3 Körlüğünüz vicdanınızın ışığıyla aydınlandı ve bu sizi her zaman dua etmeye, aktif komşu 

sevgisine ve düzeltmeye teşvik eder. Böylece Benim Huzuruma geldiniz ve Benim Sözüm yolunuzu 

aydınlatan parlak ve kurtarıcı bir fener gibiydi. O andan itibaren bu ışığın yalnızca Benden gelebileceğini 

anladınız ve Bana şöyle dediniz: "Tanrım, o kadar çok beklediğim Sensin. Bugün Seni sevdiğimi ve Sana 

ihtiyacım olduğunu biliyorum Efendim". 

4 Evet, öğrencilerim, işte buradayım, sizi öğretilerimin ve vahiylerimin gerçek öğrencileri olarak 

donatana kadar, daha sonra bu inancı yaymak üzere illere ve uluslara göndermek üzere, yükseliş yolundaki 

ilk adımları atmanıza yardım ediyorum. 

5 Çatışma en büyük günah, zorluk ve acı zamanında olacak ve maneviyatınızdan başka kaynağınız 

ya da gerçekten başka silahınız olmayacak. Sizi yoksul, eğitimsiz ve alçakgönüllü, nadasa bırakılmış 

topraklar olarak seçtim, ama verimli kılınmaya ve ruhani tohumu almaya uygunsunuz. 

6 Ben filozofları, teologları ya da bilim adamlarını değil, Beni her zaman bekleyen ve unutulmuş ya 

da kötü kullanılmış mirası ruhlarına iade etmek için çağrıma koşan sıradan insanları arıyordum. 

7 İnsanlık ilk iki zamanın vahiylerinin özüne nüfuz edememiştir. Ama bunda, Üçüncüsünde, Sözüm 

önceki öğretilerimi anlamanızı, yorumlamanızı ve uygulamanızı sağlayacak ve onları şimdikilerle 

birleştireceksiniz. 

8 Bu dönemde dünya için bir erkek olarak doğmadım. İnsan sözü haline gelmiş olan Ruhumun 

ışığında size geldim ve bununla yüreklerinizde iman uyandırmak için size yaşam özümü veriyorum. 

9 Size yeni bir yaşam veriyorum, sizi uyandırıyorum ve bu dünyanın karanlığıyla kör olan 

gözlerinizin ebedi gerçeği görmesini sağlıyorum. 

10 Bilim insanının bilmediği için size öğretemediği şeyi size açıklıyorum. Dünyevi yüceliği içinde 

uyudu ve Benim bilgeliğimi arzulayarak Bana yükselmedi. 

11 Çeşitli mezheplerde ve dini cemaatlerde ruh için büyüklük ve zenginlik olan ruhani bilgileri 

öğretmesi gereken din adamlarının kalpleri kapanmıştır. 

12 Geçmiş zamanlarda insanlığa miras bıraktığım yasa ve öğretilerin gizlendiğini ve yerlerini 

ayinlere, dışa dönük kültlere ve geleneklere bıraktığını gördüm. 

13 Ancak bu sözün özünün İsrail'in Sina Dağı'nda aldığı ve İkinci Çağ'daki çok sayıda insanın İsa'nın 

dudaklarından duyduğu sözle aynı olduğunu derinden anlayan sizler, Tanrı'ya tapınmanızla ve işlerinizle, 

Ruh'a yardımcı olmayan aptalca gelenekleri izlemek uğruna İlahi Yasa'nın unutulmaması gerektiğini 

öğretmelisiniz. 

14 Öğrencilerim, Benden öğrenin, daha fazla gizli kalmayın, kendinizi ruhen ve bedenen hazırlayın 

ki, yakında ışığa çıkacaksınız ve mesajım bilinecek. Kendinizi ruhsallaştırın ki, ilham yeteneğiniz 

aracılığıyla İrademi size bildirebileyim. 

15 Ruhumun ışığının zihninizde parlamasını ve dudaklarınızdan çıkan sözlerin Ruh'tan olmasını 

istiyorum. Sözlerinizi hissetmek için yeterince hazırlıklı değilseniz, bu çalışma hakkında konuşmaya 

kalkışmayın. Sözümün iletilmesinde aracılar olarak hizmet edecekseniz, ruh, kalp ve zihin varlığınızda 

birleşmelidir. 

16 Yeni nesiller artık Beni şu anda tanık olduğunuz biçimde duymayacaklar, çünkü Benim tarafımdan 

belirtilen ve artık Kendimi bu şekilde göstermeyeceğim tarih yaklaşıyor; 1950. O yılın son gününe kadar 

size Sözümü vereceğim. Sizinle yorulmadan konuşacağım, sizi cesaretlendireceğim ve canlandırıcı güç ve 

ışıkla dolu lütufkâr sesim halkımın üzerine bir sel gibi inecek. 

17 Sonuna kadar Beni dinleyenler güçlü olmalı ve sonsuza dek itaatkâr öğrencilere örnek olmalılar. 

Sınavlarda zayıflamayacaklar, durmayacaklar ve bölünmeyecekler. 
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18 Bazıları maneviyat için mücadele ederken diğerleri eski ve geri kalmış ritüeller ve yararsız 

gelenekler içinde çürüyüp giderse bu halk ne hale gelir? Günlük işlerinizde yorulmamak için birlikte 

mücadele etmeli ve vicdanın sesini açıkça duymak için izlemelisiniz. 

19 Zayıf yaratıklar değil, güçlü ruhlar olmanız için uyanık yaşayın. Adımlarınızı merhamet, sevgi ve 

adalet yolunda yönlendirin. Sağlıklı fiziksel yenilenmeniz için sağladığım şeylerden kendinizi mahrum 

bırakmayın. Ben de size ruhunuza hakkı olanı vermeyerek ona eziyet etmemenizi söylüyorum ki hem 

beden hem de ruh tek bir irade oluşturabilsin ve bunun üzerinde Benim İlahi Işığım olan vicdanı 

izleyebilsin. 

20 Dünyanın sizi materyalizmine hapsetmesini ve size emanet ettiğim lütfu elinizden almasını 

istemiyorum, çünkü o zaman sizi kurtardığım sefalet ve acı dolu yaşamınıza geri dönersiniz. 

21 Kurtuluşunuz için geldiğimi ve zayıflıklarınızın üstesinden gelmenize ve sizi tutan zincirleri 

kırmanıza yardım ettiğimi unutmayın ki sonunda kendinizi zayıflıklardan, hastalıklardan ve zorluklardan 

kurtarmış olmanın mutluluğunu yaşayabilesiniz. 

22 Yola çıkan ve Benim izimi takip eden herkes, yaşam yolunun sonuna kadar kendisine eşlik edecek 

gücü ve yardımcıyı Bende bulacaktır. Işığa ve kurtuluşa aç ve susamış olan herkes Benim eserimde sonsuz 

yaşamın ekmeğini ve suyunu bulacaktır. 

23 Zorlu kriz zamanları için ruhunuzu öylesine güçlendirin ki, Benim yolumu izlediğiniz için hapse 

atılacak olursanız, Efendinizin çektiği acıları anımsayarak güçlenin ve o deneme zamanında sizinle birlikte 

olacağımı bilin. Sevdiğiniz birinin acıdan yatağa düştüğünü ve son nefesini vermek üzere olduğunu 

gördüğünüzde, düşüncelerinizi Bana yöneltin ve isteğimin yerine gelmesine izin verin. O zaman 

teslimiyetinizin ve öğütlerime olan inancınızın ödülü olarak bir mucizenin gerçekleştiğini göreceksiniz. 

Yaşam yolculuklarında yalnız kalanlar, İsa'nın annesinden ve öğrencilerinden uzakta, bir kalabalık 

tarafından takip edilen ama yüreğinde yalnız olan Calvary'ye doğru yürüdüğünü hatırlamalıdır. 

24 Ne zaman bu anı imgesinin farkına varsanız, sıkıntılarınızda yanınızda olacağıma ve acılarınızı 

dindireceğime söz verdiğim düşüncesiyle tatlı bir teselli duygusu hissedeceksiniz. 

25 Acı sizi arındıracak ve sıkıntılarınız sona erdiğinde, Efendinizin ardından yaşama fırsatına sahip 

olduğunuz için kendinizi şanslı sayacak ve ruhani bir mirasın sahibi olduğunuzu hissedeceksiniz. 

26 Öğretilerimi dikkatle incelediğinizde, bir öğretimin bir öncekini nasıl doğruladığını göreceksiniz; 

aynı şekilde bu seferki Sözüm de geçmişte size söylediğim her şeyi doğrulamaktadır. 

27 Yeni bir çağın başladığının ve şu anda Kendimi ruhsal olarak insanlığa açıkladığımın işaretlerini 

fark eden çok az insan var. Çoğunluğu hayatlarını ve çabalarını maddi ilerlemeye adıyor ve hedeflerine 

ulaşmak için bu acımasız ve bazen kanlı mücadelede kör adamlar gibi yaşıyorlar, yönlerini kaybediyorlar, 

artık ne için çabaladıklarını bilmiyorlar, yeni şafağın parlak ışığını göremiyorlar, işaretleri algılamıyorlar 

ve vahiylerimin bilgisini edinmekten uzaklar. 

28 Bu insanlık, çağlar boyunca kendisine bahşettiğim vahiylerden çok, insanların öğretilerine ve 

sözlerine inanmıştır. Gerçeğin Ruhu olarak tezahürüm için önceden bildirilen zamanın geldiğini 

hissedebilmeniz ve buna inanabilmeniz için, Baba'nın doğruluğuyla size her fırsatta gördüklerinizden daha 

da büyük işaretler göndermesini mi bekliyorsunuz? Ah siz küçük inançlı insanlar! Şimdi öğrencilerim, 

neden bazen size sesimin çölde yankılandığını söylediğimi anlayacaksınız, çünkü onu duyacak ve 

gerçekten kulak verecek kimse yok. 

29 Uyanın ey insanlar, adaletin bu sesi karşısında titrediğinizi hissedin, hemcinslerinize yasanın, 

ışığın, yargının ve onunla birlikte insanlığın kurtuluşunun dünyaya geldiğini duyurmaya teşvik edildiğinizi 

hissedin. 

30 Bu mücadele içinde görevinizi yerine getirmeyi imkansız bir şey olarak görmeyin. Şimdi bile bu 

insanlığı kurtaracak ya da ulusların yaşamlarını dönüştürecek olanın yalnızca siz olmayacağınızı tahmin 

ediyorum; bu işleri ben yapacağım çünkü bunlar insanüstüdür. Sizden yalnızca üzerinize düşen görevi 

yerine getirmenizi ve yeni nesillerin Benim tohumumu sizin ulaşabildiğinizden daha ileriye taşımalarına 

izin vermenizi istiyorum. 

31 Ruhsal Yaşama geri dönen ve Babasının kendisi için belirlediği kaderi yeryüzünde yerine getiren 

birinin mutluluğunu hayal edebiliyor musunuz? O'nun tatmini ve huzuru, ruhun insan yaşamında elde 

edebileceği tüm tatminlerden sonsuz derecede daha büyüktür. 
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32 Size bu fırsatı sunuyorum ki, krallıklarına döndüklerinde sevinenlerden olasınız, acı çekenlerden 

ve derin bir dehşet ya da pişmanlık içinde ağlayanlardan değil. 

33 Bu zamanın insanlığının seyir halinde olduğu bu tutkular denizinin çalkantılı dalgalarına karşı 

mücadele eden kazazedeler olduğunuzda yardım çığlıklarınızı duymak için acele ediyorum. Yalvarışınız 

Bana ulaşır ve merhametim bir esenlik örtüsü gibi yayılır, tıpkı başka bir zaman öğrencilerimle birlikte 

Celile Denizi'nde yelken açtığımda ve köpüklü dalgalar tekneyi batırmakla tehdit ettiğinde olduğu gibi. 

Korku dolu öğrenciler, yok olacaklarını hissettikleri için Benden kendilerini kurtarmamı istediler ve Ben 

de onlara Benimle birlikte olan ve Bana güvenenlerin asla yok olmayacaklarını kanıtladım. 

34 Bu zamanda, tekne Benim işimdir, deniz yaşamdır, fırtına tutkulardır, ziyaretlerdir, denemelerdir. 

35 Fırtınalar koptuğunda bu teknenin içinde olan kişi kutsanmıştır, çünkü kurtulacaktır! 

36 Bu denizi geçin ve mutlak bir inançla diğer kıyıya doğru yelken açın, onun kıyısında mükemmel 

bir huzur olduğunu bilin. Vicdanının pusulası kendisine rehberlik etseydi, bu geçitte kim yoldan 

sapabilirdi? 

37 Kendini bitkin hisseden varsa, Beni çağırsın. Eğer bir başkası inancının sarsıldığını hissederse, dua 

eder ve ben de ona yardım etmek için hemen yanında olurum. Ancak hiç kimse başlangıç noktasına 

dönmeye çalışmasın ya da fırtınanın dalgalarına kapılıp yok olmayı kabullenmesin. 

38 Duanızı mükemmelleştirin, çünkü onun taşıdığı ruhsal gücü bilmelisiniz. Bu, gerçek bir ruhlar 

birliği içinde Bana yükseleceğiniz cennetin merdivenidir. 

39 İmanını söndüren ya da Bana olan güvenini yitiren kişinin yolu nasıl da kararır! Siz uyanık olanlar, 

uyuyan dünya için dua edin. 

40 Sizinle bu kadar gayretle ilgilenmem size garip geliyor mu? Bunun tek nedeni, Benim size olan 

sevgimin ne olduğu ya da Sizin Benim için ne ifade ettiğiniz konusunda gerçek bir bilgiye sahip 

olmamanızdır; çünkü Babanızla ilgili olarak çok zayıf bir fikir oluşturmuşsunuzdur, çünkü bazılarınız 

kendilerini yeryüzündeki tanrılar olarak hissederken, aranızdaki diğerleri ise tam tersine, Benim sevgime 

layık hissetmemektedir. Size diyorum ki, eğer maddi doğa insanlar için şaşırtıcı ve harikulade ise, ruhani 

yaşam daha da muhteşem ve harikuladedir ve mutluluğunuz ve zevkiniz için her iki varlık düzlemine de 

ait olduğunuzu bilmelisiniz. - Bu şekilde Benim Sözüm, yukarı doğru gelişiminiz için Benim hakkımda ve 

kendiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi size öğretir. 

41 Bu gün, 1950 yılına kadar Benim tarafımdan işaretlenmiş ve önceden belirlenmiş yüz kırk dört bin 

ruhun sevgi tohumumu dünyaya getirmek için tamamlanacağını size açıklamak Benim isteğimdir. Bazıları 

enkarne olacak, diğerleri ise Ruhani Ev'de. Hepsi Benim ilhamımın ışığı altında uyanık kalacaklar ve her 

biri büyük kalabalıkların yolunu aydınlatan ve onları Ruhsal Krallığa götüren birer meşale olacaklar. 

42 İsrail'in Vaat Edilmiş Toprakları aramak için çölü geçtiği dönemde, halka Tanrı'ya tapınmayı 

öğreten, onlara İlahi Yasa'yı hatırlatan ve anlamalarına yardımcı olan Levi kabilesiydi. Daha sonra, 

kabileler inançları ve azimleri sayesinde fethettikleri topraklara yerleştiklerinde, Levi kabilesi Yasa'yı 

gözeten kişi olmaya devam etti. Ancak zaman geçti, insan ruhu gelişti ve İsrail'e emanet ettiğim ilahi 

tohum birçok halka ulaştı ve şimdi tüm insanlığa dağılmış durumda. 

43 Tanrı'nın bu halkı, uluslara taşıyacağı yeni vahiyleri ruhunda almak üzere ışıkla dolu olarak 

yeryüzünde yeniden dirilmiştir. Artık Yasa'yı gözetmekle görevli olanın sadece Levi oymağı değil, 

Tanrı'nın halkının bir parçası olma arzusuyla uyanan herkesin katılacağı çok sayıda can olduğunun farkına 

varın. 

44 Burada, Sözümden etkilenerek, o günlerde Sina'da Yehova'nın Yüce Sesini duyduklarında 

korkudan yere yığılanların, esareti, gözyaşlarını ve aşağılanmayı geride bırakıp bereket ve esenlik diyarını 

aramak için yola çıkanların birçoğu var. Şimdi gözleri, ruhlarının o zamandan bu yana kat ettiği yolu 

oldukça net bir şekilde görmelerini sağlayan yeni bir ışığa açılmıştır. 

45 Buradaki halk da kendisini, putperestliğini, sefaletini ve ayartmalarını besleyen dünyanın temsil 

ettiği Yeni Firavun'dan kurtarmak için mücadele edecektir. Aynı zamanda, diğer insanlar tarafından terk 

edilmiş ve reddedilmiş hissedeceği, ilerlemesini engellemeye çalışacak birçok hemcinsi tarafından karşı 

çıkılacağı bir çölü de geçecektir. Ancak bir kez gerekli ruhsallaşmayı başardığında, varlığının 

derinliklerinde kendisine adalet ve sevgi yasasından söz eden ilahi sesi duyacaktır. Ancak bu ışığın indiği 

yer kalp olmayacak, doğrudan ruha ulaşacaktır. 
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46 Eğer insanlar bu öğretiyi uygulamaya koyarlarsa, yaptıkları her iş insanın içindeki Ruhsal Tapınağı 

inşa etmeye hizmet edecektir. 

47 Bu halkın bir parçası olmayı arzulayan sizler - kendinizi içten düşünün, kendinizi imanla doldurun 

ki mücadelede güçlü olabilesiniz ve tıpkı İlk Çağ'da Yakup'a iyilikte, sevgide, bağışlamada "güçlü" 

dediğim gibi, size İsrail dememe layık olabilesiniz; yasaya ve erdeme bağlılıkta güçlü, günah, acı, iftira ya 

da sefalet karşısında güçlü. 

48 Size bu talimatı verdikten sonra, bakışlarım talimatlarımı ne şekilde uyguladığınızı görmek ve 

gerçek sevgi çalışmalarınızı yargılamak için adımlarınızı takip edecektir. 

49 Yetimleri, dulları, yaşam mücadelesinde yenik düşmüş olanları, ahlaksızlığa yenik düşmüş 

olanları, ışığa aç olanları, gerçeğe susamış olanları size getirerek çalışma fırsatı vereceğim. Sürekli 

karşılaştığınız olayları tesadüfe bağlamayın, kalplerinizin kapısını çalanın Efendiniz olduğunu unutmayın. 

Size gerçekten söylüyorum, ruhunuzun yeryüzündeki varlığını sevgi dolu faaliyetlerle haklı çıkarması 

gereken bir zamandasınız. 

50 Sesim sürekli olarak ruhunuza ulaşacak ve size ne yaptığınızı, hayatınızı ne için kullandığınızı ve 

misyonunuzu yerine getirip getirmediğinizi soracak. 

51 Yapmanız gereken büyük bir iş olduğunu anlayın; bu, uzun bir ihmal dönemi boyunca biriken bir 

iştir. Size ağır yükler yükleyenin ben olduğumu sanmayın. Sizden tek istediğim borcunuzu ödemeniz ve 

dünyadaki görevinizi yerine getirmenizdir - bu görev sadece ailelerinize karşı görevlerinizi yerine 

getirmekle sınırlı değildir. Bu görevlere ek olarak, birbirinizi karşılıksız sevmek ve inanç, dil ya da sınıf 

farklılıklarının sizi engellemesine izin vermeden hizmet etmek gibi görevleriniz de vardır. 

52 Öğretilerim bencillik tohumunu yok edecek ve böylece ruhunuza, sevme görevinizi yerine 

getirebileceğiniz sonu olmayan bir faaliyet alanı verecektir. 

53 Günden güne insanlara uyanmaları için işaretler vereceğim: bazılarına dualarında konuşacağım, 

bazılarına sesimi algılayabilmeleri için sezgi vereceğim. Ruhsallaşmadan uzak yaşayanlara vahiysel, 

kehanetsel rüyalar vereceğim; maddeleşmiş olanlara ise doğa güçleri aracılığıyla konuşacağım, çünkü 

onlar yalnızca gördüklerine ya da bilimleriyle kanıtlayabildiklerine inanırlar. 

54 Ama bu uyarı çığlıklarına rağmen uykuda ya da sağır kalırlarsa, o kadar meydan okudukları 

gücümü ve adaletimi onlara hissettireceğim. 

55 Size doğruluktan söz ediyorum, çünkü orağımın olgun taneleri biçme zamanı geldi. İyiliğin ürettiği 

meyveleri, sevginin ürettiği altın buğdayı toplayacağım. Geri kalan her şey yok edilecek: Günahın 

meyveleri ve bencilliğin, nefretin ve gururun yabani otları, adaletimin orağının amansız ucunun altına 

düşecek. 

56 Biçmek için doğru zamanda geldim. Bir keresinde size tahılın zamanından önce biçilmemesi 

gerektiğini, buğday ve yabani otların birlikte büyümesine ve olgunlaşmasına izin verilmesi ve ancak ondan 

sonra biçilmesi gerektiğini söylediğimi hatırlayın. 

57 Şu anda yaptığım da tam olarak bu değil mi? Bugünkü çalışmalarımın İkinci Çağ öğretimi nasıl 

doğruladığını görün! 

58 Zihin organını aydınlattığım bir ses taşıyıcısının zihni aracılığıyla sizinle konuşuyorum ve insanlar 

bu mesajı ruhları için bir besin olarak alabilsinler diye onun dudaklarına bilgelik sözleri yerleştirdim. 

59 Bu tezahür karşısında hayrete düştüğünüzü görüyorum, bu nedenle size hemen söylemek istiyorum 

ki, ne kadar hayranlık verici olsa da, bu size vereceğim son talimat ne de insanlarla olan bağlantımın en 

yüksek ifadesi. Bu tezahürü sadece size vereceğim yeni vahyin bir vaadi olan ruhsal bilgelik kitabının bir 

sayfası olarak düşünün. Ruhunuzun önünde açık duran kitap Benim bilgeliğimdir ve bu kitaptan varlığınızı 

dolduran ışık akıntıları yayılır. 

60 Bu işin özüne ve önemine ikna olmadığınız sürece gerçek bir ruh gücüyle savaşa giremezsiniz. Bu 

nedenle, halkımın güvenli bir yolda ilerlediklerine ikna olabilmeleri için, her bir tezahürümde sizi sevgi 

kanıtlarımla donatıyorum. 

61 Görevinizin yazılı olduğu bu kitabı sevgiyle kabul edin; ancak bu ışık zamanında uyumak için 

uzanmayın. Eğer liyakatiniz yoksa yarın hangi ödülü alabilirsiniz? Unutmayın ki tüm çabalarınızın nihai 

hedefi ışığa, huzura ve ruhani mükemmelliğe erişmektir. Herkes bilsin ki, bu mükemmelliğe erişmek için, 

hayata geldiğinizden beri vicdanınızın size gösterdiği doğru yol size gösterilmiştir. Ama yeryüzünde 

bedenlendiğinizde yoldan sapmamanız için, onun üzerinde izimi bıraktım. 
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62 Geçmişteki ve şimdiki her anda bu izi arayın ve yakında bulacaksınız. 

63 Her zaman sizi aradım, çünkü ruhunuz bir kez enkarne olduktan sonra pek çok yola girdi ve 

bunların çoğunda yolunu kaybetti. Ah siz zayıf yaratıklar, kendi irade kararlarınız yüzünden düştünüz ve 

sonra da Tanrı'nın çocuklarının yolunun ayartmalarla dolu olduğunu söyleyerek Beni suçladınız! Size 

birçok yol gördüğünüzü sandığınız yerde, yalnızca bir tanesini izlemeniz gerektiğini söylüyorum: Bana 

götüren yolu; ayartmalar gördüğünüz yerde, bunların yalnızca bilgi ve saygıyla kabul edilmesi gereken 

meyveler olduğunu. Babanızın sizi günah işlemeye teşvik edecek bir şey yarattığını hayal edebiliyor 

musunuz? 

64 Yarın insan kendini cehalet ve materyalizm yükünden kurtardığında, engel sandığı şeyin ruhunun 

yükselmesi ve deneyim kazanması için sadece bir basamak olduğunu; uçurum sandığı şeyin ise onu 

güçlendirmek için bir sınavdan başka bir şey olmadığını keşfedecektir. O zaman, insanın düşüşlerinin ve 

başarısızlıklarının nedeni olarak gördüğü şeylerin, mükemmelleşmesinde ona yardımcı olacak araçlar 

olduğunu keşfedecektir. Bu bilgi karşısında, kötülükle ilgili olarak yarattığı tüm batıl fikirler insan 

kalbinden yok olacaktır. 

65 İnsan gözlerini bu yaşamın ışığına açar açmaz ne büyük bir güç ve ne büyük bir güzellik 

keşfedecektir! Cehaletinin onu yanlış yorumlamasına neden olduğu, böylece hataya düştüğü ve tüm 

varlıkları yaratanı suçladığı her şey insanın zihninden kaybolacaktır. 

66 İnsanlar gerçek ruhani yasayı anlamadıkları veya ona ilgi duymadıkları sürece, dini fanatizme 

düşerler, tuzaklar, belirsizlikler ve gölgelerle dolu bir yaşamla yüzleşmek zorunda kalırlar. 

67 Ruhu aydınlatan ve kendini asla gizlemeyen ilahi bir güneş gibi olan Öğretimi çalışmaya ne zaman 

başlayacaksınız? Size göre bu imkansız, ama ben size bu ışığın yakında tüm insanları aydınlatacağını 

söylüyorum. 

68 "Celile'nin Hahamı" olarak adlandırdığınız O'nun sesi, bu anlarda duyduğunuz sesle aynıdır. O 

zaman size "İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın her sözüyle yaşar" dediysem, şimdi de size insanın 

yalnızca bilimle ya da insan bilgisiyle değil, ilahi kaynakla beslenmesi gerektiğini söylemek için 

dönüyorum; çünkü insanın içinde yalnızca sevgi, bilgelik ve esenlikle beslenen Ruh yaşar. Kendinizi 

besleyin ve güçlendirin ey öğrencilerim, öyle ki içinizde gerçek yaşam olsun. 

69 Mücadele ve acı dolu zamanlar üzerinize geliyor ve talimatlarıma uyma konusundaki inancınız ve 

kararlılığınızla öğretime tanıklık etmek için hazırlıklı olmalısınız. 

70 Bazen inanmayan öğrencilerim, tekrar halkımın arasında olduğuma inanabilmeleri için, İkinci 

Çağ'da sahip olduğum bedeni - delinmiş ve kanlı ellerimi - onlara göstermemi isterler. Ve yüreklerinde 

Bana şöyle diyorlar: "Seni görmediğimiz halde sana nasıl tanıklık edebiliriz?" Ama size soruyorum: 

Tekrar geleceğimi size bildirdiğim o zamanki sözlerimi biliyor musunuz? Bir insan olarak geleceğimi size 

ne zaman duyurdum? İnanmak için görmelisiniz çünkü siz gerçekleştiniz. Öte yandan, kehanetleri 

bilmeden Varlığımı hisseden ve Gerçeği anlayanlar da vardır. İşte bunlar zihinleri ve kalpleri temiz 

olanlardır. 

71 Ruh, insanınkinden daha yüksek bir görüş yeteneğine sahiptir, öyle ki gerçeği keşfeden ve onda 

Babasının yüzünü gören odur. İlahi olanı önce ruhunuz keşfetmediyse duyularınızla nasıl keşfedeceksiniz? 

Bu sözler ne az olan inancınızdan dolayı bir sitemdir, ne de kuşku duyduğunuz için sizi reddediyorum. 

Tam tersine, sönmüş olan bu lambaları Ruhumun sevgi ateşiyle yakmak için onları arıyorum. 

72 Bazıları bu kelimeyi duyduklarında mutluluktan titrerler; onlar Benim varlığımı hissedenlerdir. 

Yarın, artık Kendimi bu formda tezahür ettirmediğimde, Beni anlayamayanlar ya da Beni duyduklarında 

şüpheye düşenler, tezahürümde hazır bulunduklarını ve inanmadıklarını hatırladıklarında, ruhsallaşmaları 

sırasında kendilerine ağıt yakacaklardır. Onları Işığımla yıkayacağım ve içlerindeki Sesimin şöyle dediğini 

duyacaklar: Korkma, Beni yüreğinin derinliklerinde ara, orada ihtiyacın olduğu zaman için saklanmış 

birçok Sözümü bulacaksın. 

73 Dünyanın halkları ve ulusları, Bana gelin. Gelin, tüm ırklardan insanlar, Yasam sizi barış 

krallığında bekliyor, öyle ki tek bir halk oluşturabilesiniz - Tanrı'nın halkı. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 94 
1 Sözüm size kendini sevgiyle dolu olarak tanıttı. Ağlayarak Bana geldiğinizde ve babacan bir 

öğütle sizi düzeltmek zorunda kaldığımda bu bir teselli merhemi oldu. Ses taşıyıcılarımın dudaklarındaki 

bu sözü susturacağım gün yaklaştığında, sevgisi ve şefkati her zaman aynı olacak olsa da, bir yargıçtan 

geldiğini hissedeceksiniz. Ama o kadar çok ışık tutacak ki, kendinizle ilgili en gizli kusurlarınızı ve en 

gizli noktalarınızı bile keşfedeceksiniz. 

2 Benim hakkımda asla kusurlarınıza işaret etmediğimi ya da Doktrinimde size aldatıcı öğretiler 

verdiğimi söyleyemeyeceksiniz. Yarın, hatalarınızı keşfettiğinizde ve bu vahyin büyüklüğünü takdir 

ettiğinizde, Babanıza adalet getirebileceksiniz. 

3 Henüz bu gerçeği kavramış değilsiniz. Önce karanlık gözlerinize karanlık bir bandaj koydu, sonra 

Sözümün ışığı geldi, ama siz onunla kör oldunuz. Bu ışığa alışana ve sizi çevreleyen her şeyi görebilene 

kadar birkaç dakika karanlıkta kalmanız kaçınılmazdır. O zamana kadar eleştirilerinize, sözlerinize ve 

eylemlerinize dikkat etmelisiniz, çünkü henüz yolda emin adımlarla ilerleyemediniz ve gerçeği gerektiği 

gibi dile getiremediniz. 

4 Hakikat tektir ve ebedidir, ancak yine de - farklı hakikatleri trompetleyen insanlara bakın! 

Öğretilerim yeryüzünde ne kadar çok çiğnendi! 

5 Mesih size hakikatten söz ettiğinden beri, kaç kişi hakikatten söz etmeye çalıştı! Ama sana 

soruyorum: Onlar da sevgide, itaatte ve sevgi dolu faaliyetlerde Beni örnek aldılar mı? Her zaman gerçek 

öğrencilerimin ve havarilerimin kimler olduğunu yalnızca Ben bilirim. 

6 Yarın insanlar bu bildiriyi değerlendirirken, günahkâr ağızlardan verildiği için doğruluğundan 

şüphe ederlerse, günahın Beni itmediğini, tam tersine, yolunu kaybetmiş olana Beni daha da 

yaklaştırdığını anlamalarını sağlayacağım. 

7 İnsanların kabul edeceği kudretimin bir başka kanıtı da, günahkârların ağızlarının saflıkla 

konuşmasını, küfürbaz dudakların ilahi öğretileri dile getirmesini ve eğitimsiz bir zihnin bilgelik dolu 

öğretileri ve vahiyleri iletmesini yalnızca Benim sağlayabilmemdir. 

8 Bu zamanda Sözümün gerçek havarileri olarak ortaya çıkanlar kimler olacak? Aranızdan hanginiz 

öğretilerimin güzelliğini hemcinslerine gösterecek? 

9 Çalışmalarınız gereklidir; Sözümü işiten bu halkın canlı tanıklığı vazgeçilmezdir. 

10 Size getirdiğim öğreti, etrafında kalabalıkların toplanması gereken ölçülemeyecek kadar büyük bir 

meşale gibidir - hakikate aç ve adalete susamış insanlar ve aynı zamanda hatalı ruhlar, ışık arzusuyla yanıp 

tutuşan sorgulayıcılar. 

11 Kendinizi, çok sayıda hemcinsinizin barış vahasını aramaya çıkacağı zamana hazırlayın, ama bunu 

alçakgönüllülükle yapın. Size Sözümde getirdiğim erdemleri ruhunuzda biriktirin. Dostlarınızı boş şeylerle 

ya da asılsız öğretilerle etkilemeye çalışmayın. Tam da bu şeyden kaçarak size geliyorlar. 

12 Yalnızca insanın anlama organı aracılığıyla Sözümü işitenler bu halkın çocukları olarak 

adlandırılmayacaktır. Çarmıhını yüklenen herkes, bu yasayı seven ve bu tohumu yayan herkes, bu bildiri 

aracılığıyla Beni duymamış olsa bile, Benim bağımda bir işçi, Benim işimin bir havarisi ve bu halkın bir 

çocuğu olarak adlandırılacaktır. 

13 Yine size İşimi duyurmak için dışsal biçimler aramamanızı söylüyorum, çünkü o zaman mezhepler 

ve dini topluluklar tarafından size karşı çıkılacak pek çok hassas nokta ortaya çıkarmış olursunuz. 

14 Ahlaki gelişim, yaşamınızda saflık, ibadetlerinizde ruhanileşme ararsanız, sizi yenebilecek hiçbir 

silah, fikir ya da doktrin olmayacaktır. Ruhun üzerine inşa edin ve her şey korunacak ve ziyaretlerden ve 

savaşlardan sağ çıkacaktır çünkü ruh yok edilemez. Maddi temeller üzerine bina inşa ederseniz, en ufak 

bir sarsıntıda yıkılacak bir binayı kum üzerine inşa eden aptal gibi davranmış olursunuz. 

15 Ruhunuzun bu zamana kadar aldığı en değerli hazine olan öğretilerimi saklamak için kalplerinizi 

bir hazine haline getirin. 

16 Bu ruhsal mücadele zamanında Kendimi size tanıtıyorum, çünkü siz dünyaya bu Yasadan söz 

etmek üzere gönderildiniz. Zaten özgürleştiniz, zaten yararsız olandan uzaklaştınız; şimdi İsa'nın sevdiği 

gerçek işçiler olarak yol boyunca ilerleyin. 

17 Benden söz edebilmeniz ve ruhunuzun deneyimlerini başkalarına aktarabilmesi için sizi bu 

zamanda dünyaya gönderdim. 
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18 Size İsrail olduğunuzu açıkladığımda, bu, yeryüzünde uzun süredir Benim yolumu izlediğinizi 

bilmeniz ve sorumluluklarınız üzerinde düşünmeniz içindi. Bazen iman, gayret ya da hayırseverlik 

eksikliğiniz yüzünden sizi kınamamın doğru olduğunu düşünmüyor musunuz? 

19 Zamanın başlangıcından beri sizinle tek bir Tanrı konuşmuştur; kabul etmeniz ve sevmeniz 

gereken tek bir Tanrı. Dahası, Bana bir tür ibadet sunmanızı istiyorum. 

20 İnsanlar birçok çeşit tanrı yaratmıştır; her biri onu farklı bir şekilde hisseder, ona tapar ve hayal 

eder. - Bu halkı her türlü dini etkiden uzak tutuyorum ki, burada, yalnızlıklarında, inzivalarında Beni 

duysunlar ve anlasınlar, sonunda Bana Yaratıcılarına layık bir ibadet sunabilsinler. İsrail'in yüzyıllar 

boyunca Mısır Firavunlarının boyunduruğu ve belası altında tutsak olduğu o günlerde de aynısını yaptım. 

O benim 

Musa'yı bir elçi olarak kullanma ve insanlığı aydınlatacak olan Yasa ve Işığı almaya yazgılı olan halkı 

kölelikten kurtarma iradesi. O zamanki olayları bugünkülerle karşılaştırın ve Üstadın bu olaylarla ilgili 

olarak sizinle hangi niyetle konuştuğunu anlayacaksınız. 

21 Ruhunuz Bana insanlığın da bu çağda maddi kölelik, sıkıntılar ve kırbaçlanmalar yaşadığını ve 

ruhun esaretinden geçtiğini söylüyor. 

22 Bu nedenle, size tekrar şunu söylemek için geldim: İkinci Çağ'da size öğrettiğim gibi birbirinizi 

sevin ki yolunuz katlanılabilir olsun. Maneviyata, düzene, itaate, inanca ve hayırseverliğe sahip olun; 

savaşta kendinizi güçlü hissedecek ve yeryüzündeki tüm halklar için örnek olacaksınız. 

23 Birçok kişi size izlediğiniz yolun ne olduğunu ve nereye gittiğinizi soracak ve yürüyüşünüzün 

alçakgönüllü ama kesinlik ve sağlamlık dolu olduğunu gördüklerinde, güven ve inanç dolu bir kalple sizi 

takip edeceklerdir. 

24 Bugün ruhunuz yiyecek arzusuyla gelir, kalp huzur ister, zihin ışığa susamıştır. Ama Efendi size 

söyler: Evriminizin ilk zamanlarında, bunları elde etmek için liyakat kazanmamış olsanız bile, tüm bunlara 

sahiptiniz. Ancak şimdi, size birbirinizi sevmeyi öğreten Yasa'daki işlerinizle her şeye ulaşmalısınız. 

25 O zamanlarda sağlığa, güce, huzura ve bolluğa sahip olmanın size hiçbir maliyeti yoktu, bu yüzden 

her şeyi kolayca kaybettiniz. Şimdi size diyorum ki, çabayla, emekle ve fedakârlıkla, tam değerini takdir 

etmediğiniz bu armağanların ortaya çıkmasını yeniden kazandığınızda, artık onları kaybetmeyeceksiniz; 

çünkü o zaman sahip olduklarınızı kullanacak ve onları elde etmenin size neye mal olduğunu asla 

unutmayacaksınız. Bu insanlığın derin uykusundan uyanması ve (bu armağanları) yeniden kazanma ve 

evrim geçirme hedefiyle yola çıkması için ne kadar evrim geçirmesi gerektiği hakkında bir fikriniz var mı? 

Ama onlara yol göstermeli ve ruhani gelişimlerine giden yolu öğretmelisiniz. Şimdi bu sözü duyduğunuza 

ve zaten bir topluluk oluşturduğunuza göre, ruhunuzda saflığa sahip olmanızı ve Benim işimi tam bir 

açıklıkla ortaya koyabilmeniz için donatılmanızda sebat etmenizi söylüyorum. Size emanet ettiğim görevi 

saflıkla yerine getirmenizi istiyorum. - Sakin olun, çünkü her şeyi siz yapmayacaksınız; Benim şefkatli 

sevgim size yardım edecektir. 

26 Yeryüzünün pek çok noktasından bireyler, gruplar ve kalabalıklar öne çıkacak ve insanlığa yeni 

zaman, ruhsallaşma ve insanlığın kurtuluşu ve kardeşliği için çalışma hakkında konuşacaklar. Bunun için 

size gerisini getireceğimi söylüyorum. 

27 Sadece benim başarabileceğim işler var. Bunlardan biri de bu insanlığı kendi yarattığı 

uçurumlardan kurtarmaktır. Ancak Baba, ilahi görev ve ödevlerinde çok sevdiği çocukları tarafından 

desteklendiğini gördüğünde sonsuz bir memnuniyet duyar. Bu nedenle tüm insanlara çağrıda 

bulunuyorum. Onlara tezahürümün amacını açıklarım ve ardından onları ilahi davamın askerleri ve 

habercileri olarak hazırlamak için iyi niyetli kalpleri seçerim. 

28 Bu halkın yakında yollara, halklara ve uluslara İyi Haber'i, Sözümün tanıklığını ve vaatlerimin 

ışığını taşıyan ordular gibi dağıldığını görmek istiyorum. Eğer gerçekten birleşirseniz, zihninizden büyük 

ilhamların fışkırdığını göreceksiniz; bu ilhamlar bugün hala çalmakta olduğunuz kapıları açan anahtarlar 

olacaktır. 

29 O zaman size şöyle demiştim: Dünyanın etkisi içinizde öyle bir dereceye ulaştı ki, eski 

öğretişlerimin tüm izlerini sildiniz mi? Buraya gelmemin sebebi bu. Dünya sakinleri arasında kim 

ruhunuzun sahip olduğu tüm deneyim ve ışık zenginliklerini anlamanızı sağlayabilir, her ne kadar 

dünyanın etkileri bunu yapmasını engellediği için bunları ortaya koymasa da? 
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30 İnsanlar arasında, başka bir zamanda, ilahi bir vaadi izleyerek çölü geçen ve bir dağda Rab'bin 

sesini duyanlar vardır. Ayrıca İsa'nın zamanında yaşamış, O'nun işlerini görmüş ve sözlerini duymuş, Beni 

çorak topraklarda takip etmiş ve o sesi duymak için dağa tırmandıktan sonra kalabalığa verdiğim somun 

ve balıklardan yemiş olan başkalarını da keşfediyorum; ve ayrıca çarmıha gerildiğim gün kalabalıkla 

birlikte bağırarak koşanları da görüyorum. Burada bile, (İsa'nın zamanında olduğu gibi) şimdi onlar için 

yeni olan aynı İlahi Konseri dinlemeye gelen kalabalıklar arasında, o ruhları keşfediyorum. 

31 Beni duyduklarında ağlayanlar, titreyenler ve kendileriyle konuşan sesi tanıyanlar, işte bunlar 

ruhları hala sözlerimin yankısını taşıyanlardır. 

32 Bu tezahüre gelenlerden kaçının sonsuza dek bu yolda kaldığını ve kendilerini burada bu görevlere 

adadıklarını, Sözümü duymak için buraya gelmelerini engelleyebilecek herhangi bir insan gücü olmadığını 

fark ediyor musunuz? Onlar, Tanrı'ya başka bir zamandan kalma bir sevgi borcu olan ve kendilerini O'na 

verme fırsatı bulamamış, ama Beni takip etmek ve sonuna kadar Bana hizmet etmek için Beni 

bekleyeceklerine dair kendilerine söz vermiş olanlardır. 

33 Bugün onlara daha önce yaşadıkları olayları hatırlatıyorum. 

34 O günlerde öğrencilerim, yakında aralarından ayrılacağımı öğrendiklerinde Bana sordular: 

"Tanrım, Seni bir daha ne zaman göreceğiz?" Sonra onlara ne zaman döneceğimi ve dönüşümün hangi 

işaretlerini vereceğimi söyledim. 

35 Şimdi yeni öğrencilere diyorum ki: Bu önceden bildirilen zamandır, alametler bir tanesi bile eksik 

olmadan yerine gelmiştir. 

36 İnsanın anlama organı vasıtasıyla bu tezahürün de sona ereceğini biliyorsunuz ve onlar gibi 

soruyorsunuz: "Tanrım, Sözün artık duyulmadığında - artık Senin tezahürünü herhangi bir şekilde 

hissetme mutluluğuna sahip olmayacak mıyız?" Buna cevap veriyorum: Bu zamandan sonra 

ruhsallaşmanız, Rabbinizle doğrudan bir araya gelmeniz, Beni sonsuza dek hazır hissedeceğiniz zaman 

gelecektir. Bu yücelme derecesine ulaşır ulaşmaz, bir daha asla Baba'nın geldiğini ya da gittiğini 

söylemeyeceksiniz, çünkü o zaman Benim her zaman sizinle birlikte olduğumu anlamış olacaksınız. O 

zaman İsa aracılığıyla size söylediğimi hatırlayacaksınız: "Tanrı'nın Egemenliği içinizdedir." 

37 Müjde'yi uluslara götürün. Bu mesajı her yere yayın. Beni bekleyenlerin birçoğunun yeryüzünde 

bir insan olarak görüneceğime inandığını düşünün. Ama ben bunu asla söylemedim, bunun yerine Benim 

gelişimin ruhsal olacağını, "bulut üzerinde" geleceğimi anlamanızı sağladım. 

38 Onları uyuşukluklarından uyandırmak için kiliseleri ve tarikatları ziyaret edeceğimi size daha önce 

söylemiştim. O zaman bu zamanın ışığını tanıyacak ve ruhsallaşma idealini besleyeceklerdir. Ancak size 

emanet ettiğim kısmı yerine getirmeniz gerekiyor. Çünkü bu tohum filizlenmek ve insanlık arasında 

bilgelik ve ruhani ilerleme meyveleri vermek için sadece toprağa düşmeyi bekliyor. 

39 Kendilerine rehberlik edecek din adamları olmadan yollarına devam eden ve Bana tören ve 

semboller olmadan ibadet sunan bu basit halkın örneği, yüzyıllardır süren gecelerinde hala uykuda olanları 

uyandıran bir çağrı olacak ve çocuklarımın çoğunun yenilenmesi ve arınması için bir uyarıcı olacaktır. 

40 Bu çalışmadaki sorumluluğunuzu göz ardı etmeye çalışmayın. Sizi dünyaya Üçüncü Çağ'ın 

öncüleri ve peygamberleri olarak gönderdiğimi unutmayın. 

41 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer Beni o zaman gördüğünüz bedenimle bu Saatte Kendimi 

gösterecek olsaydım, yaralarımın taze olduğunu ve Yüzümün hala kurban ölümünün damgasını taşıdığını 

görürdünüz. Ama bu insanlığa sürekli bir sitem olurdu ve ben yaralarımı sizden saklamayı ve size sadece 

Işığımı göstermeyi tercih ederim. Neden birçok kişi Beni İsa suretinde bir insan olarak görmek istiyor? 

Benim bir şekilden daha fazlası olduğumu anlamıyor musun? O zamanda olduğu gibi bu zamanda da 

Kendimin İsa suretinde görülmesine izin verdiğim doğrudur. Ama bu lütuf herkes için değildir; herkesin 

Beni bu şekilde görmesi gerekli değildir. Tekrar söylüyorum, "Ne mutlu görmeden iman edenlere!" 

42 İnsanlar dışsal dini gelenekleri bir kenara bıraktıklarında ve Beni insanların eseri olan imgelerde 

aramak yerine, kendilerini ruhsallaştıracaklar, Beni o kadar büyük ve her şeye kadir olarak anlayacaklar ki, 

Beni sınırlı görmeyi kabul etmeyecek ve Beni İsa şeklinde görme arzusu duymayacaklar - ruhsal olarak 

bile. 

43 Bu zamanda kahin görevini yerine getirmek ne kadar zor. Eğer içsel aydınlanması yoksa, ruhsal 

görüş armağanına sahip olması yeterli değildir. Onu vicdanından başka kim yönlendirebilir ve dua ve 

ruhani uyanıklık olmasa onu hatadan kim kurtarabilir? 
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44 İsrail'in İlk Çağ'da yedi büyük peygamberi vardı. İnsanlığın geleceği hakkında, ulusların üzerine 

gelecek olan ziyaretler hakkında konuştular ve yazdılar ve ayrıca Rab'bin insanlara bahşedeceği ilahi 

vahiyleri duyurdular. Onlar çok konuştukları için değil, ışığıma duydukları arzuyla ruhen yükseldikleri 

için büyüktüler. 

45 Baba şimdi yeni peygamberlerden de aynı şeyi istemektedir, yani insanlığa ruhsal olanın tek bir 

imgesini sunmalarını istemektedir, ancak bu imge gerçekle doludur ve bu imge hakkında işçilerime 

söylemiştim: Tohumunuzun ürünü olarak Bana en az üç dane getirin, ama çimlenmeye elverişli olsunlar, 

içinde saman ve kuru otun baskın olduğu bir kile değil. Unutmayın ki sonsuzluğa giden yolu hazırlayan 

sizin çalışmalarınızdır. 

46 Şimdi İlahi Ruhum Kendisini size tanıttığına göre, size ses taşıyıcısının zihnine dokunan bir ışık 

ışını gönderiyorum ve o size Söz haline gelen ışığımı iletiyor. 

47 İşte, İkinci Çağ'da sizinle konuşmuş olan "Söz" aranızda. Bu aynı Öğreti ve aynı özdür; yine de 

bugün bir insan bedenine bürünmüş değilim. O zaman ayaklarım dünyanın tozuna değdi, bugün ise 

ruhunuza yalnızca Benim Işığım görünür. Yüreklerinizi Beni hissetmeye hazırlayın ve kendinizi Benim 

Sözümle besleyin, çünkü insanın yalnızca ekmekle yaşamadığını biliyorsunuz. Bir zamanlar ekmek ve 

şarap olarak sunduğum Bedenimi ve Kanımı size vereceğim. Şimdi, ruhsal olarak, Bedenim olan ekmeğin 

yerini alan Benim Sözüm olacak ve Benim Sözümün ruhsal özü, Kanım olarak içeceğiniz şarap olacak. 

48 İnsanların ruhu Benim huzurumda mutlulukla titrer. Efendi de yeni öğrencilerin varlığıyla kutsanır. 

Şimdi Üstat'ın İkinci Çağ* havarileriyle konuşmasını dinleyin: 
* Bunlar zihinsel olarak mitingde bulunmaktadır. 

49 "Tapınağını Kalbimin karşısına yerleştiren sevgili Yuhanna, Beni dinleyen herkesin Huzurumu 

hissetmek için Bana yaslanmaya layık olmasını, Yaşam Kaynağına yakın olmasını istiyorsun. 

Mücadeleniz sona ermedi, ruhunuz yorulmadan dua ediyor ve ışığını, birçok harikulade şeyi kehanet 

ettiğiniz Üçüncü Çağ insanlığının arasına gönderiyor. Sevgili Yuhanna, bu çağda, görülerinde ve 

kendinden geçişlerinde gördüğün ve anlamını bilmediğin, ne zaman gerçekleşeceklerini de bilmediğin 

tezahürlerin gerçekleşmesini deneyimliyorsun. Dünya için dua edin." 

50 "Yahuda İskariyot, elçim, bugün ruhunda alçakgönüllülük var, çünkü kefaret acı, çok acı oldu. 

Ancak bugün, sizin etkiniz insanlığa faydalı bir şekilde yayılıyor. Görünmez bir şekilde kendinizi 

erkeklere danışman olarak sunuyorsunuz. Sana Huzurumu verdim öğrencim, neden onu ruhunda tam 

olarak hissetmiyorsun? Çok ağladınız, oysa ben sizi tesellimden ve bağışlamamdan hiç mahrum etmedim; 

bunun nedeni, bunu bekliyor olmanızdır Bunun nedeni, Bana şöyle diyebilmeniz için çocuklarımın 

sonuncusunun kurtulmasını bekliyor olmanızdır: 'Tanrım, Çarmıhından in, şimdi huzur içindeyim, şimdi 

Senin bağışlamanı almaya layıkım'." 

51 "İnsanlığın her geçen gün daha fazla günaha daldığını, Bana küfrettiğini, ihanet ettiğini ve çarmıha 

gerdiğini gördüğünüz sürece, ruhunuz dünyanın hayal bile edemeyeceği işkencelere maruz kalır ve Beni 

inciten her günah, sanki Beni inciten sizmişsiniz gibi hissedersiniz. 

52 Oğlum, öğrencim, seninle insan olarak yaşadığım son deneyim olan o gece bıraktığın ekmek ve 

şarabı soframdan al. Sana söylüyorum: Yiyin ve için, bugün size o yemekte almadığınız ve herkesin aldığı 

şeyi sunuyorum. Muhtaçlığınızı ve sefaletinizi ortadan kaldırıyorum ve büyük bir tövbenin meyvesi olarak 

bugün sizin olan alçakgönüllülük uğruna - içinizdeki Huzurumu alın ve onda Bedenimi ve Kanımı bulun." 

53 Bakın, insanlar, bunlar Benim yeni sevgi derslerim. Benim size yaptığımı gördüğünüz şeyi siz de 

hemcinslerinize yapın. Bu süre içinde Benim çalışmalarımla ne yapacaksınız? Önümde yeni bir Calvary ve 

bir Çarmıh görüyorum. Acı çekme yolum bitmedi, Çilem Golgota'da sona ermedi, Adımlarım hala kanlı 

izlerini bırakıyor. 

54 Halkım, insanlık, Benim yoluma gelin ve kurbanınızı sonsuz yaşama, acınızı sevince 

dönüştüreceğim ve dağın tepesine ulaştığınızda, sizi bekleyen Sevgimi göreceksiniz. Dünya da Beni 

bekliyor, Benim sevgime açlık ve susuzluk duyuyor. Ama herkese geleceğim, çünkü bu Benim sözümdü. 

Bir gün uluslar barışa kavuştuğunda, günahın kökü kazındığında ve insanlar birbirlerini kardeş gibi 

sevdiğinde, sizi yendiğim kılıcı size göstereceğim: sevgi. 

55 Bu tezahür, onu bedenin gözleriyle gören kişi için ne kadar mütevazıdır! Ama onu kalbi ve ruhuyla 

gören kişi için ne kadar derin ve büyüktür! 
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56 Tıpkı şu anda Benim etrafımda olduğunuz gibi, İkinci Çağ'daki o son akşam da öyleydi. İsa o 

odada öğrencileriyle son kez konuştuğunda güneş batmak üzereydi. Ölmek üzere olan bir babanın çok 

sevdiği çocuklarına söylediği sözlerdi bunlar. İsa'da ve birkaç saat sonra kendilerini neyin beklediğini 

henüz bilmeyen öğrencilerinde, onlara öğreten ve onları bu kadar çok seven kişide üzüntü vardı. Rableri 

ayrılmak üzereydi, ama nasıl ayrılacağını henüz bilmiyorlardı. Petrus kadehi kalbine bastırarak ağladı, 

Yuhanna gözyaşlarıyla Efendimizin göğsünü ıslattı, Matta ve Bartolomeos ileriye dönük sözlerim 

karşısında kendilerinden geçtiler. Philip ve Thomas yemek yerken acılarını gizlediler. Küçük Yakup, 

büyük Yakup, Tseday, Andreas ve Simun acıdan dilsiz kalmışlardı; yine de yürekleriyle Benimle çok 

konuştular. Yahuda İskariyot da yüreğinde acı, aynı zamanda korku ve pişmanlık taşıyordu. Ama artık geri 

dönemezdi, çünkü karanlık onu ele geçirmişti. 

57 Kutsal Ruh'un ışığı o insanları aydınlatmak için akarken, Mesih'in Annesini, o küçük çocuklara 

sıcaklık verecek bir tarla kuşu gibi bıraktığı Çarmıhtaki şehitlik yaklaşıyordu. Kısa bir süre sonra, zayıflık 

anlarından sonra, İyi Haber'i duyurmak ve putperest ve putperest uluslara Cennetin Krallığını ilan etmek 

için dünyaya dağılacak kadar güçlü hissedeceklerdi. 

58 İsa son sözlerini ve öğütlerini paylaştığında, öğrencileri gözyaşlarıyla dolup taştılar. Ama onlardan 

biri artık orada değildi, ruhu bu kadar çok sevgi alamazdı, bu kadar çok ışık göremezdi ve bu yüzden 

ayrıldı, çünkü bu kelime kalbini dağladı. 

59 Bu zamanın inananları, yeni öğrenciler: İkinci Çağ'daki elçiliğimde bir öğrencimin ihanetine, size 

büyük bir ders vermesi için izin verdim. Sevgiyle yargıladığım ve bağışladığım kişiyi yargılamaya 

kalkışmayın. Aksine, onu açık bir kitap ve bir sembol olarak kabul edin. Şimdi onu kınayanlardan kaçınız 

yüreğinde bir Yahuda taşıyor? 

60 Sizinle konuştuğum ve size bu olayları hatırlattığım bu anlarda, kraliyet yıldızı da kendini gizliyor. 

O zamanki insan ırkının üzerinde parlayan güneşle aynı güneştir. Ama şimdi, ben sizinle konuşurken, 

ulusların feryadı ve savaşlarınızın gürültüsü göğün doruklarına yükseliyor. 

61 Dünyanızda ne kadar çok sefalet görüyorum ve ruhumda ne kadar derin bir keder var! 

62 Ne mutlu İsa'nın yargı kürsüsünün önünde durduğu ve kalabalıkların ardından Çarmıh'a gittiği 

günü yüreklerinde hüzünle hatırlayanlara. 

63 Bugün, Ruhum aranızda yeni bir hapishanede hissediyor, ama bu sevgiden yapılmış, Beni 

hapsetmek istediğiniz kalbinizin hapishanesi, çünkü Beni sevmeye başlıyorsunuz. Ayrıca Beni 

yücelteceğiniz yeni haçı da görüyorum. Ama üzerinde ölmeme izin verdiğiniz değil; bugün kollarımı 

açmamı özleyen ve Yaşam olan ilahi Kanımın akışını arzulayan ruhaniyetinizdir. Bugün Beni 

suçlamıyorsunuz, tam tersine, Benim savunucularımsınız çünkü artık Benim masumiyetimi biliyorsunuz. 

64 Herkes için aynı şeyi söyleyemem, çünkü insanlar dünyada o kadar çok kusur ve günah 

biriktirdiler ki, bunlar da Benim için bu sefer hazırladıkları yeni bir acı çarmıhı gibidir. 

65 Hepiniz Benim örneğimle özgürleştiniz ve yok olamayacaksınız. Bununla birlikte, sizi saran ve 

gerçek yaşamı tanımanıza izin vermeyen karanlıktan kurtarmam gereklidir. 

66 Sözümü işittiğinizde yüreğinizi ne kadar çok çelişkili duygu harekete geçiriyor sevgili insanlar! 

Size acı dolu saatlerden söz ederken kullandığım bu kederli ton, en çok acı çekenleri etkiler; çünkü bu 

yaşam bir acı çekme yoludur ve Golgotha'dır. 

67 O zaman Beni üç yargıç yargıladı: Annas, Pilatus ve Hirodes ve halk Benim hakkımdaki hükmü 

infaz etti. Şimdi size söylüyorum, Benim yargıçlarım çoktur ve bu zamanda Bana acı çektirecek olanların 

sayısı daha da fazladır. Ama insanlar Yasamdan ve Öğretilerimden ne kadar nefret ederse - en çok zulüm 

gördüğü ve reddedildiği zaman, iman halkının sesi yankılanacaktır, çünkü İkinci Çağ'da olduğu gibi 

olmayacak; şimdi yalnız olmayacağım. 

68 İsa'nın görme yetisini geri verdiği "kör" avazı çıktığı kadar bağırarak ışığı gördüğünü 

söyleyecektir. "Ölüler" dirilecek ve Benim gerçeğime tanıklık edecekler. Kadının hassas kalbi Bana sadık 

kalacak ve güçlü ruhlara sahip erkekler haçı taşımada Benim yeni yardımcılarım olacaklar. 

69 Meryem yok olmayacak, adımlarımın hiçbirinden uzak kalmayacak ve Göksel Ruhu her yerde 

Beni izleyecek, çünkü Mesih ve Meryem dünyaya gelmeden önce Baba ile zaten birdi. 

70 İnsanlık, insanlık, bugün o zamanlarda yaptığım gibi "Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını 

bilmiyorlar" diyemem, çünkü Işık, Gerçek ve Yaşam olan Kuzu'nun Kanını içmemiş kimse yoktur. 
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71 Dimas'ın kurtuluşu bulması için bir an yeterliydi ve bu hayatının son anıydı. Çarmıhtan Benimle 

konuştu ve Tanrı'nın Oğlu dedikleri İsa'nın ölüm sancıları içinde olduğunu görmesine rağmen, O'nun 

Mesih, Kurtarıcı olduğunu hissetti ve yüreğinin tüm pişmanlığı ve ruhunun tüm alçakgönüllülüğüyle O'na 

teslim oldu. Bu yüzden ona o gün için cennet sözü verdim. 

72 Size söylüyorum, bilinçsizce günah işleyen ama hayatının sonunda alçakgönüllülük ve iman dolu 

bir kalple Benimle konuşan herkese, onu dünyanın zorluklarından kaldırıp asil ve yüce bir yaşamın 

mutluluğunu tattıran merhametli sevgimin şefkatini hissettireceğim. 

73 Seni çarmıhın dibinde, Kanımı ve Annemin gözyaşlarını alan o dağda bıraktım Meryem. Orada 

çocuklarını beklemeye devam etti, çünkü onların omuzlarından çarmıhı alacak ve onlara cennetin yolunu 

gösterecek olan kendisi olacaktı. 

74 Sözlerimi anlamayan ve ölüm sancılarımla beslenen o kalabalığa "Susadım" dedim. Acımın 

farkında olmadan Ruhumu ihlal edenin yalnızca bir kalabalık değil, tüm dünya olduğunu gördüğüm bugün 

ne diyebilirim ki? 

75 Susuzluğum sonsuz, akıl almaz derecede büyük ve yalnızca senin sevgin onu giderebilir. Neden 

Bana sevgi yerine dışsal bir kült sunuyorsunuz? Ben sizden su isterken, sizin Bana safra ve sirke 

sunduğunuzu bilmiyor musunuz? 

76 Şu anda kadehim çok acı, çarmıhım çok kanlı ve yalnızlığım çok büyük olsa da, Benim 

haykırdığımı duymayacaksınız: "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" İsa'nın, çektiği acının insani ve 

gerçek olduğunu açıkça göstererek size verdiği kanıtı bugün ben size vermeyeceğim, çünkü ben Ruh'la 

geliyorum. 

77 Efendi Mesih'tir ve son ana kadar size O öğretmiştir. O zaman geldiğinde ve işinin bittiğini 

gördüğünde, alçakgönüllülükle şu sözlerle Babasına teslim etti: 

"Her şey tamamlandı." 

78 Yol, Gerçek ve Yaşam olan İsa, görevini yedi kelimelik o dua ile bitirdiğinde, sonunda Babasına, 

"Ruhumu ellerine teslim ediyorum" dediğinde, bu Efendinin öğrencileri olan sizlerin, bu yaşamı itaat ve 

alçakgönüllülüğün bir armağanı olarak Baba'ya sunmadan bırakıp bırakamayacağınızı ve Rab'den 

korumasını istemeden gözlerinizi bu dünyaya kapatıp kapatamayacağınızı düşünün, çünkü onları yalnızca 

başka bölgelerde tekrar açacaksınız. 

79 İsa'nın tüm yaşamı Baba için bir sevgi kurbanıydı. O'nun çarmıhta çektiği acı dolu saatler bir 

sevgi, şefaat ve bağışlanma duasıydı. 

80 Size gösterdiğim yol budur, insanlık. Efendinizi izleyerek yaşayın ve sizi tüm mutluluğun kaynağı 

olan rahmime götüreceğime söz veriyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 95 
1 Eğer istediğiniz şey bedeninizin ya da ruhunuzun iyiliği içinse, sizi yaratandan size vermediği ne 

isteyebilirsiniz? Ama Benim İrademi kabul etmeyi öğrenmelisiniz. Sınavlarınıza karşı isyan etmemeniz 

gereken bir telafi döneminde yaşıyorsunuz. 

2 Sevin, çünkü sevginiz telafi etmenize yardımcı olacaktır. Sevgi faaliyetinizle tüm bencilliği yok 

edin. 

3 Üzerinde yürüdüğünüz dünya geçicidir, buradaki gezintiniz kısadır, daha sonra sonsuz yaşama 

gireceksiniz. Yine de, yasamın buyruklarıyla işaretlenmiş olan bu gözyaşı vadisinden çıkış yolunu 

bilmenizi istiyorum. 

4 Ne imanınız ne de umudunuz zayıflasın. Bu yaşam yolculuğunun sonunun geleceğini daima 

aklınızda bulundurun. Kökeninizin Ben'de olduğunu ve nihai varış yerinizin de Ben'de olacağını ve bu 

varış yerinin sonsuzluk olduğunu unutmayın, çünkü ruhun ölümü yoktur. 

5 Çabalarınızın ideali sonsuzluk olsun ve yaşamın iniş çıkışlarında kalbinizi kaybetmeyin. Bunun 

dünyadaki son enkarnasyonunuz olup olmadığını biliyor musunuz? Bugün sahip olduğunuz bu bedende 

Benim adaletime olan tüm borçlarınızı ödeyeceğinizi size kim söyleyebilir? Bu nedenle size söylüyorum: 

Zamanı kullanın, ancak acele etmeyin. Eğer acılarınızı iman ve teslimiyetle kabul eder ve kadehi sabırla 

boşaltırsanız, size doğrusunu söyleyeyim, sevaplarınız boşa gitmeyecektir. 

6 Ruhunuzun daima ilerlediğinden emin olun ki kendinizi mükemmelleştirmeyi asla ama asla 

bırakmayın. 

7 Ruhunuz Benim Yasamın yolundan saptığında ve kendi keyfine göre tek başına yaşamak 

istediğinde onu durdurmak için yolunuza denemeler koyan Benim. Denemelerin nedenini araştırın, bunu 

yapmanıza izin veriyorum, böylece her birinin kalbinizi işleyen bir keski gibi olduğunu 

doğrulayabilirsiniz. Acının sizi Bana yaklaştırmasının nedenlerinden biri de budur. 

8 Ancak insan her zaman zevk peşinde koşmuş, kendini yeryüzünde Rab olarak yüceltmek ve kendi 

kardeşleri üzerinde hükümdar olmak için güç ve ihtişam aramıştır. Hepinizi aynı sevgiyle yarattığıma göre 

- o zaman neden her zaman daha yüksek bir şeymiş gibi davrananlar oldu? Neden insanları aşağılayarak 

kırbaçla yönetenler olmuştur? Neden alçakgönüllüleri reddedenler ve komşularına acı çektirdiklerinde 

kalpleri etkilenmeyenler var? Çünkü bunlar henüz Beni tüm yarattıklarını seven Baba olarak ya da tüm 

canlı varlıkların tek Rabbi olarak tanımamış olan ruhlardır. Bu nedenle gücü ele geçiren ve insanın kutsal 

haklarını hiçe sayan insanlar vardır. Onlar Benim adaletimin araçları olarak Bana hizmet ederler ve 

kendilerini büyük lordlar ve krallar olarak görseler de, aslında yalnızca hizmetkârdırlar. Affet onları! 

9 Bu, insanlığı ruhsal olarak birleştirecek olan dersi size öğrettiğim Üçüncü Kezdir. Çünkü dillerin, 

ırkların, farklı ideolojilerin artık onların birleşmesine engel olmaması Benim İrademdir. Kendisinden bir 

ruh yarattığım ruhsal öz, herkesin sahip olduğu özle aynıdır ve insanın damarlarında akan kanı oluşturan 

maddeler hepsinde aynıdır. Bu nedenle, herkes eşittir ve Bana layıktır ve Ben herkes için yeniden geldim. 

10 Geldim çünkü ruhlarınızın erdemler bakımından fakir olduğunu gördüm ve onları zenginleştirmek 

istiyorum. Ama benden yeryüzünün zenginliklerini istemeyin, çünkü onları size başlangıçtan beri miras 

olarak verdim. Benden isteyin ve henüz sahip olmadığınız ruhun arınmasını isteyin. Yasama hâlâ itaat 

edilmediğini fark edin. 

11 Yüzyıllar ve çağlar geçti ama insanlık ışık ve hakikat yaşamına gerçekten uyanmadı. Bu yüzden 

beden kabuğunuzu her attığınızda ruhlar dünyasına çıplak, muhtaç, aç ve susuz olarak dönersiniz. Yine de 

insanın yüreğinden öyle büyük bir iman ve irade çıkmaz ki, Babanız tarafından kan ve sevgi izleriyle 

işaretlenmiş yolda Beni takip etmeye istekli olsun. 

12 Bu yüzden acı tüm gücüyle insanları depresyona sokar ve doğru yoldan saptıklarını fark etmelerini 

sağlar ve onları İlahi Benzetmemde Savurgan Oğul'un yaptığı gibi Baba'yı aramaya çağırır. Beni aramanız, 

kapımı çalmanız, Beni hatırlamanız Benim isteğim olduktan sonra, kapıma çıplak ya da paçavralar içinde, 

ağlayarak ve utanç içinde gelmenizin ne önemi var? O zaman sevgi dolu kollarım bağışlama ve 

merhametle açılır, sizi kucaklar, kaybettiğiniz ve israf ettiğiniz mirası size geri verir, sonsuz yaşamın 

yiyecek ve meyvelerinin tadını çıkarmanız için sizi soframa oturtur. 
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13 Sevgim kalplerinize işlesin ve sizi rahatlatıp iyileştirsin, sizi yeniden kurtarsın, sizi özgürleştirsin 

ve sizi tutkulara, sefalete ve cehalete bağlayan zincirleri kırsın. Göklerin Egemenliği'nin insanların 

yüreklerine gelmesini ve tutkularınızın bu dünyada krallık kurmamasını istiyorum. 

14 Öğrencilerim, sizi dünyaya insan kardeşlerinizi sevmeniz, onlara merhametinizi göstermeniz, onlar 

için dua etmeniz ve onlar için yaşamanız için gönderdiğimi anlayın. Ancak sevginize sevgiyle karşılık 

vermelerini beklemeyin, bunun yerine insan kalbinin katılığına, nankörlüğüne ve bencilliğine dayanmak 

için kendinizi silahlandırın. İftira ve ihanete hazırlıklı olun, ama bu yüzden cesaretinizi kaybetmeyin ve 

onları tüm kalbinizle önceden bağışlayın. 

15 Kendinizi yalnız hissediyorsanız, sevgiye ihtiyacınız varsa, yeryüzünde sizi teselli edecek bir 

dostun sesi yoksa, ekmeğini sizinle paylaşacak kimse yoksa, Beni arayın. Sevilmediği zaman bile seven 

O'na, gerçekte tüm günahkârları bağışlayan, iyileştiren ve teselli eden O'na dönün. 

16 Herkes çalışmalarınıza karşı nankör ve tepkisiz olmayacak, zaman zaman insan kardeşlerinizin 

anlayışı, yardımseverliği ve nezaketi sizi teşvik edecektir. 

17 Sadeliğinizde dindar olmanızı ve yoksulluğunuzda Benim kutsamalarımı keşfetmenizi istiyorum. 

Dünya Benim huzuruma muhtaçken, tüm bilimine ve sahte cazibesine rağmen tökezleyip düşerken, siz 

yoksullar huzur hazinesine sahipsiniz. Neden bu barışı dualarınızla, çalışmalarınızla ve sözlerinizle bir 

sevgi ve merhamet örtüsü gibi insanlığın üzerine yaymıyorsunuz? 

18 Hepiniz bu Üçüncü Çağ'da ruhların elde ettiği gelişim sayesinde ortaya çıkmaya başlayan ruhun 

armağanlarına sahipsiniz. Sezgi, ruhani yüz, vahiy, kehanet, ilham insanlar arasında açıkça kendini 

göstermektedir ve bu yeni bir zamanın ilanıdır, bu zamanda altıncı bölümünde açılan Yedi Mühür 

Kitabı'nın ışığıdır. Ancak bu tezahürlerin ne için olduğunu bilen ve içinde yaşadığınız zamanı anlayan 

sizler, ruhani armağanlarınızı sevgi yoluna yönlendirin. Her zaman sevgi dolu yardımınızı sunmaya hazır 

olun; böylece Benim yasama uygun davranmış ve insan kardeşlerinize örnek olmuş olursunuz. O zaman 

Benim öğrencilerim olacak ve öyle tanınacaksınız. 

19 Çalışmamı gerçek bir hayırseverlikle nasıl kullanacağınızı bilirseniz, yaşamınızda bir cankurtaran 

botu gibi olacaktır. Yaşam yollarında ağlayarak yolunuzu kaybettiğinizde sizi bir anne gibi 

kucaklayacaktır. 

20 Sözümün duyurulmasının sona ermemesini, aranızdaki bu vahyin süresinin uzatılmasını Benden 

dileyin. Ama size söylüyorum: Benim Yasalarım değişmez, Benim İradem geri alınamaz. İnsanoğlu 

Benim buyruğumu değiştirmek için hiçbir şey yapamaz. Ne gözyaşları ne de yeminler bu süreyi uzatmama 

neden olmayacak. Sözümün 1950 yılından itibaren artık duyulmayacağı söylenmiş ve yazılmıştır. O 

zaman kim hâlâ Benimle olacak? Gidişimden üç yıl önce ne hazırladığımı bilemezsiniz, ama uyanık 

olmalısınız. 

21 Baba'nın krallığında lütuf, şefkat ve sıcaklık dolu bir varlık vardır. Bu Meryem, Annen, o her 

zaman seninle. Onu kalplerinizde layıkıyla kabul etmeyi öğrenin, nazik okşayışını hissedin. Onun için her 

zaman çocukları olduğunuzu anlayın. Meryem Bana ulaşmanız için size yardım edecektir. Bedenen ve 

ruhen hasta olan sizler, yoksulluğunuz yüzünden sizi reddetmeyeceğim. Sözümü dinleyin, çünkü 

yaralarınıza merhem gibi gelecektir. 

22 Daha birkaç saat önce kendinizi dünyanın tutkularına teslim etmiş olmanıza rağmen, bu anlarda 

gözlerinizdeki sevgi, sevinç ve pişmanlık gözyaşlarıyla Beni dinliyor olmanız kaçınızı hayrete düşürüyor. 

23 Size öğretilerimi veriyorum ki, onları ilgiyle inceleyebilesiniz ve yarın sevgiyle uygulayabilesiniz. 

24 Uzun zamandır size talimatlarımı veriyorum ama bu kadar çok öğrenci arasında yarının efendileri 

olacak öğrencileri keşfedemiyorum. Ama ruhunuzda gelişme özlemi uyanana kadar size talimatlarımı 

vermeye devam edeceğim. 

25 Dünya bilimleri için uygun olmayanları seçtim, çünkü onlar Ruh'un öğretileri için uygun değiller. 

Yoksulu seçtim, çünkü ona bahşettiğim lütfumun bir zerresiyle kendini yücelmiş ve onurlandırılmış 

hisseder. Zengin adam öyle değildir, ona ne kadar verirsem vereyim asla tatmin olmaz. Ama sahip olduğu 

ruhsal armağanların bilgisiyle bezenmiş olan yoksul adama, hazinesini kendine saklamamasını, 

kardeşleriyle paylaşmasını öğretiyorum. Eğer içinde bu ruhsal armağanlara sahip olduğu bilgisi ruhu 

sevindiriyorsa, bunun nedeni bunların sahip olduğu değerin farkına varmış olmasıdır. 
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26 (Yasa'nın) yolunda sebat etmek için mücadele eden kişi bunu yapar çünkü şu anda sahip olduğu 

şeye ulaşmak için acı çekmek zorunda kaldığı her şeyi hatırlar. Yoldan sapanın Rabbine değil, kendisine 

nankörlük ettiğini anlayın. 

27 Benim Yasama aykırı yaşayan kişinin erdemlerinden ve ruhsal armağanlarından yoksun kaldığını 

bilmiyor musunuz? 

28 Tam da şu anda insanlara çarçur ettikleri tüm miraslarını geri veriyorum. Ruhumun ışığından 

yoksun kimse kalmayacak. Size duyurduğum gibi, Benim ayrılış yılım olacak olan 1950 yılından önce 

bile, hiç kimse kendini muhtaç, zayıf ya da cahil hissetmeyecek. 

29 Parazit bitkiler çiçek açacak ve meyve verecek, ama Ben Güç olduğum için, ruhlarınızı kurtarmak 

için Bana her zaman yeterli zaman kalacaktır. Ama sizin için (kullanılmadan) geçen her fırsat ve aşağıya 

doğru attığınız her adım, doğru yola dönüşünüzü daha kederli hale getirecektir. 

30 Bugün sizi büyük kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya geldim ki huzur yolunda Beni 

duyabilesiniz ve size verdiğim talimat üzerinde düşünüp kavrayabilesiniz. 

31 Ruhun susuzluğunu yalnızca kristal berraklığındaki suyun giderdiğini öğrenin, böylece asla 

bulanık ve kirli su içmeyin. 

32 Eğer dünyada her zaman size hizmet edecek birileri olduysa ve onurlar yaşadıysanız, Benim 

yolumda ne hizmetkârlarınız ne de boş bir şanınız olacak. Hemcinslerine hizmet eden hizmetkârlarım 

olacaksınız. 

33 Seni özlemini çektiğin zirveye ulaştırdım ve zirveye ulaştığında Rab'bin sesini duydun: "İmparator 

"a haracını vereli çok oldu, şimdi Benim olanı Bana ver. Dünyanın tatminlerinden zaten yeterince zevk 

aldınız ve şimdi sonsuzluğa yolculuğunuzu hazırlamanın zamanı geldi; çünkü hiç kimse bu dünyaya 

dönüp dönmeyeceğini bilemez. 

34 Size diyorum ki: Sizi Benim talimatlarımı almaya sevgiyle hazırlayan Meryem'in adını 

yücelttiğiniz için ve Bana sevincinizi ve ilerleme isteğinizi gösterdiğiniz için kutsanmış olun. Benim 

arzum sizin kurtulduğunuzu görmektir ve Ruhumda acı var çünkü Beni takip edenlerin sayısı az ve 

Sözümü duymayanların ve ruhu hala kayıtsız ve ilhamlarıma sağır kalanların sayısı çok. 

35 Siz henüz kaderinizin sevmek ve hizmet etmek olduğunu anlamamışken, Ben tüm varlıklara yaşam 

ve besin veriyor ve onların refahıyla ilgileniyorum. Bu nedenle sizinle birçok şekilde konuştum ve 

görevleriniz konusunda ikna olana ve zamanın başlangıcından beri size verilen yasalara itaat edene kadar 

öğretilerim tekrarlanacaktır. 

36 Size merhamet işleri yapmanız için bir fırsat daha veriyorum ki hasadınızı çoğaltabilesiniz ve 

sevaplarınızın kaybolmayıp katlanacağı ambarımda depolayabilesiniz. Kötü tohumdan iyiye 

dönüştürdüklerini, teselli ettiğin yaslıları, ahlaksızlığın karanlığından çıkarıp güvenli bir yere 

götürdüklerini göster bana. Sizden istediğim şey bu. Hâlâ maddeleşmiş olanlara karşı ruhani görevlerinizi 

unutmayın. Unutmayın, size yarın için endişelenmemenizi söylemiştim. Her şey Benim tarafımdan 

öngörülür ve bahşedilir, siz sadece Baba tarafından her zaman kutsanacak olan işinize güvenmelisiniz. 

Benim İsteğime göre sadece ruhsal olarak yaşamayacaksınız. Size uymanız için iki yasa verdim: biri ruhu 

yönetir ve size yüksek duygular ve düşünceler aşılar; diğeri sizi maddi doğayla uyum içinde tutar ve her 

ikisi de sizi mükemmel uyumları içinde Benimle bir yapar. 

37 Tek bir düşüncede birleşin ve Bana güvenin. Sizi dünyaya göndermeden önce de sevdim ve nerede 

olursanız olun sizi korudum. Sizi donatmak için yorulmak bilmeyen bir gayret içindeyim. Hanginiz Benim 

İşime katılacak ve bu dünyada restorasyonun başlangıcını görecek? Size doğrusunu söyleyeyim, 

yaşadıklarınızı ve Benden duyduklarınızı anlatacak olanlar çocuklarınızın çocukları olacak. Ancak büyük 

bir olgunluğa eriştiğinizde ve insanlığın geleceğine işaret eden büyük ruhani vizyonlara sahip 

olduğunuzda, ne kadar mutlu olacaksınız, çünkü Tanrı'nın sevgisi tarafından size verilen armağanların ne 

kadar büyük olduğunu ortaya koyabileceksiniz. 

38 Tüm çocuklarım Kendimi bir kez daha açıkladığımı bildiklerinde, Sözüm kavrandığında ve 

talimatlarım yerine getirildiğinde, Altıncı Mühür'ün ışığı her yaratığı aydınlatacak ve hepiniz 

uyanacaksınız. O zaman, karışıklık ve kötülük sona erecek, savaşlar bitecek ve insan yaşamı Benim 

sevgim ve lütfumla kuşatılacak. Kalplerde sadece sevgi, merhamet ve bağışlama canlı olacaktır. Sezgi 

herkesin bir armağanı olacak ve vicdan tam bir açıklıkla konuşacak ve sesi duyulacak ve itaat edilecektir. 
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39 Ruhsal işler yapabilmeniz için Bana iman edin; çünkü eğer imanınız yoksa, Benim yetkime sahip 

olmanıza rağmen şifa veremeyecek ve kendinizi zavallı ve muhtaç hissedeceksiniz. Ama size şunu da 

söyleyeyim: Kardeşlerinizin yardımına koştuğunuzda, onları aşağılamayın, tahtlar kurmayın ve vasallar 

aramayın. Alçakgönüllü olun, onları sevin ve size atanan kişilerle birlikte özveriyle çalışın. Kardeşleriniz 

için yapacağınızı kendiniz için yapmış olacaksınız. Benim öğrencilerim olduğunuzu söyleyerek Yasama 

aykırı işler yaparsanız nasıl yargılanacağınızı düşünün. 

40 Benim Davam için mücadele ettiğiniz ve acı çektiğiniz bu dünyada hasadınızı alıyorum. Bir kalp 

Bana şöyle der: "Tohumum küçük ama onu çoğaltacağım, çünkü Senin Sevgin ve İlahi Sabrın beni 

harekete geçirdi." 

41 İç huzurunuz manevi yükselişinize bağlıdır. Benden isteyebileceğinizden çok daha fazlasını size 

verebilirim. Kendinizi ruhani çalışmaya adadığınızda, bunu varlığınızın tüm güçleriyle yapın ve beden için 

ekmek elde etmek üzere dünyaya döndüğünüzde, sizi yöneten yasaları yerine getirebilmek için sevgiyle 

çalışın. 

42 Eğer iyi çocuklar ve sonrasında iyi ebeveynler olduysanız, Benim huzuruma çıkmaktan 

korkmayın. Eğer size itaatsizlik edildiğini deneyimlediyseniz ve bir günah işleyen çocuğunuzu 

düzeltemiyorsanız ve bu nedenle kalbinizde derin bir yara varsa, çocuklarımdan binlerce ve binlerce kez 

nankörlük ve saygısızlık gördüğümü hatırlayın ve sonra Beni örnek alın. Tüm varlıkların işlerini yalnızca 

ben yargılarım. Anne babalar çocukları için, çocuklar da anne babaları için Bana hesap verecekler. Sağlıklı 

ve güçlü bir dünyanın temelleri olmanız için içinize erdemi ilham ettim ve size ailenizin bağrına 

gönderdiğim varlıkları sorduğumda, onları baktığınız bahçedeki güzel kokulu güller ve taze zambaklar 

olarak hayal edin. 

43 Sözüm ona ihtiyacı olanlara esenlik getirir, ancak herkes onu alamamıştır. Birçokları çabalarımdan 

etkilenmiyor ve sevgisizlikleri nedeniyle acımı hissetmiyorlar. 

44 Sizde iman gücü görmeyi arzuluyorum, çünkü sorgulanacağınız ve yargılanacağınız bir zulüm 

zamanı gelecektir. Donanımlı olduğunuzda, sizin aracılığınızla konuşacağım ve hemcinslerinize yönelik 

sevgi işlerinizde Kendimi göstereceğim. 

45 Merhametli olun ve hemcinslerinizden merhamet göreceksiniz. İlhamlarıma itaat edin ve 

tehlikeleri ve ayartmaları reddedin. Bugün Benim etrafımda olanlar doğru değiller, ama doğru olma ve 

kurtuluşa ulaşma yolundalar. 

46 Benden alçakgönüllülükle ve iyi niyetle istediğiniz her şeyi size vereceğim. Ruhsal gelişiminizin 

yararına Meryem'in adıyla dilediğiniz her şey size verilecektir. Her şeyi isteyin, çünkü siz Benim gözümde 

sevdiğim ve kurtarmak istediğim tek bir çocuksunuz. 

47 Benim isteğim doğrultusunda dünyaya geldiniz, işte bu yüzden kendimi size tanıttım. 

Yenilenmelerini sağladığımda size Sözümün gücünün kanıtını vermek için kasıtlı olarak katı yürekleri 

seçtim. Sevgimin keskisi onları düzeltti, İyiliğim onları fethetti. 

48 Ruhlar, insanın günahlarını fark etmesine neden olan vicdanları aracılığıyla sesimi duydular. 

Yürekler suçlarını ruhtan ruha Baba'ya itiraf ettiler ve O'nun huzurunda kendilerinin bilmediği birçok 

günahı keşfettiler. 

49 Kaç kişi Beni dinlerken kalbinin sessizliğinde Bana şöyle der: "Baba, bakışların içime işliyor - 

Senden ne saklayabilirim?" Birçoğu ağlar çünkü hemcinslerine çektirdikleri acının farkındadırlar ve bu da 

onların belirlenen zamandan önce öteki dünyaya dönmelerine neden olmuştur. 

50 Ruhum siz halkımın akın akın geldiğini görmekten mutluluk duyuyor ve size diyorum ki: gelin, 

gelin, tarlalarıma gidip işçi olmanız için ya da reform yapmaya karar vermeniz için çok geç değil. Sonra, 

koyun ağılının sıcaklığını hissettiğinizde ve gücünüzü yeniden kazandığınızda, sizi kurtaran Çoban'a 

nankörlük etmeyin, çünkü O'nun sizi tekrar aramasının size ne kadara mal olacağını bilemezsiniz. 

51 Onlardan geldiğinize göre, belirsiz yollarda ne arıyorsunuz? Dünyanın aldatıcı yollarında 

çektiğiniz acıları hala hatırlamanıza rağmen neden kendinizi yeni aldatmacalara maruz bırakıyorsunuz? 

Yollara çıkın, evet, onlara geri dönün, diyor Üstat size, ama bunu yalnızca kendinizi güçlü hissettiğinizde 

ve dönüşünüzün amacı düşmüş olana ulaşmak ya da kayıp olanı aramak olduğunda yapın. Şu anda 

üzerinde bulunduğunuz yolun güzelliklerini anlayabilmeniz için buraya geldiğiniz yer hakkında tam bir 

bilgiye sahip olmanız gerekir. 
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52 Derslerime yeterince dikkat etmediğiniz ya da üzerinde çok az düşündüğünüz için bu talimatı 

bilmiyorsanız, iyilik yolunda saparsınız ve hafif bir tökezleme bile yoldan çıkmanıza neden olur. 

53 İzleyin ve dua edin, dinleyin ve düşünün, o zaman Benim ilahi talimatlarımı uygulamaya koymak 

için yeterli güce sahip olacaksınız. 

54 İstemeyi, sevmeyi ve aynı zamanda acı çekmeyi öğreniyorsunuz. Bu, Benim İradem'e saygı 

duymayı öğrenmeniz gereken bir acı dünyasıdır. Babanıza duyduğunuz sevgi, denemelere sabırla ve 

teslimiyetle katlanmanıza yardımcı olacaktır. 

55 Yasamın buyruklarına itaat ederek krallığıma giden yolu bu dünyada zaten bilmeniz Benim 

isteğimdi. Yeryüzündeki görevinizi tamamlayın, bu fırsatı kaçırmayın. Baba'nın size hatalarınızı telafi 

edebileceğiniz ve kaybettiğiniz zamanı telafi edebileceğiniz bir reenkarnasyon bahşedeceğini size kim 

kesin olarak söyleyebilir? Sözümde size şunu söyledim: Çalışkan olun, ama aceleci davranmayın. Ruhani 

ve insani olanın hakkını verin. Tüm güçlerinizi ve duyularınızı tek bir iradede birleştirin. 

56 Sabırla katlanılan acı verimsiz değildir, çünkü imanı artırır, yüceltir ve arındırır. Bu asla bir engel 

değil, yukarıya doğru gelişim ve onarım yolunda bir teşvik olacaktır. 

57 Alçakgönüllü bir ruha sahip olun, o zaman hemcinslerinize karşı gerçek bir hayırseverliğe sahip 

olursunuz, o zaman dünyanın ayartmalarına direnecek kadar güçlü olursunuz. Neden bazıları dünyevi 

zevklerin hayalini kurar, diğerleri zenginlik peşindedir ve yine diğerleri zayıfları aşağılamak için güç elde 

eder? Çünkü iyilikte sağlam duramayacak kadar zayıftırlar ve ayartma karşısında yenik düşerler. 

58 Yeryüzünün bu noktasında Kendimi tanıttım ve Sözümü tüm insanlar için bir armağan olarak 

bırakacağım. Bu armağan insanlığın ruhani yoksulluğunu ortadan kaldıracaktır. 

59 Sizi bağlayan zincirleri kırmanız ve Beni izlemekte özgür olmanız için içinizi cesaretle 

dolduruyorum. Baştan çıkarma yeryüzünde krallığını kurmuş ve insanları köleleştirmiştir. Ancak bunlara 

günahı, ahlaksızlığı ve bedeni fethetme yetkisi verilecektir. Beni izleyen sizler - tüm biçimleriyle sevgi 

faaliyetini uygulayın, o zaman gerçekten sevmiş olursunuz. Ancak erkeklerden minnettarlık beklemeyin. 

Sevgiye karşılık sevgi görmeyeceksiniz, dünya sizi teselli etmeyecek ve zaman zaman size ihanet 

edecektir. Ama endişelenmeyin: Teselliye, sevgiye, esenliğe, iyileştirici merheme ihtiyacınız varsa, Sözü 

ve Kanıyla size sevgisinin kanıtlarını veren O'na dönün. Ama o kritik anlarda Benden size veremeyeceğim 

ne isteyebilirsiniz ki? 

60 Ruhunuzun öte dünyada tadacağı mutlak ve mükemmel huzurun bir kısmını burada size zaten 

veriyorum; ama bu dünya o huzurdan yoksun, inançtan yoksun, karanlıkta el yordamıyla ilerliyor ve derin 

uçurumlara düşüyor. Gerçekte nereye gittiğini bilmez çünkü ona rehberlik edecek bir el yoktur. 

61 Bunun için, insanların zihinlerine ışık ve yeryüzündeki halklara barış getirsin diye Sözümü 

dudaklarıyla iletecek insanlar hazırlıyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 96 
1 Ruh'un Ekmeği olan Benim Sözüm'le beslenin. Ancak bu ekmeğin kalplerinize gerçekten 

ulaşabilmesi için, sizi bu dünyaya bağlayan her şeyden -birkaç dakikalığına da olsa- kendinizi kurtarmanız 

gerekir. Hepiniz Bana yükselmenin yolunu biliyorsunuz ama yine de sık sık kendinizi değersiz 

hissettiğiniz için ağladığınızı görüyorum, bu ağlamanın sizi arındırdığını ve Bana ulaşmaya hazırladığını 

bilmeden. 

2 Benim Sözümde ruhunuz için sonsuz yaşamı bulacaksınız. Onu kavrayın ve içinde evrene 

yaydığım ilahi özü, sevgiyi ve gücü keşfedeceksiniz. 

3 Öğrenciler ve müritler, size ne kadar yakın olduğumun farkına varın. Ama bunu biliyorsanız, 

neden sizi duymadığıma inandığınız için Bana umutsuzlukla seslendiğiniz durumlar oluyor? Öğretilerimi 

size tekrarlamak zorunda kalmamın nedeni sizin anlayış eksikliğinizdir. 

4 Varlığımı hissedebilmeniz için gerekli ruhsallaşmaya şimdiden ulaşmanızı istiyorum ve bu 

arabuluculuk yolunda artık Beni duymadığınızda ve buluştuğunuz bu yerleri boş ve ıssız bulduğunuzda, 

sessizlik içinde dua edin, ruhunuzun yükselmesi varlığımı hissetmeniz ve ruhumla dolmanız için yeterli 

olacaktır. 

5 Ne mutlu Bana yükselmeyi öğrenenlere, çünkü onlar sonsuzluktan, öğretilerimin işaret ettiği yolda 

onları yönlendirecek ilhamı alacaklar. İlham alanların dudakları, kardeşlerine Benim Varlığıma tanıklık 

etmek için ne büyük bir sevinçle açılacak. 

6 Sözüm artık insanın akıl organı aracılığıyla duyulamadığında, doğanın serbest bırakılmış 

güçlerinin sesi insanlarla konuşacak ve bu ilahi tezahürü ifade eden olaya tanıklık edecektir. 

7 O zaman da, Benim ışık huzmem insanın anlayış organına inmek üzereyken, Doğa sarsıldı ve 

serbest bırakılan unsurlar insanları titretti, ulusları uyandırdı ve bilim adamlarını hayrete düşürdü. 

8 Hazırlandığınız günlerde insanlığın maruz kalacağı sınavlardan korkmamanız için Benim 

işaretlerimi unutmayın. Göreviniz dua etmek, kendinizi içselleştirmek ve bu halkın kendisini fırtınalardan 

kurtaracağı ve sevgi eserleri aracılığıyla diğer halkların teselli bulacağı tek erdem olan sevgi dolu şefkati 

uygulamaktır. 

9 Sözüm ruhunuzu okşasa da sizi uyutmaz, tam tersine sizi daha yüksek bir yaşama uyandırır. Bana 

saf düşüncelerle yaklaşın, bedenin sizi tensel zevkler ya da eğlencelerle beslenmeniz için baştan 

çıkarmasına izin vermeyin, o zaman ruhsallaşma yolunda sağlam bir adım atmış olacaksınız. 

10 Sesim halkımın ruhunda yankılanmadan, yüreklerinizin çölünde çok şey söyledim. Şimdi sizinle 

bu ses taşıyıcıları aracılığıyla konuştuğuma göre, eğer Bana inanıyor ve huzura kavuşmak istiyorsanız, 

onların dudaklarından çıkan sözlere dikkat etmelisiniz. 

11 Yolunu şaşırdığında onu aramama ya da dünyanın yollarında onun adımlarını izlememe kimse 

şaşırmasın, çünkü siz Bana aitsiniz, Baba olarak Benim ilhamımın eserisiniz. Çocukların bir gün 

Babalarını O'nun onları sevdiği gibi arayıp sevmelerinin ne kadar güzel olacağını şimdiden hayal 

etmediniz mi? O zaman yaşamınız ne kadar farklı olacak ve Beni kalbinize ne kadar yakın 

hissedeceksiniz! 

12 Size gösterdiğim bağışlama ve merhamet konusunda Sözüm her zaman sevgi dolu ve değişmez 

olmuştur. Kendinizi yenilemek için sağlam bir kararlılıkla ayağa kalkacağınızı ve size emanet ettiğim her 

şeyi aldığınız saflıkla Bana geri vereceğinizi biliyorum. Bu nedenle Tanrı Sözümü işitmenize izin veriyor 

ve size olan sevgimin sayısız işaretini veriyorum. 

13 İçinde yaşadığınız doğruluk zamanı, arınmanızın başlangıcını gösteren acıya karşılık gelir. 

14 Size bir dinsel topluluklar savaşı kehanetinde bulunduğumu ve size bir doktrinler savaşı ilan 

ettiğimi hatırlayın. Size doğrusunu söyleyeyim, savaş çoktan başladı. Hangileri hedeflerine ulaşacak? 

Kimse bilmiyor, ama size söylüyorum, kazanacak olan insan değil, bu savaşta gerçek kazanacak. Benim 

bu Davamı nasıl savunacağınızı bilmeniz için kendinizi iyi askerler gibi hazırlamanızı istiyorum. 

15 Bugün ruhunuz için besin aramaya geliyorsunuz ve bedeninizin boyun eğmesi ve yararsız 

hazlardan vazgeçmesi için çabalıyorsunuz. İyi ve dikkatli öğrenciler olarak geldiniz, bu yüzden 

duyularınızı susturun ve ruhunuzun sevgi dolu ve saygılı bir duayla Bana yükselmesine izin verin. Sizi 

kabul ediyor, teselli ediyor ve canlandırıyorum. 
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16 Burada başka zamanlarda yasa öğretmeni ya da bilim adamı olan birçok kişi vardır. Artık zihinleri 

ruhani bilgiye uyanmıştır ve sınırlı insan bilgisinde en yüksek hakikati bulamayacaklarına ikna 

olmuşlardır. 

17 Burada, başka zamanlarda yeryüzünde kudretli ve zengin olan ve şimdi yoksulluğu ve 

alçakgönüllülüğü öğrenmiş olanlar vardır. Teslimiyetleri ve mükemmellik arzuları için onları kutsuyorum. 

Bu Benim sevgi dolu adaletimin bir kanıtıdır, çünkü onlara Sonsuz Bilgelik Kitabı'nın başka bir sayfasını 

göstermek için tekrar dünyaya gelmelerine izin verdim. 

18 İnsanlık kendini kurtaramayacağı bir kaosun içinde yaşıyor. Yardıma ihtiyacı var ve ben de ona 

yardım etmek için her zaman hazırım. Ondan sadece bir kelime, kısa bir dua ya da bir anlık tövbe 

bekliyorum, sonra yolunu aydınlatıyorum ve bu karanlık dünyayı, insanın kendisini ona bahşettiğim 

hayatın sahibi olarak hissettiği bir huzur vadisine dönüştürüyorum. 

19 Göreviniz ruhunuzu kurtarmakla sınırlı değildir. Yolunu kaybetmiş olanlara yeniden yollarını 

bulmaları için yardım etmelisiniz. Her fırsatta size bu görevi hatırlatıyorum. Kendinizi ne zaman 

ruhanileştirmeye başlayacaksınız? Vasiyetimi ne zaman yerine getireceksin? Bu zamandan yararlanır ve 

inançlarınıza yabancı fikirler katmadan Sözümü kalplerinizde taşırsanız, Bana saflıkla yükselirseniz, sizi 

besleyecek ruhani ilhamı açıkça alacaksınız ve etrafınızdaki herkesin kalplerinde lütuf ve huzura 

kavuşmasına neden olacaksınız. 

20 1950 yılı çok yakındır ve size gerçekten söylüyorum, öğrencilerimin yaşamları dönüşecektir. O 

tarihten sonra doğanın güçlerinin serbest kaldığını ve insanların fikir, bilim ve doktrin savaşlarında 

ayaklandığını göreceksiniz. Bu gerçekleştiğinde, kafa karışıklığı ve acı o kadar büyük olacak ki, Sözümün 

insan anlayış organı aracılığıyla tekrar duyulmasını arzulayacaksınız; ama size bu tezahürün 

tekrarlanmayacağını zaten söyledim. Göreviniz kendinizi yaklaşan sınavlara hazırlamak ve hemcinslerinizi 

cesaretlendirmektir. 

21 Uyanık olun, çünkü o dönemde sahte Mesihler, sahte İlyaslar ve peygamberler ortaya çıkacak ve 

saf insanlar gerçeği sahtekârlıktan nasıl ayırt edeceklerini bilmedikleri için tehlikede olacaklar. İşte o 

zaman sözünüzü sakınmadan konuşacak ve Benim sözlerimi onaylayacak ve bu Üçüncü Çağ'da Benim 

tarafımdan eğitilen insanların çocukları olduğunuzu kanıtlayacaksınız. 

22 Bu ulusa dünyanın her yerinden erkekler ve kadınlar Benim tekrar gelişime tanıklık etmek için 

gelecekler ve öğrencilerimde cisimleşen Eserim onları sevgi dolu bir anne gibi karşılayacak. 

23 Benden öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin ki, yarın insan kardeşlerinizin öğretmenleri 

olabilesiniz. Sevgi ve özverili davranışlarınız Beni en iyi hatırlatan ve Sözüme verdiğiniz en iyi tanıklık 

olacaktır. Ruhunuzu öğretilerimle güçlendirin ve göreceksiniz ki, iman var olduğu sürece, yorgunluk, 

korku ya da umutsuzluk olamaz. Başarı ve çaba sizin desteğiniz olacaktır. 

24 İkinci Çağ'da on iki öğrenci seçtim ve onları takip etmeye çağıranın kim olduğunu sormadan, 

çağrıyı ruhlarında hissettiler ve Benim izimi takip etmek için her şeyi geride bıraktılar. Aynı şekilde, 

kendinizi hazırlamanız ve başkalarını sizin aracılığınızla çağırmanız için sizi seçtim. 

25 Çalışmalarınızın sizi değerli kılmasına ve kendinizi hemcinslerinize önderlik etmeye yeterli 

hissetmenize dikkat edin. Unutmayın ki kör bir adam başka bir körü yönetemez. Eğer insanların ışığa 

ihtiyacı varsa, onlara ışık verin ve genç kardeşler olarak ellerinden tutun. Birbirinizi iyileştirin ki daha 

sonra komşularınızı da iyileştirebilesiniz. Mücadelenizde güçlü olun ve gücünüzü zayıf olanlarla paylaşın. 

26 Size emanet ettiğim işi başarmanız için gereken zamanı veriyorum. Erkekler ve kadınlar, insanlığın 

ruhani yükselişi için çalışın. Her düşünceniz, her işiniz yazılı kalacak ve her sevgi tohumunun meyve 

vermesini sağlayacağım. Çalışmalarınızı yargılamayı Bana bırakın ve eğer ödül almak istiyorsanız, 

uyguladığınız sevgi faaliyetini duyurmayın. Ne onur, ne köle, ne de herhangi bir ödeme peşinde koşma. 

Alçakgönüllü, merhametli ve özverili olun, ben de sizi öveyim. 

27 Sizi dünya malına sahip kılmak Benim isteğimse, onları muhtaç kardeşlerinizle, serveti ya da 

desteği olmayanlarla, zayıflarla ve hastalarla paylaşmanız için size veririm. Ancak, yeryüzünde hiçbir şeyi 

olmayan pek çok kişi manevi varlıklarını paylaşmanıza izin verebilir. 

28 Sözümü almış olan sizler bu gerçekten söz etmezseniz, basit ve eğitimsiz olanlar konuşacaktır. Bu 

öğretinin, her insanın içten içe verdiği savaş ya da mücadelenin içlerinde bıraktığı umutsuzluk ve acı 

yüküne yenik düşmüş pek çok insana ruhsal olarak kurtuluş getirebilmeniz için size emanet edildiğinin 

farkında olun. 
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29 Gerçekten dua edin, sevgili insanlar, Tanrısallığımı güzel sözlerle övmekle yetinmeyin. İnsanları 

sevin ve ulusların barışı için ayağa kalkın. 

30 Zamanın başlangıcından beri öğrettiğim bu halk, ruhani misyonundan vazgeçemez. İnsanlar 

arasında lider, peygamber ve elçi olmaktır. Ona Bana mükemmel tapınmayı açıkladım ve bugün, başından 

beri görevlendirildiği tapınağın inşasını tamamlama fırsatına sahip. 

31 İlahi vahyimi tüm saflığıyla alabilmesi için onu her türlü yozlaştırıcı etkiden uzaklaştırdım. 

Halkımın şu anda ruhlarının en iç kısmında inşa etmekte olduğu mabette sadece Üstadın talimatı ve 

Meryem'in tatlı sesi duyulacaktır. 

32 Her zaman çocuklarıma ruhani vahiyler verdim. Her çağda Kendimi farklı şekillerde tezahür 

ettirdim ve bu çağların her birinde insanları farklı bir ruhani seviyede buldum. Bugün onlar maddi, egoist 

ve bilimsel bir varoluşun kölesi olmuşken ve ruhları manevi armağanların değerini anlamadan 

maddileşmişken onları şaşırttım. 

33 Bu zamanın insanı kendi içinde, insanoğlunun şimdiye kadar deneyimlediği en büyük ruhani 

savaşı vermektedir, çünkü bilimsel ilerlemeleri ve entelektüel gelişimleri ruhlarının ulaştığı gelişimle 

çelişmektedir. Vicdanlarının sesini duymayı reddediyor ve bir kefaret ve yargı zamanında yaşadıklarının 

farkına varmadan özgürleşme dürtülerini bastırmaya çalışıyorlar. 

34 Sevgili insanlar, gözlerinizi açın ve anlayın ki, Ben sizi dünyanın ışığı olmanız için yarattım ve bu 

nedenle başkalarının boyun eğdiği tutkular tarafından yönlendirilmenize izin vermemeli ve yaşamda körü 

körüne ilerleyen kalabalıklar arasında kendinizi kaybetmemelisiniz. 

35 Bana böyle bir zamanda, şimdiki gibi bir yaşamda ruhsallaşmaya erişmenin zor olduğunu 

söylüyorsunuz. Ama size bunun imkânsız olmadığını ve kötülükten arınmak ve kendinizi sağduyulu ve 

yüce bir yaşama adamak için gösterdiğiniz çabanın çok değerli olduğunu söylüyorum. 

36 Bu savaşta, başkalarının yargı ve eleştirilerinden duydukları korkuyu yüreklerinden atanlar galip 

gelecek; komşularına hizmet etmek için kendilerini unutanlar ruhen yükseleceklerdir. 

37 Ben, Üstat, Baba, bu ışık aracılığıyla ruhunuza indim ve bu nedenle bu vahye spiritüalizm adını 

verdiniz. O halde size Spiritüalizmin ne olduğu sorulduğunda, bunun Üçüncü Çağ'da İlahi Üstat 

aracılığıyla açıklanan öğreti olduğunu söyleyin: ruhsallaşma öğretisi. 

38 Ama size ruhanileşmenin ne olduğu sorulursa, düşüncenin yücelmesi, işlerde ve sözlerde saflık, 

yüce ve ulvi bir yaşam olduğunu söyleyin. 

39 Sizler, bu öğretinin öğrencileri olarak, kendinize doğru bir şekilde spiritüalist demek için çaba 

gösterip göstermediğinizi sık sık kendinize sormalısınız. Bu işte size yardımcı olmak için size ışığımı 

verdim, çünkü sizler Benim İlahiliğimin ruhani tapınağını inşa etmekle görevlendirilenlersiniz. İşbirliğiniz 

sayesinde tapınağı oluşturacaksınız: Bazıları kararlılıklarıyla temel olacaklar; daha büyük olgunluğa 

erişenler duvar olacaklar; diğerleri sevgi faaliyetleriyle tapınak basamakları olacaklar; ve yine diğerleri, 

Söz armağanlarıyla, çınlamalarıyla insanları çağıran çanlar gibi olacaklar. Bazıları ilhamlarıyla buluşma 

yerlerinin yüksek kulelerini ve kubbeli çatılarını sembolize edecekler; ve bazıları da insanlara olan 

sevgileriyle muhtaçlara, susamışlara, hastalara, yanlış anlaşılmışlara her zaman açık olan kapılar gibi 

olacaklar. 

40 Bu tapınak, öğrencilerim arasındaki birlik gerçeğe dönüştüğünde tamamlanacaktır. Tabanı 

yeryüzünde olacak ve kubbeleri göklere değecek. Bir kez sağlam bir şekilde yerleştiğinde, onu evrenin her 

yerinde bulacaksınız. Bu işe inanın ve durmadan çalışın. 

41 Hiç kimse kendisine emanet edilen görevden kendini ayırmasın ki, mabedi sağlamlıktan yoksun 

kalmasın. Hepiniz aynı idrake erişmek için çaba göstermelisiniz ki bu tapınak sizin ruhsallaşmanızla inşa 

edilebilsin. 

42 İzleyin ve dua edin. Birbirinizi doğrulukla sevin ki, gurur yüreklerinizi ele geçirmesin; çünkü bu, 

alçakgönüllülüğü ve merhameti yok eden tohumdur. Gururları yüzünden yok olan Babil'i inşa edenlerin 

başına gelenler sizin de başınıza gelmesin. Bu insanların bölünmesinin nedeninin kötü tohum olduğunu 

unutmayın. Kule yarım kaldı ve kabilelerin karışıklığı o kadar büyüktü ki, bugün hala ayrı yaşayan 

halklara bölündüler. 

43 Üzerinize tek bir ışık düştü: parlayan bir fener gibi olan ve bir olmanız ve uyumunuz için ilk dürtü 

olan Ruhumun ışığı. 
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44 İlk ulusların deneyimlerini davranışlarınız için ışık olarak alın. Onların denemeleri üzerinde 

düşünün ve örneklerinden faydalanın. Bugün bedende, yarın ruhta inşa edin ve çalışın ve hepiniz sevgi 

kapılarından gerçeğin tapınağına girene kadar bu şekilde devam edin. 

45 Hiç kimse Benim yasamla çizilen yoldan bir adım bile sapmak istemeyecek, çünkü her kaybedilen 

an, her tökezleme, her hata için acı acı ağıt yakacaksınız. 

46 Üstat, Üçüncü Çağ'daki öğrencilerinden, geçmişte Bana tanıklık edenlerin yanı sıra Kendi izinden 

gitmelerini beklemektedir. Beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Görevinize başlamak için ruhunuzun 

yerine gelmesini beklemeyin. Yeryüzünde yaşadığınız şu anda sizinle konuştuğuma göre, bu, bu evde 

yerine getirmeniz gereken bir kaderiniz olduğuna dair bir işarettir. Bu gerçekleşmede en büyük 

mücadeleniz kendinizle olacaktır. Ancak yeteneklerinizi kullanırsanız, zayıflıklarınızın üstesinden gelmiş 

olursunuz ve geri kalan her şey sizin için kolay olur. 

47 Bu halk birleştiğinde ve donatıldığında, İlyas insanlığa Rab'bin halkının dirilişini ilan edecektir. 

Yaşamlarınızı insanlık için bir öğreti ve ders haline getirmek için ne kadar büyük bir mücadele 

vereceğinizi şimdi düşünün. Bu nedenle, ne yaptığınızın bilgisine sahip olabilmeniz için işlerinizi 

incelemenizi söylüyorum. Ancak yasanın içinde mi yoksa dışında mı olduklarını ayırt edemediğiniz 

eylemler veya düşünceler ortaya çıkarsa, ruhunuzu Bana gerçek bir ruhsal itirafta bulunarak kaldırın, o 

zaman sesim düşüncelerinizin aydınlanması ve kalplerinizin huzuru yoluyla kendini göstererek size 

gerçeği gösterecektir. 

48 Bu tür bir iletişim size imkansız görünmemelidir, çünkü insanlığın varoluşunun başlangıcından 

beri size vahyettiklerimin aynısıdır. Materyalizmin daha önce hiç olmadığı kadar hüküm sürdüğü şu anda, 

mezheplere ve dini cemaatlere bölünmüş dünyanın, ruhunu ayinlerle ve geleneklerle beslemek için boşuna 

çabaladığı, varlığınızın derinliklerinden Bana sevgi yolunda yükselmek için yükselen gerçek duayı 

unuttuğu şu anda, size mükemmel duayı ilham ediyorum. 

49 Bu zamanda her şey insana yargıdan söz eder, ama yine de katı yüreği kıpırdamadan kalır. Doğa 

güçleri, vebalar, garip hastalıklar, dünyanın çeşitli yerlerindeki günlük olaylar İlahi adaleti duyuran 

işaretlerdir. Yine de kimse gerçekten dua etmiyor ve çok azı peygamberlerimin bıraktığı sözleri inceliyor. 

50 En eski zamanlardan beri bugün gördüğünüz her şey önceden bildirilmişti ve şimdiki zamanda da 

ilk ses taşıyıcılarının ağzından çok yakında gerçekleşecek olan olayları kehanet ettim. 

51 Şu anda Sözümü duyanlardan hangisi Bana sırtını dönecek? Sadece ben biliyorum. 

52 O günlerde dünya zenginliklerini ve geçici malları elde etme umuduyla İsa'yı arayanlar, atalarının 

halkını kurtaracağını müjdelediği Kral'ın taçsız, asasız ve tahtsız olduğunu gördüklerinde hayal kırıklığına 

uğradılar - boş eller ve çıplak ayaklarla. İsa'da vaat edilen Mesih'i tanıyamadılar. Şimdi bu ruhların 

kullanmadıkları huzuru ve lütuf armağanlarını yeniden kazanmak için kat etmek zorunda kaldıkları tüm 

yolları düşünün. Bugün aranızdalar. 

53 Ruhunuzun bedeninizle aynı zamanda doğmadığını, farklı çağlarda yaşadığını ve bugün Benim 

varlığımı hissederek hevesle Bana geldiğini ve tezahürümün sonuna kadar Sözümü duymasına izin 

vermemi istediğini anlayın. Başka bir zamanda Beni duymak istemediğini ve hatta Beni reddettiğini 

hissediyor ve şimdi hatasını telafi etmek istiyor. 

54 Benden hiçbir günahın gizli kalmayacağını, her hatanın düzeltilmesi ve her borcun ödenmesi 

gerektiğini anladınız; ama aynı zamanda bu adaletin, çocukları olduğunuz için mükemmel olmanızı 

isteyen ilahi sevgiden kaynaklandığını da anladınız. 

55 Beni ne kadar gücendirirlerse gücendirsinler, çocuklarımdan hiçbirini yok etmem; onları korurum 

ve günahlarını telafi etmeleri ve terk ettikleri yola geri dönmeleri için onlara fırsat veririm. Ama onları 

bağışlamış olsam da, yaptıkları işlerin meyveleriyle karşı karşıyadırlar ve onları yargılayıp doğru yolu 

gösterecek olan da bunlardır. 

56 Bu dünyanın büyük ulusları savaş istiyor, kan talep ediyor; ve incinmiş hissedenler, hepsinin aynı 

uçuruma doğru kaçınılmaz bir şekilde düştüklerini anlamadan intikam çağrısında bulunuyor. Büyük bir 

şevkle peşinden koştukları gücün çok geçmeden içeriği acı, umutsuzluk ve ölüm olan bir kadehe 

dönüşeceğini anlamak istemiyorlar. Ama o zaman, yüceliğe susamış olanlar, intikama aç olanlar, o 

uçurumda, en büyük sıkıntılarında olduklarında, sesimin onlara şöyle dediğini duyabilecekler: "Esenliğim 

sizinle olsun!" O anda tüm ruhlarda ışık olacak ve vicdanları net bir sesle konuşacak ve herkes tarafından 
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duyulacaktır. İnsanın içinde ruhun savaşı materyalizme karşı patlak verecek ve Benim öğretilerimde galip 

gelmek için gerekli ışığı bulacaktır. 

57 Hayal kırıklığına uğradınız çünkü sizi pohpohlamak ve böylece Beni izlemenizi sağlamak için 

maddi hazineler ve zenginlikler getirmiyorum. Aksine, bazılarınız Beni dinleyen bu kalabalıkların 

alçakgönüllülüğüne inmek için yüksek yaşam standartlarınızı terk etmek zorunda kalacaksınız ve bunun 

nedeni Beni tanımış olmaları ve kendilerini Benim öğretimi üzerinde düşünme ve daha sonra onu 

uygulama görevine adamak için boş yaşamlarını terk etmeye hazırlanmalarıdır. 

58 Bu dünyanın erdem içinde yaşayan ilk sakinleri aranızda görünselerdi, size o zamanların 

insanlığını çevreleyen barış, masumiyet ve mutluluğa tanıklık ederlerdi. Ayrıca size hiç acı olmadığını, 

dünyanın bir annenin rahmi ve yüzü gibi olduğunu, içinde yaşayan canlılar arasında sadece dostluk ve 

kardeşlik olduğunu söyleyebilirlerdi. Gerçekten de bu gezegen cennet evi gibi süslenmişti. 

59 Ruhları bu geçici varış noktasında yaşamaları için hükmüme dayanarak göndermiş olsam da, yine 

de sevgimin kanıtı olarak varlıklarını mucizelerle çevrelemek istedim ki çocuk Babasını unutmasın ve 

O'nun her bir işinde O'nu tanısın ve sevsin. Ama o dünyadan, o zenginlikten, yeryüzünü insanlara 

verdiğim o saflıktan geriye hiçbir şey kalmadı. Bu kutsal mekâna saygısızlık edilmiş ve sayısız şekilde acı 

çekilmesine neden olunmuştur. Tüm biliminize rağmen henüz bilmediğiniz bir dünyanın sahipleri olarak, 

O'nun bilgeliğine ve sevgisine miras olarak sahip olacak prensler gibi olmanız için Rab'bin size verdiği o 

krallığı ne hale getirdiğinizin farkına varın. 

60 Başlangıçta bu yaşamı çevreleyen lütuf ve huzuru kaybettiği için kimseyi suçlamayın. Atalarınızı 

suçlamayın, çünkü her çağda ve kuşakta sınandınız ve neredeyse her zaman yenildiniz. Yine de Benim 

sevgim ve merhametim yaşamlarınızda her zaman mevcut olmuştur. 

61 Birisi yüreğinde şöyle der: "Tanrım, günah işleyenler atalarımızsa, sonuçlarına neden biz 

katlanalım?" Ama sana söylüyorum: Dünyanın ilk sakinlerinin günahları hakkında ne biliyorsunuz? İlk 

nesilleri oluşturanlardan olmadığınızı size kim söylüyor? Şimdi uyanın, izleyin ve dua edin, insanlığı 

arındıracak ve ona onurunu geri verecek olanın sevginiz değil, acınız olduğunu anlayın. Hazırlanan 

toprağa, şu anda Beni Sözümün özüyle tanıyabilen ve doğru zamanda insanlığa İyi Haberi iletebilen 

alçakgönüllü bir halka açıkladığım Öğretimin tohumunu serpeceğim. 

62 Sözümün anısının içinizde silinmez olmasını, yaşamasını, kalıcı olmasını ve her zaman hafızanızda 

yer almasını ve sevgi işlerinizle insan kardeşlerinize buna tanıklık etmenizi istiyorum. 

63 Adalet zamanında Benim tarafımdan hazırlandınız ki, sevgimin kanıtına sahip olasınız ve daha 

sonra başınıza geleceklerden haberim yoktu diyerek şikâyet etmeyesiniz. Benim yargım her ruh tarafından 

hissedilecek, hiçbiri bu yasadan kaçamayacak ve Benim sonsuz sevgim her hatayı ve kötülükteki inadı 

yenecek. Karanlık dağılacak ve her yaratıkta yalnızca ışık kalacaktır. 

64 Bu talimatı dikkatle inceleyin ve sonunda hiç kimsenin iyilik için kaybolmadığını, hiç kimsenin 

Benden uzak kalmadığını ve tüm sıkıntılarınızın Ruhuma ulaşacağını ve tüm işlerinizin yargılanacağını 

anlayacaksınız. Ama sana söylüyorum: Beni Yargıç olarak yakından gördükten sonra, Beni Baba olarak 

tanımaya başlayacak ve Beni gerçekten seveceksiniz. 

65 İkinci Çağ'da Kanımla sizin için yolu işaretledim; şimdi Sözümün ilahi özüne sahipsiniz ve bunun 

aracılığıyla kendinizi kurtaracak ve Bana ulaşacaksınız. 

66 O zamanlar, kalpleri katılaşmış olan insanlar işlerime doğrudan tanık olmalarına rağmen Bana 

inanmadılar. Benim tezahürlerim artık daha az anlamlı olduğuna göre, bugünün katı yürekli insanlarına ne 

olacak? 

67 Kalbinizin kabını içini ve dışını temizleyin ki dudaklarınızdan yalnızca temel yaşam ve hakikat 

dökülsün ve içindekileri sınırsızca kardeşlerinize akıtın. Cimri olmayın ve her şeyin sahibi olarak size her 

şeyi veren ben gibi davranın. İnsan kardeşlerinize karşı Benim aracılarım olun ve dünya çapında ruhani 

yeniden yapılanma işinde yorulmadan çalışın. 

68 Rabbinizin hâlâ kusurlu olan sizlerle bu kadar ilgilenmesine şaşırdınız mı? Bunun nedeni sizin 

Bana ait olmanızdır. Sizi seviyorum ve bu yüzden sizi arzulayarak geldim. 

69 Sizi sevdiğimi söylediğimde, bedeninizin size neden acı verdiğini ve yüreklerinizde neden keder 

olduğunu Bana soruyorsunuz. Buna cevap veriyorum: İkinci Çağ'da, masum olmanıza rağmen, sizi 

Benimle birlikte olmaya layık kılmak için sizin uğrunuza acı çektiğimden, şu anda kendilerini günahtan 

kurtaramayan diğer ruhlara sevaplarınızla yardım etmek için acı çekip çekmediğinizi bilemezsiniz. Elde 
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edebileceğiniz ödülü ya da mükâfatı düşünmeden, denemelerinizde Beni örnek alın. Henüz başkalarının 

sizin iyiliğiniz için bağışlanmasını sağlayacak kadar liyakate sahip olmadığınızı düşünün. Bu nedenle, 

zamanın başlangıcından beri size vaat edilen şeye, yani ruhun huzuruna sonunda sahip olabilmeniz için 

size yukarıya doğru evrimleşmeniz için yeni fırsatlar veriyorum. 

70 Benim işim daha gürültülü olmasına ve sadece sevgiyi aşılayıp merhameti öğretmesine rağmen 

neden dünyadan korkuyor ve gizlice çalışıyorsunuz? Kendinizi mutlu hissetmelisiniz çünkü size bu ruhani 

görevi vermek için sizi seçtim. Peygamberliklerimi doğrulamak için daha büyük sıkıntıların yaşanacağı 

zamanı beklemeyin ve kendinizi yalnızca cezalandırılma korkusuyla görevinizi yerine getirmeye 

adamayın; çünkü böyle yapsaydınız, sevgi ve iman havarileri olmazdınız. 

71 Size doğrusunu söyleyeyim, Beni sevenler ve buyruklarıma uyanlar Benimledir. Bu, onların 

kendilerini Barış Yurdu'nda yaşamaya layık gördükleri anlamına gelir. 

72 İçinizden Bana, Sözümün içeriğinin sizin tarafınızdan bilindiğini, size her zaman verdiğim özde 

aynı yasa olduğunu söylüyorsunuz ve gerçekten size söylüyorum, ses taşıyıcılarım aracılığıyla işittiğiniz 

bu Söz, İsa'nın ağzından size işittirdiğim Söz ile aynı kaynaktan geliyor. 

73 Daha önceki zamanlarda başlamış olan öğretiyi dikkatle dinleyin. 

74 "Söz" ruhsal gelişiminizin başlangıcında açılan ve asla kapanmayacak olan kitaptır. 

75 Mücadelede Beni izleyin, işimi anlayın ve nereye giderseniz gidin şefkatli sevgimin size eşlik 

edeceğine güvenerek sonuna kadar sebat edin. Sizi birleşmiş ve donanımlı görmek istiyorum, çünkü güçlü 

olan herkesi öğretilerimin elçisi yapmak için hizmete alacağım. 

76 Bu ses taşıyıcılarının dudaklarından çıkan her söz gerçekleşecek ve izleyen ve dua eden 

seçilmişlerimin her kehaneti yazılı olarak kalacak ve bu halka verdiğim ruhani armağanların kanıtı ve 

insanlığa mesajımın doğruluğunun kanıtı olarak zamanında gerçekleşecek. 

77 Geçmişin kitabını açın, tarihiniz orada. Vicdanın ışığıyla aydınlanarak okuyun ve Yeni Çağ'ın 

gerçeğini derinden hissedeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 97 
1 Benim, Efendi'nin sevgisi ve Meryem'in anaç şifalı merhemi yaralarınızın üzerine iner. Anne, 

şefkatli talimatlarını size verdiğim öğretiyle birleştirmek için her zaman Benimle birliktedir ve koruyucu 

örtüsünü çarmıhtaki örneğimle işaretlediğim yoldan uzakta yürüyen bu insanlığın üzerine serer. 

2 İkinci Çağ'da çarmıha gerildikten ve reddedildikten sonra size ne kadar büyük bir sevgiyle geri 

döndüm. Baba olarak, Kardeş olarak, Efendi olarak, Dost olarak geliyorum. 

3 Şimdi ağlayan sizsiniz, çünkü ruhunuz Benim bağışlama sözlerim karşısında titriyor. Ama bu 

ağlama sizi arındırır ve yarın öğrencilerim olarak yürümeniz gereken yolda size rehberlik eder. 

4 Size doğrusunu söyleyeyim, şu anda Beni duyup da yüreklerinin kıpırdadığını hissetmeyen çok az 

kişi vardır. Bu nedenle, bazıları kendilerini tam bir teslimiyet ve özveriyle Benim hizmetime adarken, 

diğerleri Beni dinlemeye devam ederek kendilerine görev vermemi beklerler. Bazıları en zor sınavlarda 

bile Benim adımı kutsar; diğerleri ise yalnızca Bana ihtiyaç duyduklarında Bana yönelirler. Ama hepsine 

çok sevdiğim öğrencilerim gibi davranıyorum. Bazıları My 

Bu mesajın anlamını kavradıkça, öğretileri son noktasına kadar öğreneceklerdir. Sözüm artık bu biçimde 

işitilemediğinde, güçlü olanlar bunlar olacaktır. Bildirimin kendileri için daha büyük bir önem taşımadığı 

ve Beni dinlemekle yetinen ve bu nedenle talimatlarımın anlamını umursamadan geçip gidenler de vardır. 

Bunlar, yarın bu zamanda lütuf hediyelerimi özleyenler arasında olacak ve vahiylerim için belirlediğim 

zamanın her zaman geçici bir sınırı olduğunu unutarak, bildirilerimi yeniden canlandırmaya çalışanlar 

arasında görünecekler. 

5 Size ilahi öğretilerin bile bir sonu olduğunu söylüyorum. Musa, Yasamı halkına açıklar açıklamaz 

yola çıkmadı mı? İsa'da, size "her şey tamamlandı" dedikten sonra, Efendi ve Kurtarıcı olarak görevimi 

tamamladığımda insanların ortasında cennete gittiğimi hatırlamıyor musunuz? Bu zamanda da durum 

aynıdır: Vahyim iletildiğinde ve hazırlıklı zihinler Mesajımı duyurmayı bıraktığında ve "altın tüyler" 

olarak adlandırdıklarım Sözümü kaydettiğinde ve Ruhsal Dünyam Mesajını ilettiğinde, o zaman ben de 

size "her şey tamamlandı" diyeceğim. O zaman bu ses susacak ve öğrencilerin önünde yeni bir çağ 

belirecektir: ruhun ruhla diyaloğu. 

6 Bunun gerçekleşmesi için Benim İradem tarafından belirlenen günü kimse göz ardı etmesin. Bu 

nedenle, bu zamanın yaklaştığının farkında olun. Gerçek yaşamın ekmeğini ve şarabını yiyin ve için ki, 

yarın yolda açlık ve susuzluk çekmeyesiniz. 

7 Yeryüzünün çeşitli yerlerinden çağırdığım bu insanlar için ışık zamanıdır. İnsanlar arasında Beni 

izleyecek olanları keşfederim. Bazılarının Bana borcu var, bazılarına ise mirasları vaat edildi. Onlar 

yeryüzünde yaşamaları için gönderdiğim ruhlardır, böylece bir erkek ya da bir kadın olarak bedenlenirler 

ve bu anlarda onları çocuk, yetişkin ve yaşlı erkek yaşlarında bulurum. 

8 Halkımı birleştirmek ve onlara gelişim yollarında ileriye doğru bir adım atmalarını sağlayacak yeni 

öğretiler vermek için onlardan oluşturacağım ruhları arıyorum. 

9 Ruhsal duyarlılıklarını sınamak için her seferinde Kendimi halkıma farklı bir şekilde gösterdim. 

Böylece, insanın anlayış organı aracılığıyla Kendimi tanıttığım bu zamanda, onlara "İşte size söz verdiğim 

gibi, ruhen sizinle birlikteyim" dediğimde, onları inançları ve maneviyatları açısından sınarım. 

10 Yine İkinci Çağ'da İsa aracılığıyla onlara şöyle dediğimde bu insanların imanını sınadım: "Ben 

Baba'dan geliyorum; ama Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır". Yüzyıllar önce, Sina'nın zirvesinde insanlara şöyle 

demiştim: "Ben Tanrınız Yehova'yım". 

11 Her çağda Beni beklediniz ve yine de, ne zaman sizinle birlikte olsam, donanım ve ruhsallaşma 

eksikliğiniz nedeniyle Beni tanımadınız. Sana söylüyorum: Varlığım hangi biçimi alırsa alsın, her zaman 

hakikati ve ilahi yaşam özünü içerecektir. 

12 Kendimi dünyaya tanıtmak için farklı biçimler kullandığımı size söylemiştim. Ama bunlar 

Ruhumu sizden gizlemek için değil, Beni insanlaştırmak, Beni sınırlamak ve böylece Beni insanlar için 

duyulabilir ve somut hale getirmek için bir maskeydi. Şimdi size diyorum ki, kararınızı vermeden önce, 

ruhunuzda ışık haline geldiği zaman, inancınız ya da aydınlanma anınız gelene kadar bu sesi duymalısınız. 

13 Size Sözümü ilettiğim ses taşıyıcılarını yargıladığınızı ve onları saf olmayan, günahkâr ve kusurlu 

olarak yargıladığınızı biliyorum. Ama size söylüyorum, ben erkekleri ve kadınları saf olmaları için 

aramadım, tam tersine, günahkârları tezahürüm aracılığıyla yüceltmek için aradım. Aracılığıyla Kendimi 
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tanıtmam gereken temiz kalpli, bedenli ve ruhlu insanlar olduğunu düşünüyor musunuz? Size söylüyorum, 

onları çocukların arasında bile bulamazdım! 

14 Kendimi insanlara bazılarının zihin organı aracılığıyla tanıttıysam, bunun nedeni insanın 

yeryüzünde başardığım en büyük işi temsil etmesidir - ona ruh bahşettiğim gerçeği göz önünde 

bulundurulduğunda. Ruhum insanlıkla konuşmak için ondan daha iyi bir tercüman bulabilir mi? İnsanın 

her zaman Benim İlahi düşüncelerimi size iletmek için en iyi aracım olmasının nedeni budur. 

15 Bu şekilde insan ruhunu Sonsuz ve Mükemmel olanın bölgelerine yükseltmek için ona sonsuz 

sevgi ve özenle baktım. 

16 İnsan, Babasının işinden zevk alsın, bilgelikle dolsun ve ruhen olgunlaşmış bir kişi olarak İlahi 

Konserimin bir parçası olsun diye yarattığım cennetin ortasına yerleştirildi. Sevgili çocuğu, altındaki 

varlıklar üzerinde güç vererek yeryüzünde bir prens yaptım. Onun tüm yolu Ruhumun ışığıyla, sizin 

vicdan dediğiniz ışıkla aydınlandı. 

17 İnsanoğlu uzun gelişim yolunda mucizeler yaşamıştır ama henüz yolun başında sayılır, çünkü daha 

öğreneceği çok şey vardır. Size mucizelerden söz ettiğimde, yalnızca bilim yollarında keşfedeceğiniz 

mucizeleri değil, aynı zamanda ruhani vahiyleri de kastettiğimi anlayın. 

18 İçinde yaşadığınız bu zaman ruhunuz için sürprizler ve aydınlanmalarla doludur - ruhunuzun tüm 

yetilerinin ve duyarlılıklarının varlığınızın en iç kısmında uyanacağı bir zaman. Dinleyin, düşünün, 

Sözümün size açıkladığı kitapta öğrenerek çocuk öğrencilerden öğrencilere yükselin. Doğayı inceleyin ve 

evreni tefekkür edin, o da sizinle Üstadın sesiyle konuşur, çünkü Ben her şeyde varım. Sevgiyle ya da en 

azından ilgiyle gözlemleyin; her şeyin gerçeğe giden yolu gösterdiğini göreceksiniz. Her şeyin Bana 

tanıklık ettiğini ve her şeyde Yaşam Sahibinin yok edilemez mührü olarak Benim izimin olduğunu 

anlamak için hiçbir zaman bugünkü kadar hazırlıklı olmadınız. 

19 Malzeme bilimi size birçok sırrı açıkladı. Ancak, biliminizin size bilmeniz gereken her şeyi 

açıklamasını asla beklemeyin. O dönemin insanlarının biliminin de, insanların dalga geçtiği ve deli 

olduğunu düşündüğü peygamberleri vardı. Ama daha sonra, söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıkınca, 

hayretler içinde kaldınız. 

20 Eğer bilim peygamberlerinin -insan biliminin bozulabilir meyvelerini önceden haber verenlerin- 

sözleri bu şekilde yerine geldiyse, o zaman insanların kalplerinde bozulmayacak bir barış krallığının 

kurulacağını size duyuran Tanrı'nın kahinlerinin kehanetleri nasıl yerine gelecektir? 

21 Şimdi kahinler yeni bir dünyayı duyuruyor. Onlar dinlemeniz için Benim tarafımdan gönderilmiş 

peygamberlerdir ve eğer geçmiş zamanlardaki sözlerimi ve vaatlerimi inceleyerek hazırlanmış olsaydınız, 

şu anda size açıkladığım şeylerin hiçbiri sizi şaşırtmazdı. Ancak sizi yorgun, hasta ve insan yaşamınızla 

ilgili şeylerle meşgul buldum, bu nedenle size bilgeliğin büyük öğretilerini açıklamadan önce, ruhani 

yaşam üzerinde düşünebilmenizin tek yolu olan barış yolunu seçmenizi sağlamak için sizi iyileştirmek, 

rahatlatmak ve size iyileşme ve yenilenme ilhamı vermek zorundaydım. 

22 Bu bildiri aracılığıyla sizinle birlikte olmam için sadece birkaç yıl kaldı ve talimatlarımı 

kullanmalısınız. Benim ruhum için zaman geçmez, ama insanoğlu için geçer. Bu nedenle, şimdi size çok 

uzun görünen, ancak ruhunuz için kısa olan bu yılları kullanın. Zihninize bilgelik ırmakları akıtacağıma 

söz veriyorum, ki bu Benim ayrılışımdan sonra size bırakacağım tek şey olacaktır. Size ne altın, ne isim, 

ne de unvan bırakacağım, sadece öğretilerimi bırakacağım. 

23 Bu tohum aranızda meyvelerini vermeye başladı bile; çünkü eskiden Bana olan saygınızı maddi bir 

şekilde ifade ederken, bugün bunun yerine gerçeğe yaklaşmak için kendinizi ruhsallaştırmaya 

çalışıyorsunuz. 

24 Ruhanileşme yolunda ileriye doğru bir adım atabilmeniz ve tevazu ve sabrın, güç ve inancın 

ustaları olabilmeniz için ruhunuzun acı dolu bir potadan geçmesi gerekiyordu. Ruhunuzdan anlayış ve 

başkalarına saygı bekliyorum. 

25 İbadetlerini sunuş biçimlerinden dolayı hemcinslerinizi yargılamayın. Size gerçekten söylüyorum, 

ruhun en iyi sunusu olarak kokusunu aldığım inanç ve sevgi çiçeklerini kalplerde nasıl keşfedeceğimi 

yalnızca ben biliyorum. Meryem'in bakire rahminde Söz'ün insan şeklini alabilmesi için kadın olan ilahi 

anneliği tanımayanları da reddetmemelidir. O da bu zamanlarda size öğretti, çünkü Anne'nin kalbinde bile 

çocuklar için sır yoktur. Size gerçekten söylüyorum, onun Anne olarak sesi bu zamanın tüm insanlığı 

tarafından duyulacaktır. Bende her türlü sevgiyi bulabilirsiniz, çünkü bir yandan Baba olarak varlığımı ve 
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gücümü hissetmenize izin veririm, diğer yandan varlığınıza bir anne nefesinin gelmesine izin veririm veya 

ruhunuza Efendi olarak Beni duymanın zevkini veririm. 

26 Bu tohumun içinizde filizlenmesine izin verin ki, varlığınızın özünden ruhun ortaya koyabileceği 

ve koyması gereken tüm duygular fışkırabilsin - hem Cennetteki Babasına hem de birbirlerini severek 

hemcinslerine karşı. 

27 Günah işlemek, kavga etmek ve ırza geçmek için yaşamış olan herkes sonunda birbirini sevdiğinde 

ruhani alemde yaşanacak sevinci hayal edebiliyor musunuz? Babanızın sevincini ya da Ruhsal Dünya'da o 

zaman yaşanacak sevinci hayal bile edemezsiniz. Ben yalnız olduğum için, Ruhum sizi Benim etrafımda 

olmanız için yarattı. Ama ben sizi birbirinizi sevmeye ve sevginizle Beni mutlulukla doldurmaya yazdım. 

28 Ben sizin Babanızım ve vicdanınızın gösterdiği yoldan saptığınız için sevginize açlık ve susuzluk 

duyuyorum. Sizi sevmek için yarattım ama henüz bu ışığı tam olarak göremiyorsunuz. Dünyevi 

hırslarınızla yozlaşmışsınız ve zaman zaman düşüncelerinizi Bana çevirseniz ve Benim faydalarım için 

minnettar olsanız bile, minnettarlığınızın Bana sunabileceği en iyi saygının, Doktrinimin size çok şey 

anlattığı kardeşler arasındaki sevgi olduğunu anlamamışsınız. 

29 Sevgili öğrencilerim, Beni böyle konuşurken işittiğinizde, Beni hoşnut etmeniz zor ya da olanaksız 

gibi görünür; ama bu kuşku ruhunuzdan değil, zayıf olduğu için benliğinizden kaynaklanır. Öte yandan 

ruh, kendisine yaşam verene layık büyük işler için yaratılmıştır. 

30 Bu öğretiyi sizi gerçek yaşama yükseltmek için getiriyorum. Bununla birlikte, insanların 

kurtuluşunun bir anda gerçekleşmeyeceğinin farkında olun. Çünkü ruhsal olarak batmak için zamana 

ihtiyaçları olduğu gibi, yeniden yükselmek için de zamana ihtiyaçları olacaktır. Onlara sadece benim 

ayırabileceğim bu zamanı, yenilenmelerini, arınmalarını tamamlayabilmeleri ve kendilerinde ve 

komşularında yok ettikleri her şeyi onarabilmeleri için vereceğim. 

31 Bu süre zarfında insanlığın sadece küçük bir kısmı Sözümü işitmiş olsa da, kimse bu insanların 

doğru olarak seçildiğini düşünmesin, çünkü onları da tüm insan ırkı gibi günahkâr buldum. Yine de 

öğütlerim böyle buyurdu. 

32 Yarın, bu Sözün özü tüm kalplere ulaştığında, Vasiyetimin tüm çocuklarıma verildiğini öğrenecek 

ve düşüncelerimin her birinde ve öğretilerimin her birinde, mesajımın ulaştığı kişiler için bir okşama 

olduğunu keşfedeceksiniz. 

33 Yaralarınız iyileşti, Merhemim yüreklerinizdeydi. Şimdi Beni dinleyin, çünkü yakında siz de ruhen 

ve bedenen acı çekenler için yola çıkacaksınız. Onların acılarını, o acıları yaşamış olan sizden daha iyi kim 

anlayabilir? 

34 Öğretmenlik hayatı, öğrencileri birer öğretmene dönüştürür; böylece onlar da ışıkları, bilgileri ve 

deneyimleriyle hemcinslerine danışman ve rehber olabilirler. 

35 Öğretilerim, hayat dersleriyle birlikte, ruhun vicdanın parlayan feneriyle aydınlanmasına ve 

insanın adımlarının ışık olmasına neden olur. Bu ışık iyi işler, canlandırıcı düşünceler ve ruhani içerikli 

sözlerle dışarıya yansıtılamadığı sürece, insan zayıflık, korku, bencillik ve güvensizlik duygularını 

barındırmak zorundadır. Ancak bu ışık zihninin karanlığını yenmeye başladığında, özünü ortaya 

çıkarmaya başladığında, o zaman kalbe huzur gelecek, hayata olan inanç ve güven ortaya çıkacak ve ruhu 

güçlü kılacak, böylece her kaderin içerdiği zor saatlerin, büyük sınavların üstesinden soğukkanlılıkla 

gelebilecektir. 

36 Benim Sözüm Yol'dur, sizi mükemmelliğe götüren İlahi Yasa'dır, ruhu yücelten ışıktır, ancak 

beden uzlaşmazlığıyla kendini ortaya koyduğunda ve vicdanının içsel çağrısını dinlemediğinde 

karartılmıştır. O halde bedenin dürtüsüne boyun eğen ve kendisini çevreleyen dünyanın etkisi altında 

kalmasına izin veren, lider konumunu insani tutkuların ve zayıflıkların rüzgar tarafından yönsüzce 

savrulan çorak yapraklar gibi savurduğu savunmasız bir varlıkla değiştiren ruhun vay haline. Özgürlüğü en 

çok seven insan, İlahi İrade'ye boyun eğmekten korkar çünkü O'nun Ruhu'nun eninde sonunda kendisine 

boyun eğdireceğinden ve onu kendisine zararlı olduğunu bildiği pek çok insani tatminden mahrum 

bırakacağından korkar ve böylece kendisini gerçek yaşama götüren yolu terk eder. 

37 Benlik ruhla savaşmaktan korkar ve özgürlüğünü engellemek ya da en azından geciktirmek için 

dünyanın zevkleri aracılığıyla onu ayartmanın bir yolunu arar. İnsanın kendi içinde nasıl bir ayartıcı 

olduğunu görün! Bu nedenle, kendisini yendiğinde savaşı kazanmış olduğunu söyledim. 
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38 Bu bildiride size anlattıklarımın çoğu sonsuz sayıda insan tarafından sezgisel olarak algılanıyor, 

çünkü şimdi hayatın dersleriyle birçok ruha ışık tuttuğu, onları düşündürdüğü ve vicdanın sesini dinlemeyi 

öğrettiği zamandır. Gerçeğe giden yoldadırlar ve bunun huzura, gerçek özgürlüğe ve sizi yaratanla uyum 

içinde yaşam veren en yüksek mutluluğa götüren yol olduğunu anlarlar. 

39 Öğretilerimi iyice inceleyin, çünkü İlk Çağ peygamberlerinin size duyurduğu her şeyin 

gerçekleştiğini gördüğünüz gibi, bu ses taşıyıcılarının ağzından size duyurduğum her şeyin de 

gerçekleştiğini göreceksiniz. Her fırsatta ve her geçen gün, siz farkında olmadan sözlerimden biri 

gerçekleşiyor. 

40 Çocukluğunun geçtiği Nasıra köyünden ayrılıp başka diyarlarda iman bulmak zorunda kalan 

İsa'nın başına geldiği gibi, Benim Sözüm de inanılmak ve itaat edilmek için ülkenizden dışarı çıkmalıdır. 

41 1950'den sonra artık size Sözümü bu ses taşıyıcıları aracılığıyla vermeyeceğim, ama o, imanı 

beslediği kalplerde korunacak ve onlar da onu diğer uluslara taşıyacaklar. 

42 Bu sevgi ve bağışlama mesajının insanlığa ulaşması için öğretilerimin saflığı için çabalayan iyi 

niyetli ve yürekli insanlardan yararlanacağım. Elçi olarak gidenler sözlerinde ve işlerinde iyiliğe tanıklık 

etmeli, ama asla acı getirmemelidirler. Bir başkasının acısı uğruna gözleri yaşaracak ve hemcinsleri 

uğruna acı çektikleri için şakakları bembeyaz olacak. Sevgi dolu, bağışlayıcı ve kutsayıcı olarak yaşayacak 

ve ölecekler ve yolculuklarının sonuna acı, yorgunluk ya da hayal kırıklığı olmadan ulaşacaklardır. 

43 Üçüncü Çağ'ın öğrencisi yaşamında, ruhani tohumun meyvesinin yeryüzünde toplanmadığının 

farkında olmalıdır. O halde neden kendilerine Benim öğrencilerim diyenlerin çoğu insanların nankörlüğü 

ya da kayıtsızlığı karşısında cesaretlerini kaybediyorlar? 

44 Yaşamınız boyunca size eşlik etsin diye Sözümde sonsuz iyilik getirdim, çünkü ruhunuzdaki 

Sözüm güç, cesaret, sevme ve hizmet etme sevincidir. İyi öğrencinin korkacak hiçbir şeyi olmayacak ve 

zorlu yollardan ve acı veren denemelerden neşeyle geçecektir. Dua sayesinde her zaman tetikte olan 

gözleri, düşmanlarının ayaklarının önüne serdiği tuzakları keşfedecektir. 

45 Bu sözleri yazılı olarak bırakacağım ve onlar gelecekteki öğrencilerime ulaşacaklar ve onları 

incelediklerinde onları taze, canlı bulacaklar ve o anda kendileriyle konuşanın Efendileri olduğunu 

hissettiklerinde ruhları sevinçle ürperecek. 

46 Size söylediklerimin yalnızca Beni dinleyenler için olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır, sevgili 

halkım, Ben sözlerimle mevcut olanlar ve olmayanlar için, bugün için, yarın için ve tüm zamanlar için; 

ölenler, yaşayanlar ve henüz doğmamış olanlar için konuşurum. 

47 Benim Sözümün ve İşimin çok büyük, sonsuz olduğunu söylüyorsunuz, ama işlerinizle onları 

sınırlamaya başladınız. Ah, keşke maddeselliğinizin üstesinden gelerek kendinizi donatabilseniz ve bilgi 

ve doğru bir yaşam için iyi bir çaba göstererek ruhunuzu yüceltseniz, ne harikalar görürdünüz! 

48 Bazen size ses taşıyıcısının ağzından tüm insanlığa hitap eden öğretiler vermem size gülünç 

geliyor, çünkü dünyanızın sonsuz olduğunu ve Benim bildirimi bilmeyen insanların sayısının ölçülemez 

olduğunu düşünüyorsunuz. Cevap olarak size şunu söylüyorum: İnsanlığa seslendiğimde bunu sadece şu 

anda orada bulunanlar için değil, aynı zamanda nihayet yeryüzünde yaşayacakları zamanı bekleyenler için 

de yapıyorum. Ama şunu bilin ki, dünyanız Benim gözümde bir atom gibidir ve içinde yaşayan insanların 

sayısı Benim krallığımı oluşturan tüm ruhani yaratıklarla kıyaslandığında önemsizdir. 

49 Kendimi tanıtmak için seçtiğim araçlar zaman zaman size çok mu zayıf geliyor? Bu, Baba olarak, 

Sözümü, emirlerimi ve vahiylerimi duyabilmeniz için insan aklını kullandığım ilk olay değildir. Bu, 

insanlarla konuşmak için her zaman kullandığım bir araçtır ve ilahi Sözün her zaman mütevazı, basit ve 

görünüşte eğitimsiz taşıyıcılar aracılığıyla geldiğinin farkında olmalısınız. 

50 Okuyun ve çalışın, müritler. Siz Bana açıncaya kadar yüreklerinizin kapılarını azimle çaldığımı 

hatırlayın. Bazen sizinle mecazi anlamda konuşuyorum ama bunu her zaman sizin konuştuğunuz sadelikle 

yapıyorum. Bunun nedeni, bir zamanlar size benzetmelerle anlattığım ve bu nedenle gerçek anlamıyla 

anlayamadığınız şeyleri şimdi Benim Sözümün açıklamasıdır. Ben size Sözümle aydınlık bir yol 

göstermişken neden karanlık yollarda yürüyesiniz ki? 

51 Beni dinleyenlere, gözlerini bu öğretinin ışığına açmalarını söylüyorum ki, onun büyüklüğüne 

hayret edebilsinler. 

52 Bu duyuru ilk ses taşıyıcılarının zihninde başladığında ve Ben ilk öğrencilerime kendilerinden 

sonra gelecek olanların kaydedeceği ilerlemeden söz ettiğimde, onlara Sözümün yeni ses taşıyıcılarının 
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dudaklarında mükemmelleşeceğini söylediğimde, o kalabalıklar iç geçirdiler ve olgun meyvelerin tadını 

çıkarmak için kendilerinden sonra Efendinin sofrasına gelecek olanları kıskandılar. Size doğrusunu 

söyleyeyim, önceden haber verdiğim o olgun meyve, şu anda tadını çıkardığınız meyvenin ta kendisidir. 

Çünkü bileceksiniz ki, Benim Sözüm şimdi size bu şekilde tezahür ederek doruk noktasına ulaşıyor. 

1950'ye sadece birkaç yıl kaldı ve o yılın sonunda Üstat size veda edecek. 

53 Gelecekte, bu öğreti aracılığıyla, zamanında Beni duymamış olanlara mesajımın ulaşmasını 

sağlayacağım. Bazıları bunu Beni dinleyenlerin tanıklığı aracılığıyla alacak; diğerleri transkriptler 

aracılığıyla alacak ve yine diğerleri sezgi ve ilham armağanları aracılığıyla alacak. Böylece, Ruhumun bu 

zamanda her ruhun ve tüm bedenin üzerine döküleceği kehaneti gerçekleşecektir. 

54 Göreviniz, engelleri ve zorlukları ortadan kaldırarak yolu açmak, daha sonra ruhanileşme 

arzusuyla bu yolda yürüyecek olanlar için bir merhamet ve sevgi izi bırakmaktır. 

55 İnsanlığın ruhani uyanışı çoktan yaklaşmıştır. Yılların, insanların ahlaki değerlerinde iyiye doğru 

bir değişiklik olmadan geçip gittiğini gördüğünüzde umutsuzluğa kapılmayın. İzleyin, öğrenin, çalışın ve 

nasıl bekleyeceğinizi bilin. Benim Sözüme inanıyor musunuz? Unutmayın ki, size her gözün Beni 

göreceğini, her aklın Beni anlayacağını ve her ağzın Benim Sözümü konuşacağını söylemiştim. 

56 Bu zaman yaklaşıyor, ama Beni dinleyen insanların günahtan arınmış ve imanlarında güçlü 

olmaları gerekir ki, anlayış organınız aracılığıyla Kendimi tanıttığımda size tanıklık ettiğim gibi onlar da 

Bana tanıklık edebilsinler. 

57 Sözlerim "Altın Kitap "ta yazılıdır, öyle ki 1950'den sonra hiç kimse Benim tezahürümden yoksun 

olduğunu söyleyemeyecektir. Tüm zamanlar için olan öğretilerimde size bilgelik, emirler, kehanetler, 

ruhsal beslenme ve şifalı merhem bırakıyorum. 

58 Öğretilerimin kitabını okumayı öğrenmelisiniz ki, dostlarınıza okuduğunuzda, bu sözler ilahi özle 

dolsun ve dinleyenler, Beni ses taşıyıcısı aracılığıyla duyduğunuzda deneyimlediğiniz ve hissettiğiniz gibi 

deneyimlesin ve hissetsin. 

59 Öğrencilerim, öğretişlerimi dinlerken kaygılarınızı yüreklerinizden çıkarın. İlahi meshi hissedin ve 

Benim gücümü varlığınızda tutun. Seni sağlıklı görmek istiyorum, asla hasta, ağlayan ya da zayıf değilsin. 

60 Çoğu zaman acı yaralar açtığında sizi cezalandırdığıma inanıyorsunuz. Ama ben size sadece 

öğretiyorum, kendinize acı çektiren sizsiniz. Uzun zaman önce büyük bir görevi yerine getirmeye 

çağrıldınız ve sesimi dinlemediniz. Ama şimdi bilmenizi isterim ki, sık sık aradığınız ama bulamadığınız o 

huzur, Yasalarımın yerine getirilmesiyle size verilecektir. Görevlerini yerine getirenlerin nasıl bütün 

olduklarını, kaderin darbelerinden nasıl kurtulduklarını görün. 

61 Size dünyaya sadece bir kez gelmediğinizi, ruhunuzun gelişimi ve mükemmelleşmesi için gerekli 

olduğu kadar çok kez beden kabuklarına büründüğünü söylemiştim. Şimdi eklemeliyim ki, arzunuza bağlı 

olarak hedefe ulaşma süresinin daha kısa veya daha uzun olması da size bağlıdır. 

62 Işığım çocuklarımın yaşadığı her yerde parlar. Dolayısıyla dünya da bu parlaklıkla çevrilidir. Size 

tekrar söylüyorum, bu kehanet şimdi gerçekleşiyor; ruh kendini hazırlar hazırlamaz her göz Beni görecek, 

her akıl Beni anlayacak ve her ağız Benim İlahi Sözümü telaffuz edecek. Bunu size bildirmiştim ve şimdi 

sözümün yerine geleceği zaman geldi. 

63 İkinci Çağ'ın ne kadar çok öğrencisi ve ne kadar çok çocuksu inanan ruhu, vaatlerimin 

gerçekleşmesinde hazır bulunma, bugün gerçekleşmekte olanları doğrudan deneyimleme ve bilme 

özlemini hissetti. Bunu deneyimleme özlemi, onları kendilerini içsel olarak hazırlamaya ve daha büyük bir 

yükselişe ulaşmaya teşvik etti. Bununla birlikte, o dönemde onlara bazı peygamberliklerin gerçekleştiğini 

görme fırsatı verilmemişti, çünkü bunun için farklı bir dönem ayrılmıştı. 

64 Dünya materyalizmin zirvesindeyken, Kendimi ruhta ifşa etmek, erkekler, kadınlar ve çocuklar 

aracılığıyla sizinle konuşmak ve size Tanrısallığımla mükemmel bir birlikteliği öğretmek için 

gelmeliydim. 

65 Sizi gerçeğin ekicileri yapmak istiyorum ve bu, sözlerinizde ve işlerinizde kendini gösterecektir. 

Her birinize bazı görevler emanet edilecek, böylece hepiniz Benim Çalışmamın başarması gereken ruhani 

göreve katılacaksınız. 

66 Bu ulusa, öğrencilerim öğretimi izlerse savaş olmayacağına dair söz verdim. Bunlar diğer uluslarda 

anlaşmazlık ve nefretin neden olduğu yıkımı düşündüklerinde, Benden bu topraklarda kan dökülmemesini 

istiyorlar. O zaman onlardan sadece dua etmelerini ve bu vaadin yerine getirilmesine layık olabilmeleri 
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için izlemelerini istiyorum. Seni ağlarken görmek istemiyorum. Eğer adaletsizlik hüküm sürüyorsa ve sizi 

yönetenlerin zulmüne ve acımasızlığına maruz kalıyorsanız, Beni suçlamayın. Memleketinizi bir barış 

vadisine dönüştürecek büyük işler yapmanız için size güç verdim. 

67 Birçok ulusun yok olacağı kehanet olarak bildirilmiştir. İnsanlığı temsil eden bu aile, kendisini 

şiddetli fırtınaların vurduğunu görecek ve bu ziyarette, Bana olan canlı inançları nedeniyle, "izleyenler"  ve 

ruhlarını sevgiyle hazırlayanlar hayatta kalacaktır. 

68 Bu zamanı kullanın, çünkü yargı saati yaklaşıyor ve 1950 yılı yaklaşıyor. O zaman birçoğunuz 

zaten ruhta, diğerleriniz ise hâlâ bedende olacaksınız; ama hepiniz yargılanacaksınız. 

69 Bu, ruhsallaşmaya doğru farklı yollarda yürüyen tüm insanların başlangıcı olacaktır. Bilim 

adamları Beni tanıyacak ve insanlara danışman olacaklar. Bilgelik Kitabı onlara açılacak ve ondan çok 

büyük vahiyler alacaklardır. Ancak o zaman ruh insan zihni için gerçek bilgiye giden yolu açacak ve 

vicdan insanların eylemlerini normalleştirecektir. 

70 Yeryüzü saf olacak ve hayatta kalanlar İkinci Çağ'daki öğrencilerim gibi aynı şevkle Beni 

izleyecekler. Ama sizler, ruhsallaşmanın ilk tohumlarını bıraktığım kişiler olacaksınız. 

71 Evrensel Çoban olarak, yorulmadan koyunlarımı ararım. Yeryüzünde insanlığa, sevgi ve 

alçakgönüllülük yoluyla en büyük ruhani olgunluğa erişenler önderlik edecektir. Gerçek bilge, Benim 

yasalarımı bilen ve Benim isteğimi yerine getirendir. Böylece, sonsuz bir sabırla, öğrencilerimi Üçüncü 

Çağ'da eğiteceğim. Sizi seviyorum ve bu nedenle hepinizi ruhen harika görmek istiyorum. 

72 Sözlerimi unutmayın; ama size söylediğim her şeyi hafızanızda tutamazsanız, öğretilerimi, bu 

zamana ait vahiylerimi ve öğrencilerimin eylemlerini içeren kitaplar orada olacaktır. 

73 Size gönderdiğim ilhamı hissedin ve itaat edin, çünkü saf bir yürekle Bana yükselen herkes 

tesellimi alacak, yüreğinde sevinç olacak ve İlahi Sözüm dudaklarında çiçek açacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 98 
1 Size asmanın meyvesini veriyorum ki, acıları ve sıkıntıları unutarak ve Ben size Sözümü verirken, 

Benimle birlikte huzur evinde yaşadığınızı hissederek, sevgimle kendinizi besleyebilesiniz. Varlığımı 

hissedin, insanlar, bu zamandan yararlanın ve eğer bu süre zarfında günahlarınızı telafi etmek istiyorsanız, 

Benden öğrenin, çünkü şu anda size kendinizi ruhsal olarak yüceltme fırsatı veriyorum. 

2 Siz olgun yaştakiler ve siz yaşlılar, Beni dinlemeden geçirdiğiniz zamana hayıflanmayın; bugün 

Benimlesiniz. Eğer Beni seviyorsanız, kısa bir süre içinde öğretimi öğrenecek ve onu kullanabileceksiniz. 

Siz zaten yoldasınız ve görevinize başlayabilirsiniz; rehberiniz vicdanınızın sesi olacaktır. Ben önünüzden 

gideceğim ve ne kadar zor olursa olsun, sizi Benden ayıracak hiçbir sınav olmayacak. Eğer Beni 

seviyorsanız, geri dönmeyin, çünkü imanınız yeni bir şafak gibi parlayacak ve ışıkla yıkanmış olarak 

gideceğiniz yolu bileceksiniz. 

3 Acı çekmeniz gerekse bile Beni takip etmeye hazır mısınız? Etrafınızdakiler size sorsa, cevap verip 

Benim öğrencilerim olduğunuzu ve imanınızdan dolayı Beni izlediğinizi söyler misiniz? Bu kanıtı (imanı) 

verecek cesaretiniz var mı? Bunu düşünün ve eğer Benim öğrencilerimseniz, öğretime gerçek bir tanıklık 

verebilmek için kendinizi mükemmelleştirmeniz gerektiğini hatırlayın. 

4 Mesajımı tüm uluslara göndereceğim. Amaçlarımın gerçekleşmesi için her şey hazır, ancak 

insanlara gücüm ve sevgim hakkında vereceğim en büyük kanıt, bencilliklerini birbirlerine karşı içten 

sevgiye dönüştürmeleri olacaktır. 

5 Sevgi sayesinde büyük işler başaracaklardır. Irk ya da soy ayrımı yapmaksızın herkesi bu 

çalışmada görev almaya çağıracağım. 

6 Bilgiyi ve ruhsallaşmayı arzulayanlara şunu söylüyorum: Sözümü işitin ve özünü tanıyın. Büyük 

Yaşam Kitabı'nı okuyun ve çalışın, çünkü orada öğrencilerimin her biri için bir ders vardır. 

7 Ancak Sözümün ya da kehanetlerin çarpıtıldığı ve ilahi vahiylerin çarpık yorumlandığı kitapları 

okumaktan sakının. Zihninize sahte bir ışığın girmesine izin vermeyin. Gerçeği bilmek istiyorsanız, 

kendinizi içsel olarak hazırlayın; sezgileriniz ve vicdanınızın rehberliğindeki ruhunuzun duyarlılığı size 

her zaman gerçeği gösterecektir. 

8 Üçüncü Çağ'da sizin için yazdığım bu kitaptan yararlanın ve öğretilerini doğru yorumlayın; 

ışığının gölgeleri yok ettiğini ve her gizemin açıklığa kavuştuğunu deneyimleyeceksiniz. O zaman Benim 

varlığımı hissedecek ve ruhunuzun derinliklerinde sizinle konuşan ve size talimat veren sesimi 

algılayacaksınız. 

9 Unutmayın ki benim bilmediğim hiçbir işi ya da düşünceyi saklayamazsınız. Ama sizi cezbeden ve 

zincire vuran dünya tarafından sık sık ayartılıyorsanız, bazen kötülüğü reddedecek güçten yoksun 

kalıyorsanız, o zaman Bana sığının ki, size dünya ve beden üzerinde verdiğim yetkiyi kullanmayı 

öğretilerimden öğrenebilesiniz; ve kalp huzurunu kazanıp yeniden kazandığınızda, işinize devam 

edebilirsiniz. 

10 Rol modellerden yoksunsanız, Bana dönün ve ihtiyacınız olan şeyi Bende arayın; size işaret 

ettiğim hedefe ulaşmanız için size güç vereceğim. Beni örnek alan ve yaptıklarıyla Beni yücelten çocuğa 

nasıl bir Babalık sevinciyle bakacağım! İnsanlar için durmaksızın çalışın ve yapabileceğiniz tüm iyilikleri 

yaptıktan sonra, ödülleri düşünmeyin ve dünyada herhangi bir ödül beklemeyin. Unutmayın ki, 

çalışmalarınızı yalnızca Ben bilirim ve size adil bir ödül vermek için onları nasıl değerlendireceğimi de 

bilirim. Bu şekilde - büyük bir emek ve gerçek bir erdemle - ruhunuz için sakladığım yere ulaşacaksınız. 

11 Uzak diyarlardan erkekler ve kadınlar size gelecek ve öğrencilerim olacaklar. Ama ışığımla dolup 

taştıklarında, öğretimi kardeşlerine götürmek için kendi halklarına, uluslarına dönecekler. Aynı şey İkinci 

Çağ'da da oldu; İsa'nın mucizeleriyle ilgili söylentilerden etkilenen birçok yabancı Bana yaklaştı ve 

Sözümü duyup İşlerime tanık olduklarında, Benim Gerçeğime ikna oldular ve ülkelerine dönerek Benim 

Mesih olduğumu itiraf ettiler. 

12 Günümüzde ve çağımızda, insanların çoğu Bana geliyor çünkü acı onları yalnızca Benim gücümde 

bulabilecekleri çareyi aramaya itiyor. Ruhlarında sahip oldukları her şeyi bilmeden yoksulluklarından 

şikayet ederler. Tek yoksullukları, yanlarında ne taşıdıklarının farkında olmamaları ve sahip oldukları 

ruhani armağanlardan habersiz olmalarıdır. Benden ruhları için ışık isteyenlerin sayısı çok azdır; 
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çoğunluğu insan yaşamına ait olan küçük şeyleri istemek için Beni ararlar - ruhlarını Babalık sevgimle 

doldurduktan sonra her zaman en üstte verdiğim şeyleri. 

13 Teker teker, içinizde olmasına rağmen görmediğiniz bir ışığı size ifşa eden bilgiyi alırsınız. Bu ışık 

sizin vicdanınızdır. Bunu keşfedebilen ve bu iç aynada kendine bakabilen kişi alçakgönüllü olur ve onu 

Yaratıcısıyla birleştiren bağı hemen hisseder. 

14 Bazıları kendilerini bildiklerini sanırlar; çünkü insanın ruhunda sahip olduğu birçok yeteneği 

bildiklerinden, cahillerin önünde kendilerini şişirirler, kendi büyüklüklerinden bir şeyler hayal ederler, 

otoriter olurlar ve sonunda kibirlerinin karanlığından yok olurlar. Ruhun vicdanda Tanrı'nın gizli 

hazinesine sahip olduğunu ve oraya ancak hürmetle girilebileceğini anlamıyorlar. 

15 Burada, işçilerim arasında bile - öğretimi anlamadan, ruhani bir armağana sahip olduklarını 

bildikleri halde kendilerini daha yüksek varlıklar, hayranlık ve hürmete layık sanan kaç kişi var? Buna 

karşılık, alçakgönüllülük ve hayırseverlik sahip olması gereken temel nitelikler iken, üstün bir ruhun 

yetenekleri konusunda kibirlenmesini onaylayıp onaylayamayacağınızı soruyorum. 

16 Sessizlik içinde ve yaşamınızın sadeliği içinde, öğretilerimin her birini uygulayın ve ruhunuzda 

henüz bilmediğiniz o ışığın belirdiğini göreceksiniz çünkü sizi çevreleyen madde perdesi ve yüzeysellik 

onun insan yaşamında kendisine ait olan görevi yerine getirmesine izin vermemiştir. 

17 Öğretilerimi inceleyin ve yoldan sapmayın ki, gerçeği bulmaya çalışırken yeni bir fanatizmin 

kurbanı olmayasınız. 

18 Ben, onu unutmuş olanı yürümeye davet eden yolum. Sözümün ışığı onun üzerine döküldü ki, 

yarın onu öğretebilesiniz ve ona tanıklık edebilesiniz. Zaman geçecek ve birçokları Kendimi tanıttığım 

sade evleri aramaya gelecek, böylece onlara Kendimi yeni öğrencilerime gösterdiğim biçimi ve aranızda 

yaptığım mucizeleri açıklayabileceksiniz; bunu nasıl yaptığımı size anlatamayacağım, ama nasıl yaptığımı 

size anlatacağım Zihinlerinizde yalnızca Sözümün anısı ve yüreklerinizde yalnızca ilahi öğütlerimin 

yankısı kalacaktır; ancak gelecek kuşaklar için yazılanlar da kalıcı olacaktır. Sözümü işitmemiş olanları, 

onları öğrencilerime ve tanıklarıma götürecek yolları bulmaları için şimdiden hazırlıyorum. Beni 

duymadıkları için ne çok kişi ağlayacak! Ama ben de size aynı şeyi söylüyorum: Beni duyanlardan kaçı 

kendi üzerinde çalışmadığı için ağlayacak! Ve Sözümün artık kendini göstermediğini gördüklerinde, 

bakışlarını ses taşıyıcısının İlahi Sözü vermek için oturduğu yere çevirecekler ve o zaman sadece boşluk 

görecekler. 

19 Yıllar hızla geçiyor ve yakında artık Beni duyamayacaksınız. Bu nedenle size diyorum ki: Bırakın 

sizi iyileştireyim, okşayayım, teselli edeyim, bırakın size öğreteyim. Seni donanımlı bırakmaya geldim. 

Ama imanda ve iradede zayıf kalırsanız, her zaman hasta hissedersiniz - ve o zaman sizi kim iyileştirecek 

ve benim yaptığım gibi size kim öğretecek? 

20 Sözüm aracılığıyla size daha da yaklaşıyorum ve aynı zamanda sizi Ruhumla mükemmel bir 

birlikteliğe yönlendiriyorum. Geçmiş zamanlardaki tezahürlerimi düşündüğünüzde, Kendimi ruhunuza 

tanıtmak ve Babanızın size olan ilahi sevgisinin bir kanıtı olarak mesajlarımı ona göndermek için her 

zaman bir biçim aradığımı keşfedeceksiniz. 

21 Geçmiş çağlarda kullandığıma çok benzese de, şu anda yeni bir ruhsal tezahür biçimi 

deneyimliyorsunuz. Şimdi, insanın sahip olduğu pek çok ruhsal armağan ve yetenek aracılığıyla Ruhumun 

sesini duyabileceği harika bir ışık dönemindesiniz. 

22 Size doğrusunu söyleyeyim, hem kendinden geçerek hem de dua ederek, hatta fiziksel uykuda bile, 

eğer kendinizi onlara nasıl açık hale getireceğinizi bilirseniz, ruhsal krallığın vahiylerini ve mesajlarını 

alabilirsiniz. Ama bu armağanları kullanabilmek için gerekli hazırlık ve inançtan yoksundunuz; bu yüzden 

size geleceği bildiren, sizi uyanık tutan ve uyanık kalıp dua etmeniz için sizi uyaran kahinler ve 

peygamberler hazırlamak zorunda kaldım. 

23 Kendimi aracılığıyla tanıttığım bu adamın size Söz'ü veren kişi olduğuna inanıyor musunuz? 

Anlamını keşfettiğinizde sizinle konuşanın Üstadınız olduğunu bileceksiniz. Konuşurken Tanrı'nın 

Ruhu'nun ses taşıyıcısının içine girdiğini düşünüyor musunuz? Bu da doğru değil. İnanmayanların iyiliği 

için, Varlığımın ve Gerçeğimin kanıtı olarak dudaklarına derin anlamlar içeren tükenmez bir söz akışı 

yerleştirerek, bu zihinleri aydınlatmak ve onlara ilham vermek için Işığımdan bir ışının yeterli olduğunu 

size söylemiştim. Bu süre zarfında Beni dikkatle dinleyin ve gelecek zamanlar ve denemeler için 

güçleneceksiniz. 



U 98 

95 

24 Kalbinizi hazırlayın, ruhunuzu toplayın ve zihninizi Sözümü duymaya ve tutmaya açık hale 

getirin. 

25 Ruhsal Eğitim Kitabı'nın size yeni bir öğreti göstermek için sayfalarını nasıl açtığını görün. Önce 

basit derslerin farkına varın ki yarın büyük dersleri uygulamaya koyabilesiniz. Bir usta olmak için önce bir 

öğrenci olmanız gerektiğini anlamalısınız. 

26 Bugün ilk sözleri çalışıyorsunuz ve onlar aracılığıyla bu öğretiyi yavaş yavaş anlıyorsunuz; çünkü 

dua ederken Bana şöyle dediğinizde Benimle ruhsal bir birliktelik yaşıyorsunuz: "Efendim, Senin izini 

takip ediyoruz ve yolumuzda bize eşlik etmeni, bizi tehlikelerden korumanı istiyoruz, çünkü her fırsatta 

dünyanın ayartmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz". Ama ben size diyorum ki, öğrenciler, güçlü olun, 

bedeninizi kontrol etmek için yetkinizi kullanın. 

27 Sizi, lütfum ve nimetlerimle donatacağım, itaat dolu, güçlü ve erdemli bir aile olarak 

şekillendirmek istiyorum. 

28 Benim tezahürüme tanıklık etme saatiniz gelecek ve doğası gereği inanmayan insanlar inanmak 

için Benden kanıt isteyecekler. Ama sonra onlara şöyle diyeceğim: İşte yeni bir yaşama kavuşturduğum bu 

öğrencilerim. Onlar Benim talimatlarımın gücünün kanıtıdır. Sözüm onların zihinlerini şekillendirdi ve 

bugün öğretilerimi dünya uluslarına ulaştırmaya hazırlar. Gerçeğimin tanıkları olarak kullanabileceğim 

kişiler arasında olmak ister misiniz? O halde kendinizi hazırlayın sevgili işçiler. Sana güveniyorum. 

Benden istedikleriniz için mucizeler yaratmak üzere sevginizi kullanacağım ve sizde gördüğüm bir iman 

kıvılcımı uğruna, harikulade işler yapacağım. 

29 Bu süre zarfında acı kadehini boşalttınız; ancak bu sizin zararınıza olmadı, bu acı, tohumumu 

kalplerinizde verimli hale getiren ve varlığınızın derinliklerindeki bazı gizli ipleri size ifşa eden faydalı bir 

yağmur gibi oldu. 

30 Size şu anda zor bir kefaret sürecinden geçtiğinizi söyledim çünkü Bana ve insan kardeşlerinize şu 

anda ödemekte olduğunuz bir borcunuz var. Sessiz kalmanızın ve kadehinizi sevgiyle kabul etmenizin, 

İsteğimin gerçekleşmesi için Benden yalnızca güç istemekle yetinmenizin nedeni budur. 

31 Dünyada, mücadelelerinizde ve yaşamlarınızın iniş çıkışlarında ihtiyaç duyduğunuz anlayışı 

bulamayacaksınız, çünkü gerçek sevgi ve merhamet henüz kalplerde değildir. Ama siz, Benimle 

güçlenerek, dudaklarınızda bir gülümseme ve yüreklerinizde huzurla dikenlerin üzerinden geçeceksiniz. 

32 Efendi neden size acıdan bu kadar çok söz ediyor? Çünkü yaşadığınız zaman bir yargı zamanıdır 

ve tüm insan yaratıkları ağır bir çarmıh taşımaktadır. Savaşın kırbaçladığı uluslara bakın; içlerinde acı 

çekmekten kaçan hiçbir kalp yoktur, çünkü savunmasız durumdaki muhtaç çocuklar bile insanların 

günahlarının kefaretini ödemelerine ve lekelerini temizlemelerine yardımcı olan İlahi Adaletten 

kaçamamıştır. 

33 Her zaman tohumlarımı insanların yüreklerine ektim ve onları besledim. Bu Üçüncü Çağ'da 

ektiklerim boşa gitmeyecek, çünkü tohum kalplerde çiçek açacak. 

34 Kendilerini donatan az sayıda yürek uğruna, yeni bir dünyanın temellerini atmak için lütfumu bol 

bol dökeceğim. Benim Tanrısallığıma olan benzerliğinizin ne olduğunu anlayabilmeniz için ruhunuzu 

yükselteceğim. 

35 Ben, tüm yaratılmışların itaat ettiği, dünyaların ve tüm ruhani evlerin Rabbi, bu anlarda size, siz 

insanların Benim Yasalarıma uygun yaşamadığınızı, bunun da ruhsal olarak durmanıza neden olduğunu 

söylüyorum. Yine de Ruhum sizin doğru yola dönüşünüzü ve mükemmelliğinizi sonsuz bir sabırla 

beklemektedir. Kurtuluşunuz için yalnız Benim savaşmama ya da ruhani dünyanın siz onunla işbirliği 

yapmadan çalışmasına izin vermeyin. Liyakat gerektiren işleri yalnızca görünüşte yapmayın, 

eylemlerinizin doğruluk ve sevgi içermesi için çaba gösterin. 

36 Yaratıldığınız andan itibaren sevgi aldığınıza göre, sevgi de vermelisiniz. Eğer Benim örneğim sizi 

etkilediyse, siz de Beni örnek alın! 

37 Şimdiki çağda, sizi Işığa götürmek için ebedi olan Tanrı Sözü sizinle konuşur. Her birinizin içinde 

saklı olan ruhu biliyorum ve bu nedenle, başka zamanlarda insanlığa tezahürlerimin tanıkları olduğunuzu 

size açıklayabilecek tek kişi benim. 

38 Artık Benim öğretime yeni başlayanlardan olmamanız gerekmez mi? Babanız sizi tanıkları ve 

öğrencileri olarak çağırdığında ve sizi bu mesajı insanlığa ulaştırmaya hazırladığında, bunu yapmak için 

gerçekten bir nedeni yok mu? 
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39 Benim Sözüm dışında her şeyin nasıl geçip gittiğini görün. Bugün yeryüzünde yaşayan ve yarın 

yok olacak insan nesillerine bir bakın. Bugün sonsuza dek sürecekmiş gibi görünen bir ihtişamla yükselen 

uluslara bakın, ancak çok geçmeden düşüşlerine ve çöküşlerine tanık olacaksınız. İnsani olan her şey ölür 

ve yok olur. Sadece Benim değişmez ve ebedi Yasam her vicdanda parlamaya devam eder. 

40 Bu zamana Işık Çağı diyorsunuz ama bunun nedeni Işığımın insan ruhunu ya da zihnini sadece 

şimdi aydınlatmış olması değildir - bu her zaman her ruhta parıldamıştır. Ben asla saklanmayan İlahi 

Yıldızım. Ancak bugün ruhani ışığın insanlarda daha önce hiç olmadığı kadar parladığını görüyorsanız, 

bunun nedeni, gelişimleri sayesinde artık ruhani yaşamın varlığını geçmiş zamanlara kıyasla daha büyük 

bir netlikle algılayabilmeleridir. 

41 Eğer insanlar her zaman Benim yasalarıma uygun yaşamış olsalardı, yeni vahiylerim onları asla 

şaşırtmazdı. Yeni bir ruhani dersle geldiğim her seferinde, bunun nasıl tartışıldığına, karşı çıkıldığına ya 

da reddedildiğine dikkat edin. 

42 Ancak uyanış saati yaklaşmaktadır ve o zaman her yerde yeni bir vahiyden söz edecek insan 

grupları ortaya çıkacaktır. Komşuları tarafından soruşturulacak ve yargılanacaklar ve sonunda dünyada 

garip ve bilinmeyen bir mezhep salgınının patlak verdiğini söyleyecekler. Tam o sırada hepsi için dua 

etmeli ve aynı zamanda Sözümün gerçekleşmesi için şükretmelisiniz, çünkü size açıkladığım öğreti 

sayesinde, tüm bu tezahürlerin nedenini anlayanlar arasında olacaksınız. Ama aynı zamanda insanlığa 

karşı en büyük sorumluluğu taşıyanlar arasında olacaksınız. 

43 Sevgili öğrencilerim, vahiylerimin ışığını iletecek olan elçilerinizin, ruhsal yetenekleriyle 

hemcinslerini hayrete düşüren insanların ortaya çıktığı tüm o yerlere ulaşabilmeleri için kendinizi ruhsal 

olarak ne ölçüde hazırlamanız gerektiğini düşünün. 

44 Sizin için büyük bir mücadele olacaktır, çünkü kendinizi dua, ruhani tefekkür ve iyi dileklerle 

sınırlamayacak, aynı zamanda merhamet işleri de yapacaksınız. 

45 "İnanıyorum" demek sizin için yeterli olmayacaktır. Bu yeterli değildir. İman kesinlikle gerekli 

olmakla birlikte, sahip olduğunuz diğer yetiler de geliştirilmeli ve mükemmelleştirilmelidir ki, Sözümü 

sadece dudaklarınızla değil, işlerinizle de dile getirebilesiniz. Öğretilerimin yaşamınızın eylemlerinde öne 

çıkması için, zamanınızın bir bölümünü ruhsal armağanlarınızı incelemeye ve geliştirmeye ayırmalısınız. 

Bu şekilde yolunuzda karşılaştığınız denemelere sabırla dayanacak ve öğretilerimi her birine 

uygulayacaksınız. Hazır olduğunuzda, çabanızın ve ruhsal yenilenme arzunuzun meyvesini 

toplayacaksınız ve bu ödül, mücadele için, kendinize hakim olmak ve hemcinslerinizi sevmek için 

kazandığınız çelikleşme olacaktır. 

46 Artık uyumayın, öğrenciler, insanlığın ruhsal olarak uyanmak üzere olduğunu ve sizi yetersiz 

donanımlı bulmayacağını anlayın. Gerçek askerlerimden biri olmak için gerekli olan her şeyi edinmeden 

yola çıkmanızı da istemiyorum. Benim talimatlarımı aldığınız bu huzur anlarını iyi değerlendirin ve her 

zaman bu anlarda öğrendiklerinizin koruması altında yürüyün. Vahyedilmiş öğretilere giderek daha fazla 

nüfuz etmeye çalışın ama şimdiye kadar size söylenmemiş olan şeyleri çözmeye çalışmayın. 

47 İlyas'ın ruhu Roque Rojas'ın zihnine ilham verdiğinde, bu tezahürlerin ilk tanıkları, Sözümü duyan 

sonraki nesillere verilecek lütuf hakkında hiçbir fikre sahip değillerdi ve insanlık için yeni bir ruhani çağın 

doğmakta olduğunu anlamamışlardı. Öğretisi sırasında bu işin büyüklüğünü kalabalıklara açıklayan kişi 

Efendinizdi. Işık ve ihtişam dolu yeni bir zamanın başlamakta olduğunu anlamalarını sağlayan O'ydu. 

48 Tutkuları tarafından kaosa sürüklenen insan ruhu, sevgiye, adalete ve insan aklına olan umut ve 

inançlarını kaybettikleri için kalplerinden huzur kaçan insanları ancak ilahi bir mucizenin kurtarabileceğini 

düşünür. 

49 İnsanların ruhlarında Bana gösterdikleri bu içsel boşluğu, yeni gibi görünen ama gerçekte ebedi 

olan bu öğretinin ışığıyla doldurmak istiyorum. Bu öğreti ruhlara ve yüreklere ışık getirir çünkü elçilerime 

öğrettiğim şu buyruğun tüm içeriğini ortaya koyar: birbirinizi sevin. Şu anda size, anlamı aklınız 

tarafından kavranmamış olan o yüce yaşam kuralının anlamını açıklıyorum ve bunun nedeni Mesih'in 

Sözü'nün bu zamanda pek çok insan için ölü bir sözcük olmasıdır. Ama onun tüm insanların vicdanında 

yaşadığını ve zamanı geldiğinde, daha önce ona bir mezar gibi olan o yüreklerin derinliklerinden görkemle 

yükseleceğini bilmiyorlar. 

50 Sevginizi bencilce ailenizle sınırladığınızda birbirinizi sevme emrimi yerine getirdiğinizi 

düşünüyor musunuz? Dini cemaatler sadece kendi inananlarını tanıdıklarında ve başka bir mezhebe 
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mensup olanları reddettiklerinde bu yüce emri yerine getirdiklerine inanıyorlar mı? Uygarlık ve 

ilerlemeyle övünen dünyanın büyük halkları, tüm çabaları kardeş kavgasına dayalı bir savaşa 

hazırlanmakken, ruhani ilerleme kaydettiklerini ve İsa'nın emrine itaat ettiklerini iddia edebilirler mi? 

51 Ah siz insanlar, Sözümün değerini hiçbir zaman takdir etmediniz ya da Rab'bin sofrasına oturmak 

istemediniz, çünkü bu size çok alçakgönüllü geldi! Yine de sofram, ruhunuz için yaşam ekmeği ve 

şarabıyla sizi beklemeye devam ediyor. 

52 Hiç kimse Benim ölümümden dolayı sizi hesaba çektiğimi söyleyemeyecektir. Günahlarınız için 

henüz gerçekten üzgün olmadığınızı fark eder etmez, çarmıhta deldiğiniz Elim kapınızı yeniden çalmaya 

başlar. Öğrencilerim, ruhunuzu çağıranın Benim sevgim olduğunu anlayın. 

53 Aşkım seni fethetmeli, başka silahım yok. Acıyı sizi eğmek ve üstesinden gelmek için de 

kullandığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Acıyı siz yaratırsınız ve onun aracılığıyla kendinizi 

yargılarsınız. Sizi acıdan ve ölümden kurtaran benim. 

54 Öğrencilerim, sizi öğretilerimden biriyle daha baş başa bırakıyorum. Ama kendilerini içsel olarak 

nasıl hazırlayacaklarını bilenler Benim Varlığımı daha derinden hissedenler olacaktır, her ne kadar lütfum 

herkesin üzerine aynı şekilde dökülse de. Sözümü dinlerken ruhsallaşmayı hissetmemiş olanlara, 

aranızdaki tezahürüm sona ermeden önce ilahi özün tadını çıkarabilmeleri ve bu mesajı kullanabilmeleri 

için kendilerini hazırlamalarını tavsiye ediyorum. Unutmayın: Eğer yüreğiniz gerçekten bayram etmeden 

ve kendini beslemeden o saat gelirse, savaşta imanınız büyük olmayacak ve Benim gerçeğime tanıklık 

ettiğinizde sevginiz yanamayacaktır. 

55 Size doğrusunu söyleyeyim, ne yüreklerinizde acı olsun istiyorum, ne de tövbe sözlerinizi duymak 

zorunda kalmak istiyorum. Arzum, bu ağız aracılığıyla size son kez Sözümü verdiğimde, Bana şöyle 

diyebilmenizdir: "Efendim, işte buradayız, isteğinize göre bize yapılmasına izin verin". 

56 Kimse Benim ışığımdan yoksun değildir. Öğretilerimin yanı sıra, vahiy olarak adlandırdığınız 

rüyalarınız aracılığıyla da sizinle konuşuyorum, çünkü bu rüyalarda size başka hiçbir yolla 

öğrenemeyeceğiniz derin öğretileri açıkladığımı biliyorsunuz. Ama anlayın ki, öğrenciler, benden size 

gelen her bilgi bir vahiydir. Size mesajlarımı iletmek için kullandığım araçlara ya da biçimlere önem 

vermeyin. 

57 Haklı olarak size ışığın çocukları dedim; ama çoğunuz yolunuzda körü körüne gitmek istiyorsunuz 

- yol karanlık olduğu için değil, gözlerinizi gerçeğe kapalı tutmak istediğiniz için. Sesimi duyanlardan 

önce, bu Sözü duymamış olanların uyanmasını mı beklemek istiyorsunuz? Bunların yeni öğrencilerimi 

hatalarından kurtarması üzücü olurdu. 

58 Şimdi Üçüncü Çağ'ın peygamberlerini ruhani armağanlarıyla tanıştırıyorum ki bu İyi Haberi 

insanlığa duyurabilsinler. Ancak bu armağanların kendilerinde tezahür edebilmesi için ruhanileşmeleri 

gerektiğini bilmelidirler. 

59 Öğrencilerim, talimatlarımı dinleyin, yüreklerinizde taşıyın ve evinizdeyken, ertesi gün yaşam 

mücadelenize devam ettiğinizde talimatlarımı uygulamaya koyabilmeniz için üzerinde çalışın ve kavrayın. 

60 Varlığınızın hiçbir anı yoktur ki, Benim yasamı yerine getirmeniz için size uygun bir fırsat 

sunmasın. Sevgi öğretilerimi uygulayabilmek için yalnızca büyük fırsatları beklemeyin. 

61 Şunu düşünün: Bu Sözü işitirken konsantrasyonunuz bunun gerektirdiği kadar yoğun değilse ve 

zihniniz Benim öğretime vermesi gereken dikkatten yoksunsa, o zaman kalbiniz yarın ekeceği ve 

meyvelerini sonsuzlukta toplayacağınız tohumu toplayamayacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 99 

98 

Talimat 99 
1 Havariler, Cennet Sofrası'na hoş geldiniz. Sözümde size sunduğum lezzetli yiyeceklerin tadını 

çıkarın. Uyuyan bir odaya giren bir hırsız gibi, kalbinize girdim ve ruhani bilgiye aç olduğunuzu keşfettim. 

2 Benim varlığım kimseyi şaşırtmamalı. Daha şimdiden İsa aracılığıyla size Gerçeğin Ruhu olarak 

tezahürümü müjdeleyecek olan olayları belirttim. Ayrıca size Benim gelişimin Ruh'ta olacağını da 

söyledim, böylece hiç kimse asla gelmeyecek olan maddi tezahürler beklemesin. Yahudi halkını düşünün, 

nasıl hala Mesih'i beklediklerini ama O'nun bekledikleri biçimde gelmediğini, çünkü gerçek Olan'ın zaten 

onlarla birlikte olduğunu ve O'nu tanımadıklarını. İnsanlık, size vaat ettiklerime göre değil de inançlarınıza 

göre Beni beklemeye devam etmek için Benim yeni tezahürümü kabul etmek istemiyor musunuz? 

3 Uykunuzdan uyanın ve ışığın çocukları olun, çünkü size huzur ve yaşam verecek ilahi bir tohum 

getirdim ve onu ekmeye başlamanızı istiyorum. 

4 Çağrıma inanmak için daha fazla beklemeyin. Size duyurulan büyük savaşta yargının kendini 

hissettireceğini düşünün. Bu savaşta iyi silahlanmış askerler olmanızı, sevgi işlerinizle zayıf yüreklere 

iman getirmeye hazır olmanızı istiyorum. 

5 İnsanlar, hemcinslerinizin fikirlerinden duyduğunuz korkuyu bir kenara bırakın; çünkü size huzur 

verecek olan onlar değildir, sizi Vaat Edilmiş Topraklara götürecek olan da onlar değildir. Korkmayın 

insanlar, bu yolda ısrarla Beni izleyin. Çünkü insanlığın yargılanma saatinde, sadık kalmadığınız için, 

kendinizi Benim talimatlarımla cesaretlendirmediğiniz için ya da büyük sınavları Benim Yasama uygun 

olarak çözmeyi öğrenmediğiniz için kalbinizin derinliklerinden ağıt yakacaksınız. Zafer sebat edenlerin ve 

sadık olanların olacaktır. 

6 Kurtarıcı gemim en fırtınalı gecede ortaya çıktı. Yolunu kaybetmiş kazazedeler gibi günaha 

batmaktan korkan herkes O'na gelsin. 

7 Zihnin bulanıklığı, inanç eksikliği, gerçeğin cehaleti ruh için karanlıktır ve bugün insanlığın hatalı 

bir yolda olmasının nedeni budur. Nereye gittiklerini bilmeden ya da bilmek istemeden yaşayan insanlar 

nasıl da çoğaldı! 

8 İnsanlar için acı, kafa karışıklığı, belirsizlik ve güvensizlik dolu böyle bir zamanın geleceğini 

biliyordum. Sizi bu karanlıktan kurtaracağıma söz verdim ve işte buradayım: Ben Gerçeğin Ruhuyum. 

Neden Beni bir insan olarak tekrar istiyorsunuz? Bir insan olarak öldüğümü ve size Krallığımda sizi 

bekleyeceğimi söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Bununla ruhun ebedi ve ölümsüz olduğunu anlamanızı 

sağladım. 

9 İsa'nın ağzından konuşan ve kurtuluşunuzun bedelini O'nun kanıyla mühürleyen İlahi Ruh'tu. 

Cezan neydi? Beni daha sonra vicdanınızın üzerinde ışık olarak görmek için yaşamak. Size 

ölümsüzlüğümün kanıtlarını verdim ve Calvary'de dökülen Kanın sonsuzlukta huzura kavuşmak için bir 

sevgi görevini yerine getirmenin en yüce dersi olduğunu anlamanız için sizi bağışlama örtümle sardım. Bu 

nedenle, size kendi kutsanmışlığınıza ulaşmanız gerektiğini söylüyorum. 

10 Size "İsrailliler" dedim çünkü ruhunuz, "Tanrı'nın halkı" olarak adlandırılan halkın kurucularına 

emanet ettiğim tohumdan gelmektedir. 

11 "İsrail" Yakup'a ve onun soyuna verdiğim addı. Bu isim sadece ruhani misyonlara atıfta 

bulunmasına rağmen neden daha sonra bir ırkı tanımlamak için kullanıldı? 

Patriklere ve peygamberlere bu halkı Tanrı'nın halkı olarak adlandırmaları için ilham verdim. Neden 

biliyor musun? Çünkü yeryüzündeki diğer tüm halklar arasında, dünyaya kendileriyle birlikte ruhani bir 

misyon getirdiler. Bazı halkların elinde bilim, bazılarının elinde sanat, bazılarının elinde de insani yasalar 

varken, bu halk Ruhsal Yasa, Kalbin Öğretisi ve Sonsuzluğun Işığı ile geldi. Diğer halklar dünyaya 

filozoflar ve bilim adamları verirken, bu halk insanlara ilahi mesajlar veren peygamberler, Tanrı'ya giden 

yolu hayatlarıyla öğreten patrikler, gerçeğin tanıkları olarak yaşayan ve ölen havariler ve hepsinden 

önemlisi İsrail halkının bağrında insan olan ve insanlara cennetin en yüce mesajını getiren İlahi Efendi'yi 

verdi. 

12 İşte bu yüzden o halka Tanrı'nın halkı denmiştir, her ne kadar size tüm halkların Benim olduğunu 

ve hepsini eşit derecede sevdiğimi söylesem de; yine de her biri dünyaya kendi misyonunu getirir. 
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13 Bu ruhani tohumun şu anda dünyada ortaya çıkmasına neden oluyorum. İnsanlık arasında dağılmış 

olarak görünecektir - bir ırk ya da kabileler şeklinde değil, ama tüm ırklarda, çünkü İsrail ruhta 

kurulmuştur ve ruhsal olan insani olanın üstündedir. 

14 Yine halkım ruha ışık getirme göreviyle ortaya çıkacak. Ruhani yetenekleri her zaman olduğu gibi 

insan hayatına akacaktır. Peygamberlerim, elçilerim ve öğrencilerim (her zaman) insanlara ışık ve barış 

getirdiler. 

15 Beni işiten sizler bu öğretileri kesinlikle anlıyorsunuz. Ancak onları anlamakla yetinmeyin; 

hemcinslerinizin ruhani yolunu aydınlatmak şeklindeki ebedi kaderinizi yerine getirmeye devam 

etmelisiniz. Görevinizi yerine getirin ve Tanrı'nın halkında her zaman bulunması gereken ışık bir kez daha 

içinizde parlasın. 

16 Ruhunuzun şu anda içinde bulunduğu zamanı nasıl önceden gördüğünü ve vaatlerimin 

gerçekleşmesini arzulayarak nasıl acele ettiğini görün. Kalbiniz Benim gelişime dair hiçbir şey bilmiyordu, 

çünkü bu zamanlarda insanlar Benim kehanetlerime ya çok az önem veriyor ya da hiç önem vermiyor; 

ama ruhunuz bu Sözü en derinlerinde sakladı. 

17 Kalbiniz uykudaydı, ama Benim ilk Sözümü ya da ilk öğretimi duyduğunuzdan beri, uyandı ve 

gerçeği anladığında, ruhların dünyaya ilahi bir görevi yerine getirmek için geldiklerini ve herkesin kendi 

isteğine göre hareket etmediğini hemen fark etti. Bu uyanışı deneyimlemiş olan kişi Beni adım adım takip 

eder ve kendi içinde bir sığınak inşa eder. 

18 Benim sevgi sözüm tüm seçilmiş insanlara verilmiştir. Kendinizi bununla tazeleyin, havariler. 

Bazen sizi düzeltsem ve hatta yargılasam bile, bu öğretiler üzerinde dikkatle düşünün ki, herkes kendisini 

ilgilendiren şeyleri yürekten kabul etsin. İşleyenleri bilseniz bile, işlemeyeceğiniz bir suçu azarladığımda 

sevinmeyin. Çünkü o anda vicdanınız size söylediğim şu öğretiyi hatırlatacaktır: "Yanınızda taşıdığınız 

kirişi fark etmeden kardeşinizin gözündeki zerreyi görmeyin." 

19 Hepinizin yarın Sözüme tanıklık etmek üzere göndereceğim elçiler grubumu oluşturduğunuzu ve 

şimdi bile birbirinizi sevmeye başlamanız gerektiğini unutmayın. Anlama organınız aracılığıyla Benim 

bildirimin büyük önem taşıdığını düşünmüyor musunuz? Yoksa bunun bugün ortaya çıkan ve dünyanın 

kurtuluşunu ilan eden ve sonra Benim barışımdan hiçbir iz bırakmadan tekrar ortadan kaybolan birçok 

mezhepten biri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

20 Bu tohumun, ona kötü bakmış olmanıza rağmen nasıl ölmediğini, karanlığı ve tuzakları, engelleri 

ve denemeleri nasıl yendiğini ve her geçen gün filizlenmeye ve gelişmeye devam ettiğini gözlemleyin. Bu 

tohum neden ölmüyor? Çünkü gerçek ölümsüzdür, ebedidir. Bu nedenle, bu öğreti zaman zaman ortadan 

kayboluyor gibi göründüğünde, bunun tam da insanların ruhsallaşma yolunda bir adım daha atmalarına 

yardımcı olacak yeni ve bereketli filizlerin filizlendiği zamanlar olduğunu göreceksiniz. 

21 Bunun sadece bu Üçüncü Çağ'da olduğunu düşünmeyin, hayır, İkinci Çağ'da bile, Üstat ve 

öğrencileri insanların yüreklerine ektikleri tohumu kanlarıyla suladıktan sonra, Mesih'in öğretisinin 

dünyadan kaybolmuş gibi göründüğü anlar oldu. Günümüzde ve çağımızda kaç kişi sonunda imanlarında 

tereddüt etmiş ve daha önce kendilerine yol gösterici ve yasa olan bu hakikatten şüphe etmiş, İsa'nın ve 

O'nu izleyenlerin kurban olarak ölümünü gereksiz görmüştür. O zaman insanların Benim öğretime 

ekledikleri ve onu çarpıttıkları tüm gerçek dışı şeyleri ortadan kaldırmak için dünyaya yeni hizmetkârlar 

göndermem yeterli oldu ve tohum yeniden filizlenip çiçek ve meyve verdi. 

22 Size bu bağlantıları öğretiyorum ki, gerçeğimi gizleyenlere, öğretimi çarpıtanlara ya da yasama 

saygısızlık edenlere değil, size emanet ettiğim tohumu ruhlarının tüm sevgisiyle besleyenlere ait olasınız; 

bu tohum, Benim isteğime göre her zaman insanların yüreklerinde çiçek açması gereken tohumla aynıdır: 

insanlar arasında sevgi olarak. 

23 Dünyada sizinle birlikte olan Efendiye "Celileli Haham" diyebilirsiniz, çünkü O bu topraklarda 

insan oldu. Ama bugün size görünmeden gelen Efendi için, aynı olmasına rağmen, O'nun Celile'den 

olduğunu söyleyemezsiniz, çünkü ben Ruh'ta geliyorum. 

24 Yeni öğretilerim İkinci Çağ'da size verdiklerimin teyididir, ancak daha da geniş kapsamlıdır. 

Unutmayın, o zaman insanın yüreğiyle konuşuyordum, ama şimdi ruhuyla konuşuyorum. 

25 Size geçmişte verdiğim sözlerin hiçbirini inkâr etmiyorum, tam tersine, onlara gereken karşılığı ve 

doğru yorumu veriyorum. Aynı şekilde, İsa'nın Yasa'yı yok etmek istediğine inanan Ferisilere de şöyle 

dedim: "Yasa'yı ya da Peygamberleri ortadan kaldırmaya geldiğimi sanmayın, tam tersine onları yerine 
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getirmeye geldim". Üç çağda insanların yüreklerinde inşa edilmesi gereken tapınağın temeli ve Benim 

dünyaya gelişimin duyurusu oldukları için bu Yasa'yı ve peygamberlikleri nasıl inkâr edebilirim? 

26 İnsanlar körlüklerinde ve cehaletlerinde ısrar ettikleri sürece, her şeyden önce Baba olan Tanrı'nın 

anlaşılmak için Kendisini çocuklarına karşı insanlaştırmasına, sınırlamasına ve küçültmesine neden 

olacaklardır. Beni göreceğiniz görkemle kendimi size göstermeme ne zaman izin vereceksiniz? 

27 Benim büyüklüğümü hayal edebilmeniz için büyük olmanız gerekir ve işte bu nedenle, Babanızı 

tanımanın, O'nun sevgisini hissetmenin, üzerinizde yankılanan İlahi Konseri duymanın sonsuz hazzını 

yaşayabilmeniz için size ruhsal büyüklük vermek üzere tekrar tekrar geliyorum. 

28 Sevgili öğrenciler, bu Üçüncü Kezdir ve bu nedenle önceki derslere bir yenisini daha 

eklemelisiniz. Çalışmanız gereken çok şey var, ama rahat olun, çünkü bu zamanın öğretileri geçmiş 

zamanların öğretilerini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Musa'nın Yasası'nı izleyenler, peygamberleri 

inceleyenler ve İsa gelene kadar öğretilerin özünü anlamayanlar için de durum aynıydı. 

29 İlk Zaman'da Babanıza söylediğiniz mezmurlar yerine, bugün ruhsal dua aracılığıyla ruhsal bir 

birliktelik gerçekleştiriyorsunuz. 

30 İnsanlık Tanrı'ya tapınmanın mükemmelliğine doğru ne kadar yavaş ilerlemektedir! 

31 Size ne zaman yeni bir ders versem, bu ders sizin gelişim düzeyinizin çok ilerisinde görünüyor. 

Ama anlayın ki, bunu henüz sürerken kavramanız ve yaşamlarınıza dahil etmeniz için size bir çağ 

sunuyorum. 

32 Ölüm bedensel kabuğunuzun varlığını sona erdirdiğinde, bu ruh için bir dinlenme gibidir; yeniden 

bedenlendiğinde, yeni güçler ve daha büyük bir ışıkla geri döner ve tamamlamadığı ilahi dersin 

çalışmasına devam eder. Bu şekilde, çağlar boyunca, ruhunuz olan buğday olgunlaşır. Ruhsal yaşamla 

ilgili olarak size çok şey açıkladım, ama şimdi her şeyi bilmenize gerek olmadığını, yalnızca ebedi eve 

gelmeniz için gerekli olanları bilmeniz gerektiğini söylüyorum. Orada size bilmeniz gereken her şeyi 

anlatacağım. 

33 Bu zamanda size yeni öğretileri açıklamak için, eğitimsiz ve cahil ama basit insanların zihinleri 

aracılığıyla tezahürümle ışık ve ruh zamanını açtım. Yarın, ilk derslerimi anladığınızda ve 

uyguladığınızda, arzu edebileceğiniz en yüksek hedef olan ruhtan ruha diyaloğa sahip olacaksınız. Ancak 

bu iletişim biçimi insanlar arasında yayılmadan önce zaman geçecek ve mükemmelleşmeden önce kaç çağ 

geçeceğini bilemezsiniz. 

34 Her zaman sizinle konuşmak, Kendimi duyulabilir ve anlaşılabilir kılmak için bir biçim aradım, 

ama siz her zaman ilahi sesi duymaya meyilli ya da istekli olmadınız. Dünyaya bağlı olduğunuzu göz 

önünde bulundurarak, şu anda deneyimlediğiniz gibi, insan ses taşıyıcısı aracılığıyla size tezahürümü 

bahşetmek için Kendimi insanlaştırmak ve hissedilmek için Kendimi duyularınız için algılanabilir kılmak 

zorundaydım. Ancak bu ilan şeklinin 1950 yılında sona ereceğini size duyurmuştum. 

35 İnsanlar, unutmayın ki Babanız bugün size, Kendisini size iletmek için her zaman bir yol aradığını 

söyledi; böylece yarın artık Benim Sözümü Benim araçlarım aracılığıyla almayacağınız zaman, ruhunuzla 

İlahi Ruh arasındaki gerçek iletişimi hissetmeye başlayacağınız yeni bir zaman aşamasına ulaşmış 

olacağınızı fark edebilirsiniz. 

36 Günümüzde ve çağımızda, Kutsal Ruh'un zihni aydınlatan ve yürekleri sevinç ve esinle dolduran o 

ışıktaki varlığını hisseden ruhlar sevinmektedir. Duyarlılıklarını Beni algılayacak kadar uyandırmamış 

olanlar susuzdur ve huzurdan yoksundur. Bunun için, İlahi ilham alanlara diyorum ki, hemcinslerini 

çağırsınlar ve onları Benim ruhani gelişimin müjdesiyle uyandırsınlar. 

37 Bu yaşam, doğduğu andan dünyevi ölümüne kadar insan için sürekli bir sınavdır. 

38 İnsan yaşamı ruh için kendini arındırdığı bir pota ve üzerinde dövüldüğü bir örstür. İnsanın 

ruhunda bir ideal, Yaratıcısına inanç ve kaderine sevgi olması, çarmıhını Çarmıhının zirvesine kadar 

sabırla taşıyabilmesi için şarttır. 

39 Sonsuz yaşama inancı olmayan insan, tüm ağır sınavlarda umutsuzluğa düşer, yüksek idealleri 

olmayan materyalizme batar ve hayal kırıklığına dayanacak gücü olmayan umutsuzluk ya da ahlaksızlık 

içinde yok olur. 

40 İnsanlar tüm bunları kendi deneyimlerinden bilirler, çünkü gözlerinin önüne geldiğinde ışığı 

algılayabilmeleri için yaşamın kederli yanını ve karanlığı bilmeleri gerekmiştir. İşte bu nedenle bugün 

size, bilgelik ve sevginin ilahi ışığını görmek için gözlerini açan ruhlarda sevinç olduğunu söyledim. 
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41 Size doğrusunu söyleyeyim, birçokları kendilerini ruhsallaştırmaktan korktukları için 

Öğretilerimden kaçacaklar; ama içlerinde konuşan ne akıl ne de Ruh olacak, bedenin temel tutkuları 

olacak. 

42 Bir ruh hakikate adanmış olarak yaşadığında, kendini kirli bir ortamdan uzaklaştıran biri gibi 

materyalizmden kaçar. Üstün ruh mutluluğu ahlakta, barışın hüküm sürdüğü, sevginin yaşadığı yerde 

bulur. 

43 Işığım tüm insanlarda parlar, tüm insanlara durmaksızın konuşan acımasız ama nazik bir sestir. 

44 Görünüşte Beni dinlememekte ısrar edenler için kaygılanmayın, çünkü zamanı geldiğinde onlar 

din değiştirmelerinde ve imanlarında en hararetli ve sadık kişiler haline gelebilirler. Pavlus'un din 

değiştirmesini hatırlamıyor musunuz? 

45 Aceleci adımlar atmam. Sonsuzluğun ortasında çocuklarımın kurtuluş arzularının bir noktasında 

Beni arayacaklarını biliyorum. Yalnızca insanlar acele etmelidir, çünkü yenilenmelerini ne kadar 

geciktirirlerse, kefaret zamanlarını da o kadar uzatmış olurlar. 

46 Bu Üçüncü Çağ'ın ışığı kalplerinizi en canlı mutlulukla doldurdu ve dünyada barış umudu içinizde 

yeniden doğdu. Her geçen gün, bu ruhsallaştırma İşinde işbirliği yapma arzusuyla Rabbinizin İşleriyle 

daha fazla meşgul oluyorsunuz. Size gerçekten söylüyorum, Benim İşim için harcadığınız tüm zaman için 

sizi ödüllendireceğim. Ama size bunu yapmanızı emrettiğimden emin oluncaya kadar kendinizi ruhani 

olana adamak için yeryüzündeki görevlerinizi ihmal etmeyin. O zaman sadece işinizi değil, sevdiklerinizi 

bile geride bırakarak şu ya da bu bölgeye doğru yola çıkmalı ve insan kardeşlerinize Müjde'yi 

götürmelisiniz. 

47 Bu insanlar arasında kendilerini Benim hizmetime adayanlar çıkacaktır. Yarınki sınavlarda 

tereddüt etmemek için kendilerini hazırlarlar. İnsanların hepsi kendilerini savaşa nasıl hazırlayacaklarını 

bilmiyor, çünkü yaşayan Sözümü duyan pek çok kişinin etkilenmediğini ve yüreklerinin itaat etmeye hazır 

olmadığını görüyorsunuz. 

48 Keşke sizi gözetleyen ışık ruhlarını görebilseydiniz, insanların kalp katılığı ve itaatsizliği 

karşısında nasıl acı çektiklerini; ruhani hıçkırıklarını duyabilseydiniz! Neden bu varlıkların size verdiği 

şaşmaz tavsiyelere uymuyorsunuz? Onlarda sevgi dolu ve şefkatli kardeşinizi, sadık ve özverili dostunuzu 

bulmadınız mı? 

49 Çok yakında ruhani dünyada olacağınızı ve bu dünyada ektiklerinizi biçmeniz gerekeceğini 

aklınızdan çıkarmayın. Bu yaşamdan diğerine atılan adım, ruh için ciddi ve ağır bir yargı olmaya devam 

etmektedir. Kendisini kullarımın en değerlisi olarak görse bile, hiç kimse bu yargıdan kaçamaz. 

50 Benim İsteğim, o sonsuz Yuvaya girdiğiniz andan itibaren, artık dünyanın kaygılarını 

deneyimlememeniz ve bir basamak daha tırmanmış olmanın mutluluğunu ve hazzını hissetmeye 

başlamanızdır. 

51 Dünyada hiçbir şeyi yarım bırakmayın. İnsanları kendi aileniz gibi sevin. Sizden ne kadar uzakta 

olurlarsa olsunlar, içinizden biri yokken ve acı çekerken dua ettiğiniz gibi insanlar için dua edin. Hastaları 

iyileştirin ve bunu yaparken, o saatte acı kâsesini içen herkesi hatırlayın. Geçtiğiniz engin denizdeki 

yolculuğunuz boyunca, yaşamlarınız boyunca bir ışık izi bırakın. Benim ışığım vicdanları aydınlatırken 

uyumayın. Unutmayın ki uyanık olanlar mesajımı hemcinslerine iletmek için Benim ilhamımı alırlar. 

Kendinizi yararsız ve kötü olan her şeyden ayırın ki, her zaman Benim lütfuma sahip olmaya layık 

olabilesiniz. 

52 Bir çocukta bedenlenmek üzere dünyaya gelen ruhu aranızda kabul edin ve aynı şekilde 

bedeninden ayrılıp sizden ayrılan ruhu da dualarınızla destekleyin. Dualarınızla onu öte dünyanın 

eşiklerine yönlendirin. Komşularınızı sevin ve her saat ve yaşadıkları her zor durumda onlara hizmet edin. 

53 Sizi incitenleri yürekten affedebilmek için her zaman ruhen uyanık yaşayın. Kardeşini inciten 

kişinin bunu yalnızca ruhsal ışıktan yoksun olduğu için yaptığını önceden düşünün ve size bu yüreklere 

ışık getirebilecek tek şeyin bağışlama olduğunu söyleyeyim. Kızgınlık veya intikam karanlığı artırır ve acı 

getirir. 

54 Sınavlarda bilge ve cesur olun ki, çocuklarınızın kalplerinde bu tohumu bırakabilesiniz ve onlar da 

sizi, tüm bir halkın baba olarak tanıdığı ve sevdiği İbrahim'de olduğu gibi, size inanç ve cesaret mirasını 

bırakan İlk Zamanların atalarını hatırladığınız gibi, sevgi ve minnetle hatırlayabilsinler. 
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55 Bugün size verdiğim öğüt İlahi bir öğüttür. Çünkü Ruhumda evlat sevginizi hissettiğim için sizinle 

bir Baba olarak konuşmaktan zevk alıyorum. 

56 Vaftizci Yahya olarak da adlandırılan Yahya'nın zamanında insanlar, onun peygamberliğine 

inananları suyla vaftiz ettiler. Bu eylem ilk suçtan arınmanın simgesiydi. Yol Gösterici'nin sözlerini 

duymak için Şeria Irmağı'na gelen kalabalığa şunları söyledi "Bakın, ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama 

sizi Kutsal Ruh'un ateşiyle vaftiz edecek olan O zaten yoldadır". 

57 Bu İlahi Ateşten tüm ruhlar doğdu, saf ve temiz olarak ortaya çıktılar. Ama yolda itaatsizliğin 

beraberinde getirdiği günahla lekelenmişlerse, günahlarını yok etmek, lekelerini silmek ve onları ilk 

saflıklarına kavuşturmak için Ruhumun ateşi üzerlerine yeniden dökülür. 

58 Bu Ruhsal Vaftizi, insanın Yaratıcısına karşı samimi bir tövbe eylemiyle elde ettiği arınma olarak 

anlamak yerine, onu bir ayine dönüştürürseniz ve bir eylemin sembolik içeriğiyle yetinirseniz - gerçekten 

size söylüyorum, ruhunuz hiçbir şey elde edemeyecektir. 

59 Bu şekilde davrananlar hala Vaftizci'nin zamanında yaşamaktadırlar ve sanki onun Ruhsal 

Vaftizden, Tanrı'nın çocuklarını arındırdığı ve onları ışıkta ölümsüz kıldığı İlahi Ateşten söz eden 

kehanetlerine ve sözlerine inanmamış gibidirler. 

60 Yahya, arınma sembolü olarak üzerlerine bu suyu dökmeleri için yetişkin insanları yanına çağırdı. 

Yaptıklarının zaten farkında oldukları ve iyilik, doğruluk ve adalet yolunda kalmak için sağlam bir iradeye 

sahip olabilecekleri bir zamanda ona geldiler. İnsanlığın, Tanrı'ya duyulan sevgiden doğan tövbe ve ıslah 

etme kararlılığı yoluyla gerçek yenilenme yerine, su aracılığıyla sembolik arınma eylemini 

gerçekleştirmeyi nasıl tercih ettiğini görün. Ritüel eylem hiçbir çaba gerektirmez; ancak kalbi arındırmak 

ve saf kalmak için mücadele etmek insan için çaba, feragat ve hatta fedakarlık anlamına gelir. Bu nedenle 

insanlar günahlarını dış görünüşle örtmeyi tercih etmişler, törenler, belirli eylemler ve ayinlere uymakla 

yetinmişlerdir ki, eğer vicdan onlarla konuşmuyorsa, bu onların ahlaki ya da ruhsal durumlarını zerre 

kadar iyileştirmez. 

61 Öğrencilerim, aranızda ayin yapılmasını istemememin nedeni budur, öyle ki bu ayinleri yerine 

getirirken ruhu gerçekten etkileyen şeyleri unutmayasınız. 

62 Asli günah kadın ve erkeğin birleşmesinden kaynaklanmaz. Ben, Yaratıcı, her ikisine de "Büyüyün 

ve çoğalın" dediğimde bu birleşmeyi emrettim. Bu ilk yasaydı. Günah, insanların özgür irade armağanını 

kötüye kullanmalarında yatıyordu. 

63 Size emanet ettiğim çocukları aranızda kabul etmeye devam etmek için kendinizi hazırlayın. 

Görevinizin ve sorumluluğunuzun tamamen farkında olun. Bu ışığı Benim öğretilerimde bulacaksınız. 

64 Ruh enkarne olduğunda, tüm yetilerini beraberinde getirdiğini, kaderinin zaten yazılı olduğunu ve 

bu nedenle dünyada hiçbir şey almaya ihtiyacı olmadığını bilin. Bir mesaj ya da kefaret görevi getirir. 

Bazen (iyi) bir tohum biçer, bazen de bir borç öder. Ama bu yaşamda her zaman Babasının ona verdiği bir 

sevgi dersi alır. 

65 Çocuklarınıza bu yaşamda rehberlik eden sizler, çocuksu masumiyet dönemi sona erdiğinde, 

Benim Yasamın yolunda yürüdüklerini görün. Duygularını uyandırın, yeteneklerini ortaya çıkarın ve 

onları daima iyiliğe teşvik edin ve size gerçekten söylüyorum, bu şekilde Bana getirdiğiniz kişiler Benim 

sevgim olan o ilahi ateşten yayılan ışıkla dolup taşacaklardır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 100 
1 Yargıç olarak yanınıza geldiğimde, İlk Çağ'da bedeninizi ve ruhunuzu titreten Yehova'nın sesini 

yeniden duyacaksınız. O zaman insanlar Babalarının yüce sesini duymamak için kulaklarını kapattılar. 

Bugün bu halka diyorum ki: kulaklarınızı tıkamayın, kalplerinizi Bana kapatmayın, sonsuz lütfumun tüm 

evrene nasıl yayıldığını anlayın. Korkma, sadece sevgini sunmanı istiyorum. 

2 Günah işleyen Beni gücendirmiştir. Günah mı işlediniz? Eğer öyleyse, benim de Baba ve Efendi 

olarak sizi bağışlamak ve kurtuluş yolunu bir kez daha öğretmek için geldiğimi anlayın. 

3 Benim yargım sevgiden doğar, intikamdan değil. İnsanlara adaletimle acı çektirdiğimde, bu onları 

kurtarmak istediğim içindir. Kralların asasını ellerinden aldığımda, bunun nedeni onları alçakgönüllü 

görmek istememdir. İnsanlığa önderlik edenlerden hesap sorduğumda, bunun nedeni halklarının kalplerine 

ektiklerinin sevgi, barış ya da adalet olmadığını görmüş olmamdır. Sadece tarlaların ölüm, sıkıntı, çekişme 

ve sefaletle ekildiğini görüyorum. 

4 Ölüler sessizce adalet için haykırır ve fiziksel ve ruhsal olarak açlık çekenlerin kalpleri, zamanı 

geldiğinde bunu açığa vurmak için nefretle doludur. 

5 İnsanlık, uzlaşmanızı istiyorum. Benim Yasam'da yaşamıyorsunuz. Sizinle Tanrınız ve yaratılmış 

olan her şey arasındaki uyum yok oldu. Birbirinizi kardeşler olarak sevmiyorsunuz ve bu İsa'nın size 

açıkladığı mutluluğun sırrıdır. Ama eğer kendi aranızdaki uyumu kaybettiyseniz, yaratılışın doğal 

krallıklarıyla bunu koruyabileceğinize inanıyor musunuz? 

6 İnsanın eli kendi üzerine yargı çağırdı. Beyninde bir fırtına kopuyor, kalbinde bir fırtına kopuyor 

ve tüm bunlar doğada da ortaya çıkıyor. Elementleri serbest bırakılır, mevsimler acımasızlaşır, vebalar 

ortaya çıkar ve çoğalır ve bu, günahlarınız arttığı ve hastalığa neden olduğu için ve aptal ve küstah bilim 

Yaratıcı tarafından emredilen düzeni tanımadığı içindir. 

7 Bunu size söylesem bile inanmazsınız. Bu nedenle, çalışmalarınızın sonucunu ellerinizle 

kavrayabilmeniz gerekir, böylece onlardan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Şu anda yaşamınızda, 

ektiğiniz her şeyin sonucunu deneyimlediğiniz o ana ulaştınız. 

8 Bu sözü işitenler, insanların bilimlerinin yardımıyla hazırladıkları bu felaketi neden 

durdurmadığımı yüreklerinizde Bana sorun. Buna cevap veriyorum: İnsan doldurduğu bardağı 

boşaltmalıdır. Irksal çılgınlıkları ve hırslı hedefleriyle uluslar, uzun zamandır birbirlerini yok etmek için 

kendilerini savaşa hazırlıyorlar. (Şimdiye kadar) sadece Benim size olan sevgim buna engel oldu; ama 

insanlık ilahi merhametin bu kanıtını tanımak ya da anlamak istemedi. 

9 Ona sadece bir an için izin vereceğim, ama bu kısa ilahi adalet dönemi Yaratıcısının sevgisini 

hatırlaması için yeterli olacaktır, çünkü hiç kimse Benim Kanunum ya da Benim Huzurum olmadan var 

olamaz. 

10 İnsanlar, siz de Beni bir Yargıç olarak deneyimlediğinize göre, Benim adaletimin sizinki gibi olup 

olmadığını söyleyin. Kendinize korkulmayı mı yoksa sevilmeyi mi hak ettiğimi sorun. 

11 Bu öğretinin kutsanmış tohumunun Sözümü yerine getirerek nasıl yayıldığını görün. Büyük 

şehirlerden yoksul topraklara doğru yol almış ve geniş mesafeler kat etmiştir. İnancın öldüğü bir yürekte 

varlığı sona erse de, geçip gitmeyecektir; ama o zamana kadar başka yüreklere de ekilmiş olacaktır. 

Sözüm bu topraklardan başka topraklara gidecek, filizlenebileceği kalpler arayacak. Hiç kimse bu 

öğretinin yayılmasını engelleyemeyecektir. 

12 Şu anda bile buğday, tüm kusurlarıyla birlikte insan tohumuyla karışmış durumda çünkü kendinizi 

Benim öğretimin özünden haberdar etmediniz. Ancak ruhun gözlerini açtığınızda ve hakikat duygunuz 

uyandığında, bu vahyin İlahi saflığını göreceksiniz ve sonra onu kalbinizin tüm sevgisi ve coşkusuyla 

kucaklayacak, içinizde saf ve yüksek sesle taşıyacak ve onu bölünmüş ve Yasamın yolundan uzak olan 

insanlığa duyuracaksınız. 

13 Sözümün yalnızca hazır bulunanlarla konuştuğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Sözüm onu 

alan herkes içindir; bugün, yarın ya da uzak bir gelecekte. Bunu ister bir ses taşıyıcısı aracılığıyla, ister bir 

tanık aracılığıyla, isterse de bir transkript aracılığıyla alsın, durum aynıdır. 

14 Şu anda var olan sizlere ve gelecek olan sizlere, Babanız şöyle diyor: Gerçeğin ekicileri, 

ruhsallığın besleyicileri, barışın dostları olmak istiyorsanız, tohumumun mükemmelliğini tanıyın ve 
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yüreklerinizi arındırın. Teker teker savaşa (Sözü yaymaya) hazırlayacağım, onlara yolu göstereceğim ve 

toprağı ekime hazırlayacağım. 

15 Görünüşte sizi başka yerlere götürecek olan maddi ihtiyaçlar olacaktır, ama gerçekte sizi oraya 

götüren göreviniz, size ekilmemiş ya da seyrek ekilmiş tarlaların boyutunu göstermek, böylece bu Üçüncü 

Çağ'da Ruhumun size verdiği kutsanmış tohumu onlara yerleştirebilmeniz olacaktır. 

16 Tüm işçiler, kardeşleriniz için dua edin, herkesi eşitlik ve kardeşlik duasında birleştirin. Büyük ya 

da küçük, yakın ya da uzak olsun, kiliseleri gözetin. 

17 Yaşam ağacının özsuyu varlığınızdan aksın ki meyveleriniz de yaşam dolu olsun. 

18 Benim öğretilerim çok derindir havariler, ama ben size bunları anlamanız için gerekli araçları 

sağladım. Ruhani olandan ilahi olana doğru ilerlemenize yardımcı olmak üzere size ışıktan bir mesajla 

gönderdiğim ötelerin varlıklarını kabul edin. İlahi olana yükselebilmek için kalplerinizden her türlü maddi 

bağlılığı çıkarmanızı tavsiye ettiklerinde onları dinleyin. Ruhsallaştırma konusunda sizinle onlardan daha 

iyi kim konuşabilir? Ruhani evden söz ettiklerinde, sizinle bilen kişiler olarak konuşurlar, çünkü oradan 

size gelirler. 

19 Bu varlıklar arınma potasından geçtiler. Mücadeleleri, günahlarından tövbe etmeleri, deneyimleri 

ve ruhsal yükselişleri onlarda bulduğum erdemler oldu ve bu yüzden onları halkım arasında kendilerini 

göstermeleri için gönderdim. 

20 Saftırlar ve bu nedenle dünyaya saflıktan söz edebilirler; Beni ve sizi severler, bu nedenle sevgiden 

söz etme hakkına sahiptirler; sağlıkla doludurlar ve bu nedenle hastalara sağlık verebilirler. 

21 Onları insanlığa bir örnek olarak gönderdim. Onları örnek alın ve kendinizi sevgi, yenilenme, barış 

ve ruhanileşmeden bahsetmeye layık kılın. Size doğrusunu söyleyeyim, böyle yaparsanız, halkım arasında 

dış görünüşe çok önem veren ve yüreklerinde çürümüşlük ve pislik saklayan o türden ikiyüzlü Ferisiler 

olmayacak. 

22 Zihinlerinde bu varlıkların ışıltısını alanlar ve mesajlarını işitenler, kendilerini tam olarak ortaya 

koymalarına izin versinler ki, bu varlıkların anısı çok sayıda dinleyicinin kalbinde silinmez ve tohumları 

insanların kalplerinde ölümsüz kalabilsin. Bu insanlarla (doğrudan) bağlantılarının 1950'de sona ereceğini 

unutmayın. 

23 Bu yüksek dünyanın ilhamı Rab'bin müritlerine rehberlik etmeye ve ilham vermeye devam 

edecektir, ancak ruhsallaşmanız arttıkça, tezahürünün zaman geçtikçe daha ince ve parlak hale geleceğine 

dikkatinizi çekerim. 

24 Bu yolda hiç durmadan ilerlemelisiniz, ancak size şunu da söylemeliyim ki, bu yol nefes kesen bir 

koşuyla değil, adım adım kat edilmelidir. 

25 Alışılmış rutinin içine gömülmeyin, ışık yolunda bir adım daha atmanın zamanının geldiğini 

anlayın. Almak için acele etmeyin, ancak almakta da tereddüt etmeyin. 

26 Durgunluğa düşmemenin doğru yolu, Sözüme tam olarak uymak ve talimatlarıma fiilen uymanın 

yerine koymak istediğiniz her türlü salt dışsal eylemden kaçınmaktır. 

27 Aynı zamanda Efendi, Baba ve Hekim olarak da yanınızdayım. Kalplerinizi açın, ey acı yüküyle 

buraya gelen insan yığınları. Bir an için gözlerinizi dünyevi olana kapatın ve ruhani olanın varlığını 

hissedin. Yorgun gezgin, kendisine gölge veren ve onu güçlendiren görünmez bir ağacın gölgesini 

hissedecektir. Sevgiye ihtiyaç duyan kalp, Baba'nın sesinin bir konser gibi duyulabildiği ilahi eve girdiğini 

hissedecektir. Hasta kişi, hayırsever ve merhametli bir elin yarasının üzerinden geçtiğini, yarasını 

iyileştirici merhemle doldurduğunu ve acısını dindirdiğini hissedecektir. 

28 Bana yaklaşmayı öğrenin, almak ve umut etmek için Benden istemeyi öğrenin. Daha sonra 

mucizelerin yaşamınızda nasıl ortaya çıktığını deneyimleyeceksiniz. 

29 Bu, yeni mucizelerin gerçeğe dönüşebilmesi için insanın ruhsallaşma ve inanç konusunda üzerine 

düşeni yapması gereken bir zamandır. Dünya, İsa'nın insanların gözleri önünde yaptığı işleri bir kez daha 

deneyimlemek istemektedir. Bunun için size, çoktan geçmiş bir çağda yaşamaya devam etmeyi inatla 

istememeniz gerektiğini söylüyorum. Yeni bir çağa girdiniz ve bu çağda size henüz açıklanmamış öğretiler 

vereceğim ve işlerimi tekrarlayacağım, ama şimdi ruhsal biçimde. 

30 Uyanık olmalısınız, öğrenciler, çünkü sizinle sadece bu ağızlık aracılığıyla konuşmayacağım, aynı 

zamanda bedeninizin uykuda olduğu anlarda Kendimi ruhunuza da tanıtacağım. Size hazırlanmış uykuya 
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teslim olmayı ve ruhunuzu dünyevi olandan ayırmayı öğreteceğim, böylece ruhunuz ışık bölgelerine 

yükselecek ve orada yolunu aydınlatacağı kehaneti alacak ve sonra da mesajını akla iletecektir. 

31 Efendisini aradığı anda onu nasıl kabul edeceğini bilen öğrenci yolda tökezlemez, kendini zayıf ya 

da mücadelede terk edilmiş olarak görmez. 

32 Sizden istediğim ruhsallaşmanın ne olduğunu anlamayı öğrenin ki, ruhunuzun İlahi öğretileri 

anlamasına yardımcı olmak yerine, önüne yeni bilinmezlikler yığan coşkulu bir mistisizme düşmeyin. 

33 Kendinizi içselleştirin, öğrenciler, ruhunuzun kendisini bekleyen o yaşamı, hazinesinde Benim 

İlahiliğimin çocukları için sonsuz yücelikler barındıran o dünyayı görmeye başlamasına izin verin. 

34 Ruhunuzun bu mutluluğa erişeceği saati geciktirmeyin. 

35 Halkım büyüyor, çoğalıyor, sadece yeryüzünde değil, ruhsal dünyada da. Bu ruhani kalabalıklar 

arasında, anne babanız, kardeşleriniz ya da çocuklarınız olsun, sizinle kan bağı olan kişiler de vardır. 

36 Size halkımın o kadar çok olduğunu, yeryüzünün onlara yetmeyeceğini ve çok daha kalabalık 

olacaklarını söylediğimde şaşırmayın. Onları birleştirdiğimde ve çocuklarımdan hiçbiri eksik olmadığında, 

sonsuzluk onlara bir ev olarak, sonu olmayan o ışık ve lütuf alanı olarak verilecektir. 

37 Burada, yeryüzünde sizi sadece hazırlıyorum, o yaşama nasıl yaklaşacağınızı bilmeniz için 

öğretilerim aracılığıyla size gerekli talimatları veriyorum. Bu insanlık Tanrı'nın halkının sadece bir 

parçasıdır. Yaşamlarını mükemmellik idealine doğru yönlendirebilmeleri için herkesin bu açıklamaları 

bilmesi gereklidir. İnsan ses taşıyıcısının dudaklarından dökülen Benim Sözüm olan bu ilahi mesaj, Benim 

İradem uyarınca tüm insanlara ulaşacaktır. Benim Sözüm dünyayı çağıran bir çandır, onun özü insanları 

ruhsallaşma, ruhun bu yaşamdan sonraki kaderi üzerine düşünmeleri için uyandıracak ve uyandıracaktır. 

38 Dini topluluklar derin uykulara dalmaya devam ettikleri ve alıştıkları yollardan ayrılmadıkları 

sürece, ruhani uyanış olmayacak, ruhani idealler gerçekleşmeyecek ve dolayısıyla insanlar arasında barış 

olmayacak, aktif hayırseverliğe yer olmayacak; insanlığın ciddi çatışmalarını çözen ışık 

parlayamayacaktır. 

39 Beni dinleyen sizlere "halkım" dedim, çünkü öğretimi size emanet ettim ki, insanları davet 

edebilesiniz - öncelikle size katılmaları için değil, çünkü hala birçok kusurunuz var - ama kesinlikle 

mükemmel olan Yasamın yolunda gerçekten yürümeleri için. 

40 Sizden uzakta, dünya halkları arasına dağılmış, büyük insan kitleleri arasında gizlenmiş, Benim 

yasamda yaşadıkları için Benim halkımın çocukları olan birçok insan var ve onların ideali komşularına 

duydukları sevgi aracılığıyla Baba'dan ilham alan ruhanileşmeye ulaşmaktır. Öte yandan, her gün Sözümü 

dinleyenler arasında, Beni her yıl dinlemiş olmalarına rağmen, henüz halkıma ait sayamayacağım bazı 

kişiler var; çünkü sevgi yerine kötü niyet, yardımseverlik yerine bencillik gösteriyorlar; ruhsal 

mükemmellik idealine sahip olmak yerine içlerinde egoizm hüküm sürüyor ve kibirlerini okşayan her 

şeyin peşinden gidiyorlar. 

41 O zaman öğrencilerime şöyle dedim: "Sizi Krallığımın mirasçıları yapacağım"; ama Efendileriyle 

birlikte yaşadıkları için kendilerini bu lütfa layık gördüklerini düşünmeyin. Hatırlayın ki, Efendisiyle 

birçok kez yemeğe oturmuş, O'nunla birlikte yaşamış ve sık sık O'nun Sözünü işitmiş olmasına rağmen, 

Efendisinin öğrencileriyle son kez sofraya oturduğunda onlara emanet ettiği Cennetsel Ahit'i almaya layık 

olmayan biri vardı. 

42 Baba'nın krallığı tüm çocukların mirasıdır, bu lütuf ancak ruhun büyük erdemleriyle elde edilebilir. 

Sizi Bana yaklaştıran lütfa erişmenin imkânsız olduğunu düşünmemenizi istiyorum. 

43 Sözümde Vaat Edilmiş Topraklar'a ancak büyük bir çaba ve zahmetle ulaşabileceğinizi 

duyduğunuzda üzülmeyin. Sevinin, çünkü yaşamını bu hedefe yönlendiren kişi hayal kırıklığına 

uğramayacak ve kendini aldatılmış görmeyecektir. Bu, dünyanın ihtişamı için çabalayan ama pek çok 

çabadan sonra ona ulaşamayan ya da ona ulaşan ama kısa süre sonra ondan geriye hiçbir şey kalmayana 

kadar yok olduğunu görmenin acısını yaşayan pek çok kişinin başına geldiği gibi onun başına 

gelmeyecektir. 

44 Öğrencilerim, öğretilerim size insani görevlerinizden ve bu yaşamın asil hedeflerinden bir adım 

bile uzaklaşmadan, her zaman içinizde Tanrı'ya doğru ilerleme ve size vaat edilen yüksek ödülü 

kazanmaya layık olma arzusu taşımanız gerektiğini gösterir. 
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45 Beden ruhla o kadar yakından bağlantılıdır ki, bedensel kabuğunun acı çektiğini bildiğinde, sanki 

kötülük kendi içindeymiş gibi hisseder. Ruhlar, şifalı merhemimden faydalanın ve bedeninizi iyileştirin; 

acının üzerine çıkmasına izin verin, ona inanç ve umut aşılayın. 

46 Kederli bir şekilde gelip Bana acılarınızdan yakınıyorsunuz. Ama Üstat size, çocukları arasında 

iyileştirmesi gereken çok acı olmasına rağmen, merhametli elini uzatıp size dokunduğunu, böylece O'nun 

okşamasının mucizesini hissedebileceğinizi, sağlıkla ayağa kalkabileceğinizi ve başkalarının da O'na 

gelebilmesi için buna tanıklık edebileceğinizi söyler. 

47 Hayatın sıkıntılarını nasıl yeneceğini bilenler, bunların ruhlarını etkilemesine asla izin vermezler. 

Kendini sınavlara yenik düşüren kişi üzgün ve kederli bir şekilde gelirken, öğrencilerinin yüreklerinde 

nasıl büyük bir sevinçle varlığımı kabul ettiklerini görün. Bana ruhani bir övgü ilahisi göndermek yerine, 

Bana yalnızca acısını ve gözyaşlarını gösteriyor. Bu acı sunusunu kabul ediyorum ama bunu bir inanç, 

güven ve huzur sunusuna dönüştürmenizi istiyorum. 

48 Sizin için hiçbir şey yapamayacağımı mı soruyorsunuz? Ah, küçük çocuklarım, siz Bana sormadan 

önce bile, ihtiyacınız olan şeyi ellerinize teslim ettim! Ancak, yaşamda mücadele ederek ve iman ışığı 

olmadan yolunuza devam ederek, ne Benim varlığımı hissedebilir, ne ruhunuza verdiklerimin farkına 

varabilir, ne de tamamen parladığını görebilmeniz için sadece uyanışınızı bekleyen yeni günün ışığını 

görebilirsiniz. 

49 Mucizenin yaşamlarında gerçekleştiğini görenlere sorun, buraya yüzlerine yansıyan bir sevinçle 

gelenlere sorun. Sizin için tanıklıklarının yer aldığı bir kitap açacaklar ve bu kitapta size öğretici bir örnek 

ve imanınız için bir teşvik olacak bir hikaye okuyacaksınız. 

50 Daha çok acı çekeni daha az sevdiğime nasıl inanabilirsiniz? Acını nasıl olur da seni sevmediğimin 

bir işareti olarak görebilirsin? Keşke sana tam olarak sevgimden dolayı geldiğimi anlayabilseydin! Ben 

size doğru kişinin zaten kurtulmuş olduğunu ve sağlıklı kişinin doktora ihtiyacı olmadığını söylemedim 

mi? Kendinizi hasta hissediyorsanız ve vicdanınızın ışığında kendinizi incelediğinizde günahkâr 

olduğunuzu fark ederseniz, bilin ki aramaya geldiğim kişi sizsiniz. 

51 Eğer Tanrı'nın zaman zaman gözyaşı döktüğüne inanıyorsanız, bu gözyaşları O'nun Göksel 

Krallığı'nın tadını çıkaranlar için değil, kafası karışanlar ya da ağlayanlar içindir. 

52 Burada mükemmel yolu görün, çünkü Sözümde mükemmelliğe götüren ışık vardır. 

53 Ruhum O'nun gerçek tapınağına, yani sizin yüreğinize girer. Oradan Beni aradınız ve gelip size 

Sözümü vermemi istediniz ve işte buradayım. 

54 Bana inanıyor ve adımı sadakatle anıyorsunuz. Kim Benim öğretilerimi tutar ve buna göre 

davranırsa kurtulacaktır. 

55 Ruhunuz kafa karışıklığının karanlığında yok olamaz çünkü Calvary'nin çarmıhında dökülen 

Kanım, ruhunuzu Üstadının ayak izlerini takip ederek evriminin gezintilerine çıkmaya teşvik etti. Seni 

Kanım ve Aşkım pahasına satın aldım. O zamandan beri ölümden dirilmek için hazırlandınız. 

56 Beni bu şekilde konuşurken duyduğunuzda, Benim önümde günahkâr olduğunuzu içinizde itiraf 

edersiniz ve vicdanın azarlamasını dinlediğiniz için ruhunuzun sakinleştiğini hissettiğinizde, Benim 

Tanrısallığımla sevgi birliğini bulursunuz. 

57 Size yaklaşan bu sevgi, ruhunuzun önünde sonsuz bir davet olarak açılan Cennetin Krallığının 

kapısıdır. 

58 Çocuklarımdan hangisinin inancı zayıfladı ve yaşam yolunda yolunu kaybetti ki, ben ona yaşam 

vermek için dönmeyeyim? Sessizlik içinde acı çekenlerden hangisi Benim tarafımdan işitilmedi? 

Yeryüzündeki hangi yetim çocuk hayatında kendisini teselli eden Meryem'in varlığını ve tesellisini 

hissetmemiştir? Hangi ölümcül hasta, bir zamanlar Lazarus'a "Kalk ve yürü" diyen aynı sesi en derin 

varlığında duymamıştır? Ben Mesih'im, dünyanın tesellisi ve ışığıyım. İmanınızda ya da şüphenizde sizi 

izliyorum, çünkü Beni en çok inkâr edenin bile sonunda Benimle birlikte olacağını, işlerinin kefaret 

ağırlığına yenik düşeceğini biliyorum. 

59 Acı çeken herkes Bana gelsin ve Ben de size Sözümle saflık vereyim. O zaman, artık Beni 

duymadığınızda, Benim sevgi dolu yoldaşlığımı hissetmeye devam edeceksiniz. 

60 Yaşam yolunuzu aydınlatması ve ölüm saatinde sizi bilinç bulanıklığından kurtarması için ışığımı 

alın. O zaman, öte dünyanın eşiklerini geçtiğiniz anda, kim olduğunuzu, kim olduğunuzu ve kim 

olacağınızı bileceksiniz. 
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Benzetmemi dinle: 

61 Bir zamanlar, tebaasıyla çevrili bir kral, tebaası haline gelen asi bir halka karşı kazandığı zaferi 

kutluyormuş. 

62 Kral ve halkı bir zafer ilahisi söyledi. Sonra kral halkına şöyle seslendi: "Kolumun gücü zafer 

kazandı ve krallığımı büyüttü; ama fethedilenleri sizi sevdiğim gibi seveceğim, onlara asma yetiştirmeleri 

için mülklerimde tarlalar vereceğim ve onları benim sevdiğim gibi sevmeniz benim isteğimdir." 

63 Aradan zaman geçti ve o kralın sevgisi ve dürüstlüğüyle kazanılmış olan insanlar arasında, 

efendisine isyan eden ve onu uykusunda öldürmeye çalışan ama sadece yaralayan bir adam ortaya çıktı. 

64 İşlediği suçla yüzleşen adam korkuyla kaçıp en karanlık ormana saklanırken, kral onu çok sevdiği 

için tebaasının nankörlüğüne ve yokluğuna ağıt yaktı. 

65 Bu adam kaçarken krala düşman bir halk tarafından yakalandı ve yönetimini tanımadıkları birinin 

tebaası olmakla suçlandığında, dehşete kapılan halk avazı çıktığı kadar bağırarak onun bir kaçak 

olduğunu, çünkü kralı öldürdüğünü söyledi. Ancak ona inanmadılar ve daha önce şehit edilmiş olduğu için 

onu kazıkta ölüme mahkûm ettiler. 

Kanlar içindeyken ve ateşe atılmak üzereyken, kral asiyi arayan hizmetkârlarıyla birlikte oradan geçti 

ve burada neler olduğunu görünce, hükümdar kolunu kaldırarak uşaklarına, "Ne yapıyorsunuz, asi 

insanlar?" dedi. Kralın heybetli ve buyurgan sesiyle isyancılar onun önünde secdeye kapandılar. 

66 Hâlâ ateşin yanında prangalar içinde yatan ve cezasının infaz edilmesini bekleyen nankör tebaa, 

kralın ölmediğini ve ona adım adım yaklaşıp bağlarını çözdüğünü görünce hayret ve dehşet içinde kaldı. 

Onu ateşten uzaklaştırdı ve yaralarını tedavi etti. Sonra ona içmesi için şarap verdi, yeni beyaz bir kaftan 

giydirdi ve alnından öptükten sonra, "Kulum, neden benden kaçtın? Beni neden yaraladın? Bana 

kelimelerle cevap verme, sadece seni sevdiğimi bilmeni istiyorum ve şimdi sana diyorum ki, gel ve beni 

takip et." 

Bu merhamet sahnelerine tanıklık eden insanlar şaşkınlık içinde haykırdılar ve içten içe dönüştüler: 

"Hosanna, hosanna!" Bu kralın itaatkâr tebaası olduklarını ve efendilerinden sadece fayda gördüklerini 

iddia ettiler ve bir zamanlar isyan eden tebaa, kralının bu kadar çok sevgisinden bunalarak, bu sınırsız 

sevgi kanıtlarına, efendisini sonsuza dek severek ve ona taparak karşılık vermeye karar verdi, onun bu 

kadar mükemmel eserleriyle fethedildi. 

(benzetmenin sonu) 

67 Bakın, insanlar, Sözüm ne kadar açık! Yine de insanlar Bana karşı savaşır ve Benimle olan 

dostluklarını kaybederler. 

68 İnsanlara ne zarar verdim? Benim öğretilerim ve yasalarım onlara ne gibi bir dezavantaj getiriyor? 

69 Beni ne kadar sık gücendirirseniz gücendirin, her seferinde bağışlanacağınızı bilin. Ama aynı 

zamanda düşmanlarınız sizi incittiğinde onları affetmekle de yükümlüsünüz. 

70 Sizi seviyorum ve siz Benden bir adım uzaklaştığınızda, Ben de size yaklaşmak için aynı adımı 

atıyorum. Eğer tapınağınızın kapılarını Bana kapatırsanız, siz açana ve Ben içeri girene kadar kapılarını 

çalacağım. 

71 Eğer çarmıhta olduğum için zaten kurtarılmış olduğunuza inanıyorsanız, şunu da anlayın ki, bu 

kurtuluşa layık olduğunuzu kanıtlamalı ve bu örneği izlemelisiniz. 

72 Benimle birlikte günah işleyenler ve bugün kutsananlar, küfredenler ve bugün dudaklarında sevgi 

sözümü duyanlar. Vicdanları huzur bulmayan zina eden kadınlar bir daha günah işlememek üzere 

bağışlandılar, çünkü ben Diriliş ve Yaşam'ım. 

73 İlahi Söz'ün öğrencileri ve mirasçıları olduğunuza göre, artık küfretmeyin. Her fikri, ilhamı ve 

duyguyu ifade etmeniz için size hoş bir dil verdiğimi unutmayın. 

74 Bu Benim Sözümdür, eğitimsizler ve eğitimliler için. 

75 "İyi İnsanlar" olun, boş bir ayna gibi olun ki herkes benim sizinle olduğuma inansın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 101 
1 Koyunlar çobana seslenmezse, çoban onları engele götürmek için arar. 

2 Öğrencilerim, Ben ayrıldıktan sonra ilden ile giderek Efendinin insanlar arasında olduğuna dair İyi 

Haberi yaymanız için sizi hazırlıyorum. O zaman ses taşıyıcılarımın zihinleri bu bildiriye kapalı olacak, 

İlahi Işınım ve ruhani çocuklarım artık bu biçimde tezahür etmeyecek. 1950'den sonra her şey değişecek. 

Ancak ruhsal armağanların sözcüsü ve taşıyıcısı olanlar, donatılmalarında ve ruhsal yükselişlerinde sebat 

ederlerse, ruhtan ruha söyleme ilk ulaşanlar ve sonra bunu inananların kalabalığına öğretenler onlar 

olacaktır. 

3 Öğrencilerimin dudakları ihtiyacı olanlara teselli sunmaya hazır olsun ve evleri barış arzusuyla 

gelenleri kabul etmeye hazır olsun. 

4 İşçilerimin hepsi gerçeğimi duyurmak için yola çıkmayacak. Bazıları hemcinslerini beklemeye 

devam edecek, diğerleri ise onları köylerinde, illerinde ve uluslarında arayacaklardır. 

5 Sizi koruyan ruhani varlıklar etrafınızda olacak ve yolunuzda size ilham, güç ve inanç verecektir. 

6 Önce Beni dinleyin, Benden öğrenin, uygulamaya koyun ve yok olmakta olan ve kan kaybından 

ölen bu dünya için dua edin. Dünyayla yalnızca Baba'nın ilgilenmesini bekliyorsanız, yanılıyorsunuz: bu 

çarmıhın yükünün büyük bir kısmını siz taşıyorsunuz. 

7 Kendi acılarınız, sürekli umutsuzluk ve korku içinde yaşayanları unutmanıza neden olmamalıdır. 

Günlük yaşamda karşılaştığınız güçlükler ve zorluklar büyüktür, ama bunları bazı hemcinslerinize yük 

olanlarla kıyaslayamazsınız. 

8 Şu anda pek çok yüreğin Benim çağrıma sağır olduğunu, Benden uzak olduğunu, hırslı planları ve 

düşmanlıklarıyla meşgul olduğunu çok iyi biliyorum. Ama neden ilhamlarıma sağır olduğunuz ve sizin 

için çizdiğim ruhani yolda ihmalkâr davrandığınız anlar da oluyor? Sizi Benden uzaklaştıran şeyin 

bedeninizin huysuzluğu ve sürekli artan ihtiyaçlarınız ve endişeleriniz olduğunu iddia etmeyin. 

9 Ben her yerdeyim, her fırsatta öğretilerimi uygulamak için bir fırsat bulabilirsiniz, çünkü maddi 

işlerde bile ruhun görevini yerine getirmesi için her zaman zaman ve fırsat olacaktır. 

10 Her gün beş dakika boyunca çalışmalarınız hakkında düşünün, kendinizi değerlendirin ve daha 

fazla gelişmek için bir karar verin. 

11 Dua ruhun koruyucu savunması, silahı ve kalkanıdır. Her zaman ona sığınırsanız zayıf 

düşmezsiniz. 

12 Sizinle herkesin anlayabileceği basit sözcüklerle konuşuyorum. Sizi ne zarif ifadelerle, ne 

anlaşılmaz felsefelerle etkiledim, ne de sizinle yabancı kelimelerle konuştum. Sözümün büyüklüğü 

sadeliğinde yatar. Keşfedin ve kavrayın. 

13 Kalbinizin derinliklerinde ne sakladığınızı keşfettiğimi bilerek Bana ruhen itiraf edin. 

Yüreklerinizde gerçek tövbenin doğmasına izin verin ve Bana her zamankinden daha saf bir şekilde 

gelmeye gayret edin. 

14 Tüm bunları öğrenin ve yolunuzda Benim öğrencilerim olarak tanınacaksınız. Bazıları, kurtuluş 

armağanınızı fark ettiklerinde, sırrınızı satın almak isteyeceklerdir - bazıları iyi niyetle, bazıları da kazanç 

için. Ama onlara acı çeken insanlara yardım etmenin sırrının komşuluk sevgisi olduğunu ve herkesin bu 

yeteneğe sahip olduğunu söylemelisiniz. 

15 Dünyayı şaşırtabileceğiniz yetenekleriniz var. Ruhsal görme armağanı sayesinde kehanette 

bulunacak ve bilimin öngörülerinden bile üstün olacaksınız. 

16 İşçilerim aracılığıyla, en önemsizleri aracılığıyla bile mucizeler gerçekleştiririm. Bu, basit ve 

eğitimsiz olanın, kendisine rahmetimi bahşettiğim ve onu kulum yaptığım için Bana şükrettiği zamandır. 

Çünkü eğitilmemiş bir zihne sahip bir insanda, sadece benim fark ettiğim yüksek bir ruh gizlenebilir. 

17 Uçurumun kenarında inleyen ve hıçkıra hıçkıra ağlayan pek çok kişi gördüm çünkü bedensel 

kabukları asi ve evcilleştirilemezdi. Ama bedenin sapkınlıklarının üstesinden gelmek için mücadele eden 

ruhları, dua ederek kendini Bana kaldırdı ve şöyle dedi: "Tanrım, eğer yardımıma gelmezsen, yok 

olurum". - O zaman Efendi, isyankâr maddenin bir sözle ya da bir denemeyle boyun eğmesini sağlamak ve 

ruha insani tutkuların ve zayıflıkların üstesinden gelme gücü vermek için onlara yönelmiştir. 
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18 Bunlar, ruhen fakir ve yeryüzünde alçakgönüllü olmalarına rağmen, bugün güçle donatılmış 

olanlardır ve dudakları derin öğretiler söyler ve başkalarının iyileştirmesi imkansız olan hastalıkları 

sevgiyle iyileştirirler. 

19 Önceki öğretilerimle ilgili sorularıma yanıt verebilir misiniz? 

20 Kitap orada, size geçen sefer gösterdiğim sayfada açık duruyor; ama oyalanmadan devam etmek 

gerekiyor. Bu nedenle, ihtiyaç duyduğunuzda size gelebilmesi için Sözümün vicdanınıza kazınmasını 

sağlıyorum. 

21 Ben Hayat Kitabı'yım. Her birinizin küçük bir bilgi kitabı olduğunu göreceğim; bu amaçla şu anda 

öğretilerimi kalbinize yazıyorum. Yarın bu öğreti tüm halklara ve evlere ulaşacak, ancak şimdiden bu 

duyuru sırasında Benim dinleyicilerim olma ayrıcalığına sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz. 

22 Mirastan mahrum bırakıldıklarını düşünenleri, insanlığın içinde gereksiz görünenleri, 

aşağılanmaya maruz kalanları, hatta bazıları sevdiklerinin ellerinde olanları çağırdım ve bu sevgi kitabını 

ellerine verdim. 

23 Yeni bir çağın şafağını gördünüz, ancak her şeyi zaten deneyimlediğinizi söyleyemezsiniz. Bu 

yüzden sizi dikkatle hazırlıyorum. Gelecekte bu öğretinin ışıl ışıl parladığını gördüğünüzde, ne kafanız 

karışacak ne de ışığı sizi kör edecektir. Öğrencilerden kendinizi savunmaya hazır hakikat askerleri 

olacaksınız; bu amaçla size savaşacağınız silahların neler olduğunu açıklıyorum. Ama unuttuysanız, 

yenilmez olacağınız silahların şunlar olduğunu hatırlatmam gereksiz değildir: dua, merhamet, bağışlama, 

içtenlik, uysallık, adil ve iyi olan için gayret ve sevgi. 

24 Kaderinizde yeryüzünde yaşamak vardı ve hayal kırıklıklarınız ve zorluklarınız sizi Tanrı'nın gizli 

öğüdünü sormaya sevk ettiğinde, okşayıcı ve merhem ve aynı zamanda yasa olan Sözümü duymaya 

çağrıldığınızda hemen ilahi yanıtı aldınız. 

25 Benim Baba, Efendi ve Tanrı olarak konuşmamı duydukça, yaşamlarınızı yeniden 

düzenleyeceksiniz çünkü artık yaratılma ve dünyaya gönderilme amacınızın Bana ulaşmak olduğunu 

biliyorsunuz. 

26 Benden başka kim size kaderinizi açıklayabilir ve ruhsal armağanlarınızı ortaya çıkarabilirdi? 

27 Öğrencim Yuhanna, kendinden geçtiği sırada, bu zamanı, ruhsal armağanlarınızın ortaya çıkışını 

gördü; ama sadece gördü. Önce İlahi Kuzu'nun size gelip Ebedi Bilgelik ve Mükemmel Doğruluk 

Kitabı'nın Altıncı Mührü'nü açması gerekiyordu ki anlayabilesiniz. 

28 Bugün size gösterdiğim yol, Bana ulaşabilmeniz için gerçeğin ışığıyla aydınlatılmıştır. Bu yolda 

pek çok sınavla karşılaşacaksınız, Yasamı çalışmanız, kaderinizi bilmeniz ve kendinizi onun 

gerçekleşmesine adamanız için pek çok fırsat olacak. 

29 Her gün kendi sınavlarını getirir ve ben onları nasıl karşıladığınızı ve Bana sunduğunuz meyveleri 

görüyorum. Bu denemelerin çoğu küçüktür, ancak bunlar aracılığıyla gelişim ve mükemmellik dolu bir 

yaşama başlayabilirsiniz. Ama bunların özüne inmeden onları reddedersiniz ve böyle yaparsanız kendinizi 

daha ağır sınavlara nasıl hazırlayabilirsiniz? İşleriniz hakkında verdiğim hüküm şiddetli değildir; sizi 

seven, Yasamı uygulamada daima ilerlemeniz, huzurunuzu ve ruhsal gücünüzü göstermeniz için size öğüt 

veren şefkatli bir Baba'nın hükmüdür. Ama ben tüm çocuklarımı arar ve severim, günah işleyenden yüz 

çevirmem, aksine onu bağışlar ve yollarını düzeltip doğru yola dönmesi için ona bir fırsat sunarım. 

Beni izleyenler arasında kendilerini günahlarından kurtaramayanlar vardır; ama (hayatta) zafer 

kazandıklarına inandıkları sürece hararetle dua eden diğerleri, öz sevgileri veya gururları yüzünden 

incindiklerinde talimatlarımı unuturlar ve kötü eğilimlerinin kendilerini göstermesine izin verirler. 

Düşüncelerinizi ve varlığınızın kökenini bilen Benden kim saklanabilir? 

30 İnsan, davasını savunmak için hemcinsinin kalbine nüfuz edemezken, ben bununla ilgileniyorum, 

ister haklı ister haksız olsun, seni savunuyorum ve seni seviyorum. 

31 Sözlerimi dinleyin ki tökezlemeyin ve dudaklarınıza acı dolu bir kadeh getirmeyin. Neden sevme 

kaderinizi, büyük görevinizi anlamak istemiyorsunuz? Varlığımın bir parçası olduğunuza ve dolayısıyla 

yüce niteliklerle donatıldığınıza göre, sizden istediklerimi yerine getirebileceğinizi hissederek neden 

Benimkine benzer işler yapmıyorsunuz? 

32 Sözümü aldığınızda kendinizi incinmiş hissetmenizi istemiyorum, aksine onunla size yeni bir 

cesaret aşılamak istiyorum. Eğer size bir zamanlar "Sizin İradeniz Benim İrademdir" dediysem, Benim 

Yasalarıma boyun eğdiğinizde Benim İrademi yerine getirdiğinizi unutmayın. İyi kararlarınızı ve 
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kararlarınızı onaylıyorum ve sevme görevinizi yerine getirdiğinizde kalbinize inen huzurumu ve 

kutsamalarımı hissettiniz. 

33 İyilik yapmak için çabalayın, şevkle dua edin ve komşunuzu sevin. Ruhunuzun büyümesine ve 

görevini yerine getirirken güçlü ve büyük hissetmesine izin verin. 

34 Şu anda yoksul olmanız Beni hoşnut etti, ama sizi günlük ekmekten yoksun bırakmayacağım. Sizi 

herhangi bir şeyden mahrum bırakırsam, karşılığında size Ruh'un ekmeğini, sonsuz yaşamın ekmeğini 

vereceğim ve sizi insanlığın hayırseverleri olarak adlandıracağım. 

35 Damiana Oviedo aracılığıyla duyurduğum ziyaret zamanları geldi. Uluslar birbirleriyle savaşıyor, 

kıtlık ve salgın hastalıklar insanlığın üzerine yayılıyor. Doğanın güçleri serbest bırakıldı. İlk ses taşıyıcısı 

aracılığıyla şöyle dedim: "Zaman değişecek ve insan biliminin büyük ilerleme belirtileri gösterdiğini 

gördüğünüzde, insanlığa barış mesajı getirmek için tövbe edecek ve Benden öğreneceksiniz. 

36 Hepiniz aydınlandınız ve dünyanın en ücra köşesinde bile, nerede bir öğrencim varsa, Ruhum 

orada bulunacak, ışık ve güç yayacak, sorunları çözecek ve engelleri ortadan kaldıracaktır. Bu zamanda 

Benim tarafımdan işaretlenmiş olan sizler, size vermekte olduğum bu vahyi bilme ayrıcalığına sahip 

olmayanlar için şefaat edin. 

37 Sizi kutsadığım ve size huzur verdiğim bu kısa süre boyunca dinlenin, çünkü kefaret görevinizi 

yerine getirmelisiniz; bunun için size yeni bir dünya bedenine bürünme lütfunu bahşettim. Bana 

ulaşabilmeniz için sevgim size bu fırsatı veriyor. Ruhunuzda acıyla Huzuruma gelmeniz nasıl Benim 

İsteğim olabilir? Ama Beni işitenler bilsinler ki, Sözüm artık vicdanlarından çıkmayacaktır. Ama onları 

çağırmama rağmen gelmek istemeyen kaç kişi var: Onlar hayatlarının en yüksek amacı olarak hazzın 

peşinden koşanlar ve yasaları olarak yalnızca özgür iradelerinin emirlerine sahip olanlardır. Onları Beni 

takip etmek istemedikleri için terk etmiyorum, aksine, en çok aradığım kişiler onlardır, çünkü kalplerinde 

çok büyük bir acı olduğunda, tüm insanlar arasında onların gözlerini Bana kaldıracaklarını biliyorum. 

38 Bu tövbe anlarında her şeyi kabul eder ve her şeyi affederim. Ancak bazıları yaşam boyu 

yenilenirken, diğerleri huzura ve sağlığa kavuşur kavuşmaz ve kendilerini yeniden güçlü hisseder 

hissetmez Benim sevgi kanıtımı unuturlar ve kendilerinden daha da uzaklaşırlar. Bunlar, hayatın 

kendilerine gerçek yola dönmeleri için verdiği iyi fırsatı nasıl kullanacaklarını bilememişlerdir. Sonra 

onları ötelere çağırıyorum ki ruhları maddenin ve onu dünyaya bağlayan her şeyin etkisi dışında kendi 

üzerine düşünebilsin. 

39 Bu çağrıyı her gün kaç insana gönderiyorum! Geri dönmeden önce İlahi Adaletimin ışığında 

kendilerini arındıracaklar ve bu şekilde arınmış olanlar kendilerini bir daha pislikle lekelemeyecekler, 

çünkü Rab'bin önünde hoşnut edici ve O'na layık işler yapmak için kesin bir kararlılıkla gelecekler. 

40 Kaçınız yapamadığınız bir görevi yerine getirmek ya da yaptığınız hataları telafi etmek için bir 

fırsat aramak üzere Dünya'ya dönmek zorunda kalacaksınız! 

41 Birçoğunuzun Beni dinlemek ve Benden öğrenmek için yeterli zamanı olmasına rağmen, 

yaşamınızın son yıllarında olduğunuzu ve artık ruhunuzda biriktirdiklerinizi büyük bir sevgiyle ekecek 

zamanınız olmadığını düşünün. Ama endişelenmeyin, Ben Yaşam'ım ve yaşamanıza izin vereceğim ki, 

yüreklere o çok arzuladığınız tohumu ekebilesiniz. 

42 Beni dinleyen kalabalıklar arasında, ilahi öğretilerin çoğunu anladığını düşünen, ancak içten içe bu 

sözden şüphe duyan ve inkar eden biri eksik değildir. Ancak inkar edemeyeceği şey, kalbinin kendisinin 

bilmediği şekillerde titrediği ve çarptığı gerçeğidir. Ona söylediğim bazı sözleri unutmaya çalışacak ama 

bunu başaramayacak ve hatta o göze çarpmayan ve basit kelimenin yankısını duyduğu uyku saatlerini bile 

kaybedecek. Bunun nedeni, vicdanının ona bu sözün arkasında kalbinde sakladıklarını keşfeden ve ona 

sadece kendisinin bildiği şeylerden bahseden bir ışık olduğunu söyleyecek olmasıdır. 

43 İşte merhametli Elim tarafından yazılmış Yaşam Kitabı'nın bir başka sayfası. Ruhunuzla 

konuştum, çünkü her zaman Kendimi insanlara tanıttım. Şu anda Kendimi gösterdiğim biçim ne yeni ne 

de tuhaftır. Yalnızca gerçekleşmiş olan kişi için bu garip ya da imkansız görünebilir. Öte yandan, Beni 

bekleyen kişi için, Babasının sesini kendi içinde duymak en doğal ve doğru şeydir. Sadece yanan 

kandillerle nöbet tutmayı bilen bakireler gece yarısı geldiğinde Güvey'in sesini duydular. 

44 Bir kez, iki kez ve üçüncü kez çağırmak zorunda kaldıklarım oldu, bazıları sadece Beni duymakla 

kalmadı, aynı zamanda inançlarını ateşlemek için her şeyin dibine inmek zorunda kaldı ve bazıları İşime 

küfretti; ama daha sonra, yollarında bir mucize yaptığımda, tövbe ederek ve korkuyla, konuşanın Tanrı'nın 
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Sözü, İlahi Efendi olduğunu itiraf ettiler. Bu Benim en iyi öğretilerimden biridir: hemcinslerinize karşı 

sabırlı olun; öğretide şüpheye düşerlerse, asla hakarete hakaretle karşılık vermeyin. 

45 İnsanların alayları ve kalpsizlikleriyle kendilerine verdikleri acıyı gözlerimden saklamaya 

çalışanlara ne mutlu! Ne mutlu şikâyet etmeyip Bana şükredenlere, çünkü yaşadıkları sıkıntılara rağmen 

lütfum onları her yerde takip eder. 

46 Bakışlarımdan keşfetmeyeceği ne saklayabilirsin? Sizi ödüllendireceğim, fırtınalardan sonra her 

zaman barış gökkuşağının belirdiğini göreceksiniz. Öğretimi bir hazine gibi biriktirmeye devam edin, bir 

eylem haline gelsin, böylece hayırseverlik kalplerinizde arınabilsin. 

47 Aranızda geçmişte kötülükten zevk alan, nefret ve ahlaksızlık içinde kendilerini rahat hisseden 

ama sevgi, merhamet ve alçakgönüllülükten dehşete kapılanlar var. Şimdi içsel dönüşümleriyle, 

yenilenmeleriyle tazeleniyorlar. Ruhunuz şimdiden bedeniniz üzerinde güç kazanmaya başladı. Artık iyilik 

yaptığınızda mutlu olursunuz, merhamet göstermekten zevk alırsınız ve nazik ve alçakgönüllü olmaktan 

memnuniyet duyarsınız. Ahlaksızlığa karşı ürperti ve tiksinti hissetmeye başlarsınız. Beni dinledikten 

sonra hayatını bir şekilde değiştirmeyen hiç kimse yoktur. Yüce Hekim'in şifalı merhemini bedenine ve 

ruhuna sürdükten sonra varlığından gerçek sağlığın aktığını hissetmediğini kim söyleyebilir? Yalnızca 

Benim Sözüm ne kadar çok mucize gerçekleştirmiştir! Ruhsal tembelliğinizin üstesinden gelmenize 

yardımcı olmak için size her şeyi bahşettim. Çünkü bu zamanda bir insan olarak Kendimi feda etmeye 

değil, kurtuluşunuzu kazanmak için size erdem kazanmayı esinlemeye geldim. Üstünüzde ruhunuzun 

mirası olan ruhani bir hazine vardır. Sizin için tasarladığım her şeye ne zaman sahip olacaksınız? 

48 Bugün hiç kimse onların ne kadar çok şey başardığını bilemez. 

49 Anlara ne kadar muhtaç hissediyorsun! Bazıları ağlar ve nedenini bilmezler, sürekli hastadırlar. 

Baba olan diğerleri ise, aileleriyle ilgilenmelerine ve onlara sevgiyle bakmalarına rağmen neden sadece 

anlayışsızlık ve nankörlük meyveleri topladıklarını merak ederler. Ve yeryüzünde okşama ve yardım 

arzusu duyan kadınlar da, aynı şekilde bu şefkat susuzluğunu neden hayatta gideremediklerini merak 

ederler. Aynı kanı taşıyan kardeşler birbirlerinden uzak hissederler, birbirlerini sevmezler ve birbirlerini 

anlamazlar. Kendinize tüm bunların nedenini soruyor ve iyiliğin gözlerinizin önünde neden başarısız 

olduğunu anlayamıyorsunuz. Sana söylüyorum: Bazılarının iyiliği diğerlerinde yankı bulduğunda ve 

kalpleri bununla tazelendiğinde - manevi erdemler ve değerler gerektiği gibi takdir edildiğinde, o zaman 

adalete, sevgiye ve anlayışa duyulan açlık ve susuzluk insanların kalbinden çıkacaktır. 

50 Size şunu da söyleyeyim, bu dünyada ruhsal olarak kim olduğunuzu bilmediğiniz gibi, eşinizin, 

anne babanızın ya da çocuklarınızın ruhunun kim olduğunu da bilmiyorsunuz. Çarmıhınızı oluşturan pek 

çok kefaret görevinin yükünü ancak bu şekilde taşıyabilirsiniz. Bu haçı sevgiyle taşıyın, şu anda kim 

olabileceğinizi bilmeye çalışmayın. Hepinizin tek bir Baba'nın kardeş çocukları olduğunuzu ve kardeşler 

arasında düşmanlık olamayacağını bilmekten hoşnut olun. Birbirinizi sevin ve gelişim yolunda ilerleyin. 

51 Cennet uzun zaman önce kapılarını insanlığa kapattı, yok oldu ve kokusu sonsuzluğa yükseldi. 

Ardından yeryüzü bir gözyaşı vadisine dönüştü ve ruhun kendini arındırdığı savaş alanı olan ruhsal kefaret 

başladı. Ancak kaybettiğiniz cennetten daha iyi bir cennet bulacağınız cennettir; kapıları açık bir şekilde 

sizi beklemektedir. Gücümü alabilmeniz ve ruhsal gelişim yolunuzda ilerlemeye devam edebilmeniz için 

dua edin. Ama bunu ruhunuzla yapın, öğrenilmiş dualarla değil - ne kadar güzel olurlarsa olsunlar - eğer 

onları derinden hissetmiyorsanız. Bu yüzden hemcinslerinizi sevin ve affedin. O zaman talimatlarımı 

izlediğinizde vicdanınızdan kalbinize akan mutluluğu deneyimleyeceksiniz. 

52 Uzun zamandır sizi hazırlıyorum, çünkü öyle bir noktaya geleceksiniz ki, dünyada düzeni ve 

ruhsal huzuru bozanlar olarak adlandırılacaksınız, çünkü iftiraya uğrayacaksınız. Benim öğretilerim, yarın 

sabırlı, alçakgönüllü ve nazik efendiler olacak, hemcinslerinin tüm sorularını sevgiyle yanıtlayacak 

olanları yetiştirir. 

53 Öğretilerimin her biri, ruhunuzun daha sonra kardeşlerinize öğretmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi 

öğrenebileceğiniz bir kitaptır. Öğretilerim sizin için bu dünyada yeni bir dünya, yeni bir yaşam hazırlıyor. 

Ama ben size bu gerçekten söz ettiğimde ve siz ulusların yürüttüğü, sadece acı, korku ve sefaletin hüküm 

sürdüğü savaşı düşündüğünüzde, bu sözün gerçeğe dönüşmesinin mümkün olmadığını düşünüyorsunuz. 

Ama gerçekten söylüyorum, sizinle paylaştıklarım yalnızca bir öğreti değil, aynı zamanda bir kehanettir. 
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54 Eğer biliminiz ve günahınız barış, samimiyet ve kardeşlik cennetini kaybetmenize neden olduysa, 

ruhsallaşma size bu lütfu geri verecektir ki bu da bugün sahip olduğunuz yüksek gelişim derecesinden, 

henüz masumiyet halindeyken sahip olduğunuz (o varlıktan) daha değerli olacaktır. 

55 Yeni başlayanların anlayabilmesi için Benim öğrettiklerim sade ve basittir. Kendimi günahkâr 

bedenler aracılığıyla göstersem de, Sözüm insanların kalbinde bir sevgi izi olarak kalır. Bu tezahür biçimi, 

çocuklarıma verdiğim alçakgönüllülüğün bir başka kanıtıdır. Size sürekli olarak bu erdemi öğretiyorum, 

çünkü ruhun en çok uygulaması gereken erdemlerden biridir. Bazılarına dünyada mütevazı bir köken 

verdim, böylece yaşamlarında Efendi'yi örnek alabilirler; diğerlerine zengin bir yuva verdim, böylece bir 

kral olmasına rağmen tahtını yoksullara, hastalara ve günahkârlara hizmet etmek için terk eden İsa'yı 

örnek alabilirler. 

56 Her kim olursa olsun, komşularına hizmet etmek için sosyal konumundan alçalan kişinin erdemi, 

sefil ve bilinmeyen yaşamından sevgi yolunda doğruların zirvesine yükselen kişinin erdemi kadar 

büyüktür. 

57 Ah, keşke aranızdan başkalarına örnek olacak alçakgönüllü bir yürek çıkabilse! Yüzlerinde 

alçakgönüllülük ifadesi olanların kaçı gururlu kalplerinde gizledikleri gururu ekiyor? 

Alçakgönüllülüğünüzden dolayı insanlar sizi Kutsal Ruh'un öğrencileri olarak tanısınlar diye, bu 

ikiyüzlülük maskesinin bu halkın üzerinden düşmesi Benim isteğimdir. 

58 Efendinizin yaşamı tüm insanlar için bir örnektir. Ancak kadın, annelik görevi hakkında talimat 

almadığı için, Meryem ona İlahi Şefkatin vücut bulmuş hali olarak gönderilmiştir; o da erkekler arasında 

bir kadın olarak ortaya çıkmış ve size aynı şekilde İlahi alçakgönüllülük örneğini vermiştir. 

59 Benim erdemi övdüğümü her duyduğunuzda, insan günahının ve kusurluluğunun tüm ihtişamıyla 

gözlerinizin önünde belirdiğini hissedersiniz. Sonra ne yazık ki boynunuzu eğiyorsunuz ve biri Bana şöyle 

diyor: "Tanrım, saflığın ve kutsallığınla günahlarımız için bizi aşağılamaya mı geliyorsun, Sen ki 

yüreklerimize alçakgönüllülüğü koyansın?" O kalbe, Benim Sözümü anlamadığını, bunun sadece Benim 

Işığımın ve Kutsallığımın bir zerresi olduğunu, böylece Benim önümde aşağılanmış hissetmemeniz ve 

erdemde Beni takip edememeniz için önünüze koyduğumu yanıtlarım. 

60 Alçakgönüllülük ile kıyafet yetersizliğini birbirine karıştırmayın. Kendi içinde aşağılık duygusu 

taşıyan ve bu nedenle başkalarına hizmet etmek ve onların önünde eğilmek zorunda kalan kişinin 

alçakgönüllü olduğunu da düşünmeyin. Size diyorum ki, gerçek alçakgönüllülük, kendisinin bir kişi 

olduğuna karar verebilmesine ve bazı bilgilere sahip olduğunu bilmesine rağmen, başkalarına karşı 

alçakgönüllü olmaya istekli olan ve sahip olduklarını onlarla paylaşmaktan zevk alan kişidedir. 

61 Alçakgönüllülük ruhun ışığıdır ve bunun aksine, aynı şeyin yokluğu ruhun karanlığıdır. Kibir 

cehaletin meyvesidir. Bilgiyle yüce ve erdemle seçkin olan kişi gerçek alçakgönüllülüğe ve ruhani 

tevazuya sahiptir. 

62 İnsanlar arasında saygı duyulan bir kişinin size karşı sevgi, anlayış ve alçakgönüllülük gösterdiğini 

deneyimlediğinizde ne kadar minnettar hissedersiniz. Aynı duyguyu sizden aşağıda olanlara veya böyle 

hissedenlere de aktarabilirsiniz. Eğilmeyi bilin, üstünlük hissetmeden el sıkışmayı bilin, anlayışlı olmayı 

öğrenin. Size söylüyorum, bu durumlarda mutlu olan yalnızca sevgi kanıtını, yardımı ya da teselliyi alan 

kişi değil, aynı zamanda bunu veren kişidir de; çünkü bilir ki, kendisinin üzerinde, kendisine sevgi ve 

alçakgönüllülük kanıtları veren Biri vardır ve O, onun Tanrısı ve Rabbidir. 

63 Büyüklüğüyle sizi asla alçaltmayan, ama sizi yüceltmek ve ne başlangıcı ne de sonu olan 

Krallığında gerçek yaşamın tadını çıkarmanızı sağlamak için mükemmel alçakgönüllülüğüyle bunu ortaya 

koyan Babanız tarafından sevildiğinizi hissetmenin hazzını yüreklerinizde yaşayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 102 
1 Dualarınız cennete ulaştı ve bunun kanıtı olarak bu anlarda Benim huzurumu hissediyorsunuz. 

Eğer bir vesileyle, kalbinize tatlı bir huzurun nüfuz ettiğini hissederseniz, Yaratıcınızın size yakın 

olduğunu kesin olarak söyleyebilirsiniz. Eğer kalbiniz daha hızlı atıyor ve içinizi açıklanamaz bir mutluluk 

dolduruyorsa, bunun nedeni ruhunuzun Rabbinin sesini duymuş olmasıdır. 

2 Gelişim yolunuzda sizi cesaretlendirmek için varlığımın sizinle birlikte olduğu düşüncesiyle 

haçınızı alın. 

3 Hepiniz Rab tarafından aydınlatılanlara ait olabilirsiniz ve olmalısınız. İçinde sevgi ve erdemin 

ilahi tohumunu taşımayan hiçbir kalp yoktur. Öğrencilerim olmak için öğretimi benimseyenler, sevgi ve 

merhametin gerçek tanıklıkları aracılığıyla kalabalıklara Efendilerini mükemmel sevgi ve sonsuz bilgelik 

olarak sunanlardır. Bu, İyi Haber'i yeryüzünde saf işler, sözler ve düşünceler aracılığıyla duyurmanızın 

yoludur. 

4 Bu süre zarfında ruhsal alanda öylesine büyük bir duyarlılık kazanmanızı istiyorum ki, zihninize 

yansıyan Benden gelen bir düşünce Bana gerçek bir uysallıkla itaat etmeniz için yeterli olsun. 

5 İnsanların Tanrılarının Sözüne, Varlığına ya da Adaletine inanmak için O'ndan inkar edilemez 

maddi bir tezahür talep ettikleri o günler geride kaldı. İnsanların yalnızca peygamberlerinin korkunç 

sesinden ya da salgın hastalıklar, salgınlar ve savaşlar yoluyla serbest bırakılan unsurlar aracılığıyla ortaya 

çıkan İlahi Adaletten titrediği o zamanları geçmiş olarak kabul etmelisiniz; bunların gününüze kadar 

devam etmesini arzulamayın. Ruhunuz evrimleşmiştir ve onu ruhlar dünyasından size gelen titreşimlere, 

ilhamlara ve mesajlara açık hale getirene kadar maddeleşmiş ruhla mücadele edecektir. 

6 Her çağda ruhunuzun gerçeğin bilgisine doğru giderek daha fazla ilerlemesine yardımcı oldum. 

Son perdenin de ortadan kalkacağı ve Babanızın görkemini görebileceğiniz saatin gelmesini sağlayın. 

7 Her kim - Benim öğrencim olduğunu kimseye söylemeden - yolunda iyilik yayarsa, her yerde 

hemcinsleri tarafından Baba'ya ulaşmanın en kısa yolunun hangisi olduğu sorulacaktır. 

8 Benim askerim, hizmetkârım ya da öğrencim olmakla övünen herkes sadece şüphe, alay, aşağılama 

ve kınama uyandıracaktır. 

9 İsa, öğrencilerinin gözleri önünde büyük ve güçlü işler başardıktan sonra, bir keresinde Petrus'a 

şöyle sordu: "Ya sen, benim kim olduğuma inanıyorsun?" Öğrenci şaşkınlık içinde, ama iman dolu bir 

sesle, "Sen yaşayan Tanrı'nın Oğlu'sun" diye karşılık verdi. Böylece dünyada Benim İsteğime göre 

ilerleyeceksiniz: İsa'nın sana öğrettiği o nazik şefkatle. O zaman yaptığınız işleri görerek öğrencilerim 

olduğunuza ve öğretilerimi hemcinslerinize aktardığınıza inananlar eksik olmayacaktır. Benim iyi yol 

olduğumu, Sözümün size bunun tanıklığını verdiğini unutmayın. Size pek çok şey söyledim, yine de 

Sözlerimden tek birinin bile size Yasam dışında bir şey öğrettiğini söyleyemezsiniz. 

10 Sizi merhametsiz bir güneşin ışınları altında solmuş ve kurak bitkiler gibi karşıladım ve üzerinizde 

göksel bir çiy gibi olan Sözümün okşamasını hissetmenizi sağladım. Devedikenleriyle dolu bir yolda 

yürüdünüz ve incinmekten korktuğunuz için daha fazla ilerlemek istemediniz. Ama Sözümü duyduktan 

sonra, yaşam korkusunu kaybettiniz, güvensizlik ve şüphe kalplerinizden çıktı ve kaderinize umut ve 

inançla dolu yaşam yolculuğuna devam ettiniz. Geçen her an için, Baba'nın Sözü ruhunuzda yankılandı; 

bu, onu alan herkes için sonsuz yaşamın gıdasıdır. 

11 İnsanlar, ben sizi ruhani yaşama nüfuz etmeniz için donatırken, dünyada da lejyonlarca insan, 

hemcinslerinin yüreklerinden ruhani kökenli her tohumu söküp atmaya hazırlanıyor. İnancınızı 

güçlendirmeniz ve size açıkladığım ilahi bilginin kalplerinizde ortaya çıkmasına izin vermeniz için size 

gerekli zamanı veriyorum. Kendinizi gerçekten hazırlarsanız, dünyadan korkacak hiçbir şeyiniz 

olmayacak, ne onun sözlerinden ne de kitaplarından, ne vaatleri ne de tehditleri öğretilerimin özünü ya da 

size sunduğum Vaat Edilmiş Topraklar vaadini kalplerinizden söküp atmayı başaramayacak. Onu asla 

dünyanın en cazip vaatlerine değişmeyeceksiniz. 

12 Bu deneme üzerinize geldiğinde ve düşmanlarınız adımlarınızı izlediğinde, o anda sizinle 

konuşanın Mesih olduğunu hatırlayın, size İsa'nın çölde nasıl denendiğini ve O'nun gücüyle dünyayı ve 

bedeni nasıl yendiğini hatırlatın. Ben de sizin böyle olmanızı istiyorum - düşmanlarınızın en güçlüsünün 

kendi içinizde olduğunu ve sadece Benden gelen iman ve gücün size zafer kazandıracağını unutmadan, her 

düşman karşısında güçlü olmanızı istiyorum. 
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13 Mücadeleniz ödülsüz kalmayacaktır; dünyadan bekleyebileceğinizden sonsuz derecede daha büyük 

olacaktır. Bu büyük ödülün çok az bir kısmını size bu dünyada peşin olarak vereceğim ve bu da 

gerçeğimin düşmanlarının gerçeğe döndüğünü görmenin mutluluğu olacaktır. 

14 Sevgili öğrencilerim, öğretilerim üzerinde dikkatle düşünün ve bu düşünceden savaşta yüreğinizi 

kaybetmemenize yardımcı olacak gücü kazanacaksınız. 

15 Sözümü anlamak istiyorsanız, zihninizi her türlü kirlilikten arındırın. Üstat onu içinde bulunduğu 

uykudan uyandırmak ve ona yeni sabahın parlayan ışığını göstermek için üzerinde çalışmaktadır. 

16 Size olan sevgimden dolayı, sizin için anlaşılabilir kılmak amacıyla ilahi olanı insan yapıyorum. 

İlahi bilgeliğimi insan sözlerine dönüştürüyorum ve bu ruhani armağan aracılığıyla, sevgisiyle bedeninizi 

güçlendiren ve ruhunuzu lekelerinden arındıran Cennetteki Babanızın talimatlarını duymanızı sağlıyorum. 

17 Tüm varlıkların Babası şu anda sizinle konuşuyor. Sizi yaratan sevgi, bu sözü duyan her bir kişide 

kendini hissettirir. 

18 Bu ses taşıyıcıları aracılığıyla Beni duymadan önce, içinizdeki gizli bir ses yolunuzdaki varlığımı 

duyurdu. Bir kardeşin "Gelin, çünkü İlahi Efendi şimdi konuşuyor ve sizi bekliyor" sözleriyle onları 

getirdiği Müjde'yi aldıklarında, kalplerindeki bu sesi duyabilenler, sahip oldukları önsezinin onları 

aldatmadığını, kalplerindeki duyurunun gerçek olduğunu doğruladılar. Size doğrusunu söyleyeyim, bunlar 

Benimle kalanlar, Beni zaten bekledikleri için Benim tezahürüme inananlardır. 

19 Artık sizinle bugün deneyimlediğiniz biçimde konuşmadığım zaman, Kendimi size doğrudan 

ruhtan ruha yeniden tanıtacağım ve o zaman artık şüphe duymayacak ve "Bu gerçekten Rab mi?" diye 

sormayacaksınız. O zaman ruhunuzun Yaratıcısıyla iletişim kurmaya başlayacağına dair kesin ve mutlak 

bir inanca sahip olacaksınız. 

20 Ruhsal olgunluğunuzun düşük olduğunu düşündüğünüz için Bana yaklaşma çabanızda zayıf 

düşmeyin. Bir ruhsallaşma çağına giriyorsunuz ama ruhsal diyalogunuzda tam olarak mükemmelliğe 

ulaşamayacaksınız; sizden sonra başkaları gelecek ve onlardan sonra da sesimi duyacak, ilahi ilham alacak 

ve mesajlarımı şimdi hayal edemeyeceğiniz bir şekilde yeniden üretecek başkaları gelecek. O zamanlarda 

yaşayacak olanlar sizler olmayacak mısınız? Ancak bu gelecek şeylere yalnızca ben nüfuz edebilirim ve 

hangilerinin geri döneceğini ve hangilerinin asla dünyaya dönmemek üzere ruhani dünyada kalacağını 

yalnızca ben bilebilirim. 

21 Öğrencilerimden bazıları ilk taşı koyacak, diğerleri ise insanın Rabbi için diktiği en güzel binanın 

son taşını koyacak. 

22 Bu çalışma tüm insanlar arasında ruhani uyumun meyvesi olacaktır. Bugün kendinizi bu meyveyi 

üretmekten çok uzak hissediyorsunuz çünkü insanlar arasında anlaşmazlık olduğunun farkındasınız. Yine 

de umutsuzluğa kapılmayın, çünkü insanlığı bölen yabani otları kesecek olan orak çoktan yaklaşmaktadır; 

böylece ziyaret sona erdiğinde, bir kez daha adaletin, aklın ve kardeşliğin parladığını göreceksiniz. 

23 Bugün önünüzde Sevgimin İlahi Kitabını açıyorum; bunu kalplerinizle de yapın sevgili öğrenciler. 

Ama kaygılanmayın, çünkü size buyruklarımı vermeden önce, kederlerinizi dinlemek ve acılarınızı 

iyileştirmek için duraklarım. Benim arzum, Bana geldiğinizde ruhunuzda derin bir huzur olmasıdır. 

Hanginizin mücadele etmesi gereken çok şey olduğunu biliyorum ve bunun için şu anda bile büyük bir 

teşvik almanız kesinlikle gereklidir. Bu güç size yaşam ve sağlıkla dolu olan Sözüm tarafından verilir. Bu 

Söz, şu anda Baba ile çocukları arasındaki mükemmel birlikteliği gerçekleştirmek için ruhunuzun içine 

nüfuz etmekte olan İlahi Söz'den kaynaklanmaktadır. 

24 Bazıları için öğretilerim unutulmaz olacak, çünkü yaşamlarında adımlarına rehberlik eden bir 

yıldız olacak. Bunlar zamanı gelince Beni izlemek ve vahiylerime tanık olmak için gelecekler. Diğerleri 

ise kimi dinlediklerini ya da o sözün içerdiği gerçeğin ne olduğunu bilmeden yoldan sapacaklardır. O 

zaman imtihan zamanları gelip de varlıklarının en iç kısmında bir zamanlar duydukları ve o zamanlar 

kalplerinin hiç önem vermediği şeyleri hatırlatan ilhamın yükseldiğini hissedene kadar biraz daha 

dolaşmaları gerekecektir. Her şeyden önce, ister yüz çevirin ister inkâr edin, hepiniz Beni dinleyin. Sadece 

benim erişebildiğim ruhunuza ekiyorum, çünkü bunun için tek bir anahtar var ve ben ona sahibim. Bunun 

için doğru zaman geldiğinde, bugün varlığınızın en gizli yerinde bıraktığım ışık kalbinizin derinliklerinden 

fışkıracaktır. 

25 Yaşamınızdaki karanlığı, cehaleti, ahlaksızlığı, bedeninizi hasta eden her şeyi ortadan kaldırın. 

Varlığınıza ışık getirin ve ruhunuzun sevgisini insan kardeşlerinizin yaşam yoluna yayın. 
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26 İnsanlar bu yüzyılı "yeni bilgi zamanı" olarak adlandırıyor, ancak ben size sadece bilimden gelen 

ışığa değil, aynı zamanda ruhani armağanlarınıza da güvenmenizi söylüyorum. Unutmayın ki insan sadece 

ekmekle değil, Tanrı'dan gelen her sözle de yaşar. 

27 Sözümü yüreklerinizde tutun ve eğer ondan yararlanacak olursanız, bu öğretiyi bilmeyenlerin 

önünde övünmek için olmasın. Yeni aydınlanmış kişiler olarak görünmeyi arzulamayın, çünkü 

hemcinslerinizden hiçbiri ışıksız değildir. Mirasımı aktarırken alçakgönüllü olmazsanız, ışık veremezsiniz. 

28 Şu anda insanlığa yeni bir kitap, yeni bir vasiyetname miras bırakıyorum: Üçüncü Çağ Sözüm, 

Altıncı Mühür'ün çözülmesiyle insanlığa seslenen İlahi Ses. 

29 İsimlerinizin ya da yaptıklarınızın tarihe geçmesi gerekli değildir. Bu kitapta Sözüm, insan kalbine 

ebediyen seslenen yankılı ve berrak bir ses gibi olacak ve halkım bu ruhsallaşma yolundaki adımlarının 

izini gelecek nesillere bırakacaktır. 

30 İyi işlerinizin anısını sizden sonra gelenlere örnek olarak bırakın. Bugün tüm lekelerinizi yok 

etmek için acele edin ki kardeşleriniz tarafından görülmesinler. 

31 İlk Çağ'ın Kutsal Yazıları İsrail halkının tarihini aktarmış ve çocuklarının adını, başarılarını ve 

başarısızlıklarını, iman işlerini ve zayıflıklarını, yüceliklerini ve çöküşlerini korumuştur, öyle ki bu kitap 

her yeni kuşağa o halkın Tanrı'ya tapınmasındaki gelişiminden söz etsin. Bu kitap aynı zamanda erdemi ve 

doğruluğu seven ataların isimlerini, iman gücünün örneklerini ve halkını tehlikenin eşiğinde gördüğünde 

Rab'bin her zaman ağzından konuştuğu peygamberlerin, gelecek şeyleri görenlerin isimlerini de verdi. 

Aynı zamanda yolsuzluk yapanların, hainlerin, itaatsizlerin isimlerini de verdi; çünkü her olay, her örnek 

bir ders ve bazen de bir semboldür. 

32 İsa'da insanlar arasında yaşadığımda, bu yazıların özünden, bu eserlerin anlamından yalnızca 

öğretimi iletmek için gerekli olduğunda yararlandım; maddi ve asılsız olanı asla övmedim. Doğru 

Habil'den söz ettiğimi, Eyüp'ün sabrını övdüğümü ve Süleyman'ın bilgeliğini ve görkemini anımsadığımı 

hatırlamıyor musunuz? Birçok kez İbrahim'i anmadım mı ve peygamberlerden söz etmedim mi ve Musa'ya 

atıfta bulunarak size onun aldığı yasayı ortadan kaldırmaya değil, yerine getirmeye geldiğimi söylemedim 

mi? 

33 Eğer Mesih dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu olsaydı - o zaman bile sadece 

iyiliği övebilir ve kötülüğü geçersiz kılmak zorunda kalırdım. 

34 Benim hayatım insanların hayatlarını değiştirdi. Ölümüm materyalizmin karanlığının kör ettiği 

gözleri gerçeğin ışığına açtı ve Tanrı'ya tapınma mükemmelliğe doğru büyük bir adım attı, çünkü Mesih'in 

sevgisi insanların İlahi adalet hakkında yeni bir anlayış edinmelerine neden oldu. Sanki o halka yeni bir 

Tanrı görünmüş gibi, öğretilerim ve işlerim insanların daha önce göremedikleri gerçeği dünyaya duyurdu. 

35 Değişmeyen Tanrı, en içteki varlığında çocuklarına karşı değişmiş olamazdı. Mesih'in kendisine 

gösterdiği sevgi ve ruhsallaşma merdiveninde ruhsal olarak Yaratıcısına yükseldiğinde, Baba'nın gerçek 

doğasını keşfeden insanoğlu olmuştur. Elçilerim ön avlularda, sinagoglarda ya da pazar yerlerinde 

kalabalıklara öğretirken ve geçmiş zamanlara atıfta bulunmak zorunda kaldıklarında bile, yalnızca gerçek 

bir ruhani ifade bırakan örnekleri kullandılar ve yararsız olan her şeyi reddettiler. 

36 Şimdi size kapsamlı ruhani eğitimle geldiğime göre, hepinizin bu kitapları araştırma ihtiyacı 

hissettiğinizi unutmadım, çünkü her vesileyle, her derste size öğrettim ve size olanı hatırlattım - 

unutmamanız gereken örnekleri, ebedi yaşama sahip öğretileri. Ama size tekrar söylüyorum: şu ana kadar 

sadece ruhsal olandan söz ettim. Sizi İlk Zamanlar Kitabı'nı okumaktan men ettiğimi sanmayın, çünkü siz 

Teslis inancına sahip insanlarsınız. "Kutsal Yazıları araştırın" dediğimi bilmiyor musunuz; ama şimdi şunu 

ekliyorum: Okumadan önce dua edin ki, okurken gerçek ışığı bulabilesiniz ve olaylara yanlış bir yorum 

getirdikleri için birçoklarının başına geldiği gibi hataya düşmeyesiniz. Okuyun, araştırın, ama anlamın 

açıklamasını Üçüncü Çağ Sözümde bulacaksınız. 

37 Neden şu anda sizden sonra gelenlere kusurlarınızı, sahte ruhanilik kültünüzü, itaatsizliğinizi ve 

kutsala olan alışkanlığınızı miras bırakasınız ki? Çalışmalarınızın sizi tarih tarafından aktarılmaya layık 

kıldığını düşünüyor musunuz? 

38 Zamanı geldiğinde, tezahürümün ve Sözümün tanığı olan halkım, öğretme söylemlerimden tüm 

insanlara ulaşacak bir kitap oluşturabilsin diye sizi aydınlatacağım; öyle ki insanlar onda yalnızca Üstadın 

İlahi Özünü, O'nun Ebedi Hakikatini, Sevgisini ve Vahyini bulabilsinler ve ses taşıyıcısının insani yanını 

asla keşfedemesinler. 
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39 Bu işte Benim öğrencilerim olanlar, saf buğdayın kalması için samanı nasıl ayıracaklarını 

bileceklerdir; çünkü Benim tohumumun filizlenmesi için saf olması gerekir. 

40 Bugün ruhsal bakışlarınızın önündeyim, öyle ki ruhsal yetileriniz aracılığıyla Beni görebilesiniz. 

Beni kalplerinizde hissetmeniz için onlar aracılığıyla size İlahi sıcaklığımı gönderiyorum. Sizi gereksiz 

olan her şeyden, kötü olan her şeyden uzaklaştırmak istiyorum. Size tüm erdemleri geliştirebileceğiniz bir 

bahçe emanet ediyorum. Günaha karşı koymak gerekir; kötülüğün nasıl geliştiğini düşünün. 

41 Beni böyle konuşurken duyduğunuzda yüreğinizin sevinçle titrediğini görüyorum, çünkü 

insanların yenileneceğine dair umudu hissediyorsunuz. Beni dinlerken, hatalı olanı, günahkârı, kötü niyetli 

olanı aramaya gitme, onunla Benim gerçeğimle konuşma ve onu kötü yoldan döndürme dürtüsünü 

hissedersiniz. Kalplerinizde uyanmaya başlayan bu asil duyguları kutsuyorum, ama size söylüyorum: 

Önce kendi hatalarınızı düzeltmediyseniz, yüreklerinizi arındırmadıysanız, hemcinslerinizin karşısına çıkıp 

onların günahlarına işaret etmeniz uygun olmayacaktır. Dudaklarınızdan dökülen Sözüm tek başına 

insanları dönüştürme mucizesini gerçekleştirmeyecektir, bunun için yaşamınızın örneği gerekli olacaktır. 

O zaman Sözüm gerçek olarak kabul edilecektir. 

42 O dönemde öğrencilerim öğretilerimi duyurmak için dünyanın dört bir yanına dağıldıklarında, 

sözlerimi tekrarlamakla yetinmediler, aynı zamanda yaptıkları işlerle de öğrettiler ve insanların sevgisi 

uğruna çarmıhta ölen O'na tanıklık ettiklerini söylediklerinde, bunu 

Sözleriyle ve işleriyle, Efendileri gibi bir kurban olarak ölüyorlardı. Sana söylüyorum: Bir gerçeği savunan 

ve bu uğurda ölen kişiye inanılacaktır. Yine de sizden bu fedakârlığı yapmanızı istemiyorum. Gerçeğimi 

kanıtlamak için ölmenizi istemiyorum, yaşamanızı ve birbirinizi sevmenizi öğreten Sözüme yaşamınızla 

tanıklık etmenizi istiyorum. 

43 Sizi yeni bir mutluluk bekliyor: İnsan kardeşlerinize hizmet etmek, hayatlarını yeniden inşa 

etmelerine yardımcı olmak, onları kötü yollardan döndürmek. 

44 Gerçeğin silahlarını kuşanabilmek ve savaşta zafere ulaşmasına yardımcı olabilmek için 

hazırlığınızın ne kadar vazgeçilmez olduğunu görüyor musunuz? 

45 İlahi Sözümü işitip ona tanıklık edenlerin sayısı çoktur. Ama dudaklarından dökülenleri işleriyle 

doğrulamadıklarında, reddedildiler ve alay konusu oldular. Ancak bu tanıklığa iyi işler eşlik eder etmez, 

bazılarının imanını alevlendirdi ve bazılarını da düşündürdü. 

46 Tüm öğretilerimin amacı sizi sözünü ettiğim bu savaşa hazırlamak, imanınızı güçlendirmek ve 

tanıklığınızın güçlü olabilmesi için ruhunuzu aydınlatmaktır. 

47 Size tekrar tekrar insanların sezgisel olarak bilinmeyen bir şeyin gelmesini beklediklerini 

söylüyorum. Bu önsezi size, vaadimin gerçekleşmesini beklerken bir lamba gibi yanan ruhun ışığını verir. 

48 Bu kalplere Müjde'yi götürenler siz olmak istemez misiniz? Evet mi? O zaman Üstadın öğretisini 

dinleyin ve anlayın, Baba'ya itaat edin ve onu sevin; böylece hemcinslerinize hizmet etmeye layık 

olacaksınız. 

49 Ruhun ölümsüzlüğü için çabalıyorsanız, insan hayatına son veren ölümün gelişinden korkmayın. 

Onu hazır bekleyin, Benim emrim altındadır ve bu nedenle insanlar çoğu zaman tersine inansa bile, her 

zaman doğru zamanda ve doğru şekilde gelir. 

50 Zor olan kişinin ölmesi değil, bedeni terk ettiğinde ruhunun ışıktan yoksun olması ve gerçeği 

görememesidir. Ben günahkârın ölmesini değil, tövbe etmesini istiyorum. Ama bir kez ölüm gerekli hale 

geldiğinde - ister bir ruhu özgür kılmak ister bir insanın mahvoluşunu durdurmak için olsun - o zaman 

Benim İlahi Adaletim o insan varlığının yaşam ipini keser. 

51 O zaman, zina yapan kadının yanlış adımından öfkelenen kalabalık, onu öldürmek için sadece 

Benim hükmümü beklerken, çünkü insanlar o kadının günahını tamamen ortadan kaldırmanın tek yolunun 

bu olduğuna inanıyorlardı, onlara affetmenin ve sevgi Sözünün kalp için yaşam ve günah için ölüm 

olduğunu gösterdim. Erdemli olan şey, günahın ölmesini ama yaratığın yaşamaya devam etmesini 

sağlamaktır. Bu nedenle, o kadının yok olması değil, günahının yok olması gerekliydi. 

52 Eğer öyle olmasaydı, günah işlemeyi istemediğim için sizi çoktan yok etmiş olurdum. Ama bakın, 

sadece canınızı almakla kalmıyorum, bu kutsanmış Öğretiyi yeryüzünde öğrenebilmeniz için size birbiri 

ardına bedenler de veriyorum - insanlık tarafından anlaşılamadığı için Tanrı'nın "Sözü "nün doğumuyla, 

işleriyle ve ölümüyle size insanın bu dünyadaki gerçek kaderinin ne olduğunu öğretmek için insan 

olmasına neden olan bir Öğreti. Bu sizin yaşamadığınız, uygulamadığınız öğretidir. Bu size ne öğretiyor? 
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Alçakgönüllülük, İlahi İradeye bağlılık, başkalarının sevgisi için kendini inkâr etme, ruhani yükseliş 

idealine adanmışlık. Bu görevi yeryüzünde yerine getiren kişinin geri dönmesi için bir neden 

olmayacaktır, çünkü iyi tohumunu çoktan bırakmıştır. Bu konuda, yaşamıyla insanlık için mükemmel bir 

örnek oluşturduktan sonra dünyaya bir insan olarak dönmeyen Mesih ona bir örnek olarak hizmet 

edecektir. 

53 Sevdikleriniz için yaşamaya devam etmek ve onların sizi hissetmelerini istiyorsanız, saati 

geldiğinde bu bedeni dünyanın bağrında geride bırakmayı öğrenin. Sessizliğe ve boşluğa gömülmek 

istemiyorsanız ve bunun yerine dünyalı kardeşlerinizi etkilemeye devam etmek istiyorsanız, çünkü 

gerçekten yaşam denen şeyin bu olduğunu anlıyorsanız, şimdi bile ruhunuzun yeryüzünde yaşamak için 

ruhani evinden vazgeçtiği gibi, aynı şekilde 

Ruhani dünyaya döndüğünde dünyanın önemsiz şeylerinden vazgeçmek zorunda kalacaktır. 

54 İnsanlar bedenlerini ve yeryüzünde sahip oldukları her şeyi teslimiyetle terk etmeyi öğrenmiş 

olsalardı, ölümleri kolay olurdu; ama dünyaya bağlılık ve isyan var olduğu sürece, ruhu bedenden ayıran 

acı olacak ve her iki taraf için de korkuyla birleşecektir. 

55 Öğrencilerim, öğretimi inceleyin ve İsa aracılığıyla size neden "Benim Krallığım bu dünyaya ait 

değildir" dediğimi anlayacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 103 
1 Gelip Sözümü dinlemek ya da bir acıyı dindirmek için yeryüzündeki varlığınızı terk ettiğinizde 

neler olduğuna dikkat edin. İşinize ya da evinize döndüğünüzde, sanki yokluğunuzda sizi temsil eden biri 

varmış gibi hissedersiniz. Ve gerçekten de öyle, öğrenciler, çünkü ruhani görevinizi yerine getirmekle 

meşgul olduğunuz kısa zaman dilimlerinde kaçırdıklarınızı gözeten Benim. 

2 Bunu, varlığınızı Benim hizmetime adamak için bu dünyayı geride bıraktığınızda, geride 

bıraktıklarınızı izleyeceğimin, onları huzur örtümle kaplayacağımın ve onlarla birlikte bıraktığınız boşluğu 

Varlığımla dolduracağımın kanıtı olarak kabul edin. 

3 Anlayın ki, size uzun zamandır dünyada Tanrı'nın çocukları olarak yaşamanın yolunu öğrettiysem, 

şimdi de bundan sonra sizi bekleyen Ruhsal Yaşama girebilmeniz için sizi hazırlıyorum. Bu varoluşu, 

dünyaya beraberinizde getirdiğiniz görevi yerine getirerek geçirin ki, bir kez içine girdiğinizde ruhani 

yaşamın anlamını kavrayabilesiniz. 

4 Günahlarının sizi korkuttuğu bahanesiyle insanlardan uzak durmayın. Eğer Beni seviyorsanız, 

komşunuzda da Beni sevmeyi ihmal etmemelisiniz. Tam da şimdi, tehlikeler ve tehditler insanların 

üzerinde toplanırken, onları sevdiğinizi, acılarını paylaştığınızı ve herkesin kurtuluşu için savaşmaya hazır 

olduğunuzu Bana kanıtlamalısınız. İnsanlık için en acı anlarda her zaman yardımınıza nasıl koştuğumu 

görmediniz mi? 

5 İzleyin ve dua edin, insanlar, göreviniz açıkça tanımlanmıştır, bu yüzden kimse Bana geri dönüp, 

gönderilme amacını bilmediği için hiçbir şey yapamadığını söylemesin. Çalışmalarınız hayırseverlik, 

toplum düşüncesi ve barış üzerine olmalıdır. 

6 Bu dönemde Beni dinleyen yeni öğrencilerim, öğretimi yayma ve çalışmalarının bu öğretinin 

içerdiği gerçeğe en iyi tanıklık etmesini sağlama sorumluluğunu üstlendiler. 

7 Böylece bu söze uygun olarak yaşayarak, uğruna bu dünyaya gönderildikleri görevi yerine getirmiş 

olacaklar ve tanıklıkları doğru olarak kabul edilecektir. 

8 Her zaman Kendimi, Tanrısallığımın bilgisini ve inancını tüm dünyaya yaymaya yazgılı olan 

insanlarda tanıttım - belirli bir ırktan değil, seçilmiş ruhlardan oluşan bir halk, çünkü onları şu ya da bu 

ulusta enkarne olmuş olarak bulmam, şu ya da bu dili konuşmaları hiç fark etmez. 

9 Neden insanın bedenini yalnızca ruha ait olan güzelliklerle süsleyeyim? Rab neden insanlığı 

oluşturan ırklardan yalnızca birinden hoşnut olsun ki? 

10 Bu zamanda gerçek İsrail'in ruhu her yerde çalışmaktadır. Onlar Benim varlığımı hisseden, Benim 

gelişimi bekleyen, Benim doğruluğuma güvenen ruhlardır. 

11 Bu sözler başka yerlere ulaştığında, birçok kişi onlarla alay edecektir; ama size söylüyorum, onları 

alay konusu yapmamaları onlar için daha iyi olacaktır, çünkü derin uykularından uyanacakları ve 

kendilerinin de Tanrı'nın halkının çocukları olduklarını anlayacakları saat gelecektir. 

12 Bugün Beni dinleyen bu insan kalabalıkları, Sözümü incelemezlerse ve kendilerini dünyasal-maddi 

düşünce tarzlarından kurtarmazlarsa hataya düşebilirler. Rab'bin sesini duyan, yasayı alan ve 

peygamberlere sahip olan ilk zamanlardaki İsrail halkıyla aynı kaderi paylaşabilirler, bu yüzden sonunda 

Tanrı tarafından sevilen tek halk olduklarına inandılar - büyük sıkıntıların, aşağılanmanın, sürgünün ve 

esaretin onları kurtarması gereken ciddi bir hata. 

13 Sevgimin sizi ırklara ya da inançlara göre ayıramayacağını ve 'Benim halkım' dediğimde bunun tek 

nedeninin, en eski zamanlardan beri insanlığın yolunu ışıklarıyla aydınlatmaları için dünyaya gönderdiğim 

ruhları hazırlamam olduğunu bilmelisiniz. 

14 Onlar farklı uluslarda yaşamış ve pek çok sınavdan geçmiş ebedi gezginler olmuşlardır. Bu süre 

zarfında insan yasalarının adaletsiz olduğunu, insani duygu ifadelerinin doğru olmadığını ve insanların 

ruhlarında huzursuzluk olduğunu keşfettiler. 

15 Hepiniz yeni bir enkarnasyon deneyimlediniz ve yaşadığınız acı o kadar şiddetli ki Benden 

varlığınıza son vermemi istiyorsunuz. Ama sana soruyorum: Varlığınızın sona ermeyeceğini ve bugün 

yeryüzünde acı çekiyorsanız, ruhunuzun ruhlar dünyasına geçişinden sonra da borcunu ödeyene veya 

dersini alana kadar aynı imtihan altında yaşamaya devam edeceğini bilmiyor musunuz? Şu anda çok acı 

bir fincanı boşaltıyorsunuz, çünkü gelişimin bir aşamasının sonunda ve bir diğerinin başındasınız. Bu, son 

"günlük çalışma" sırasında ektiklerinizin meyvelerini alacağınız hasat zamanıdır. Öyle olmalı ki, tarlalar 
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temizlendiğinde, ekicilerime ekmeleri için bir kez daha sevgi tohumları verebileyim ve bu tohumlar iyi 

işlendiğinde size barış ve kurtuluş meyveleri versin. 

16 Devam edemeyecek kadar hasta ve güçsüzdünüz, yardımınız olmadığını hissediyordunuz. Sizi 

güvenli limana götürecek bir ışık arıyordunuz ve işte o zaman gecenin derinliklerinde kaybolmuş ve 

nereye gittiğinizi bilmeyen sizlere geldim. Ağıtlarınızı işittim ve size yardım etmesi ve gelişimi size 

duyurması için İlyas'ı gönderdim. 

17 Varlığım sizi mutluluktan titretti ve anında rahatladığınızı hissettiniz. Ey öğrenciler, bu günkü 

öğretimi unutmayın. Bugün hasat ettiğiniz her şeyin çalışmalarınızın meyvesi olduğunu ve arındıktan 

sonra kendinizi tüm kusurlardan arınmış ve özgür hissedeceğinizi öğrendiniz. - Gezegeninize henüz 

gelmemiş olan büyük sınavlardan söz eden pek çok işaret görüyorsunuz ve Beni duymanıza rağmen, 

henüz Beni anlamak istemiyor ve dua etmiyorsunuz. Neyin gelmesi gerektiğini bilen sizler için bunun 

tövbe ve üstesinden gelme zamanı olduğunun farkına varın. Yeni bir çağın eşiğindesiniz ve her şey sizi 

çalışmaya çağırıyor. Bereketli tarlalara, bakir çayırlara, gür ve canlandırıcı güneşe ve kristal sulara bakın. 

Her şey yaşamanız, nefes almanız ve ruhani görevinizi yerine getirmeniz için tasarlanmıştır. Sizinle 

mecazi olarak konuşuyorum ve aynı şekilde, sözlerimi inceleyebilmeniz ve Babalık özlemimi 

anlayabilmeniz için size gelecek olanı gösteriyorum. 

18 Öğretimi yanlış yorumlamanızı ve kendinizi manastırlara kapatıp dua etmenizi ve insanları terk 

etmenizi istemiyorum. Onlar için çalışın, onları cehaletlerinden ve materyalizmlerinden kurtarın ve 

içlerindeki inancı ateşleyin. 

19 Lütufla yaşayın, adaleti sevin, nazik olun, kötülüğü desteklemeyin, tam tersine, hemcinslerinizi 

iyiliğe teşvik ederek ona karşı koyun, o zaman tökezlememesi için Ruh'un yolunu hazırlamış olursunuz. 

Tüm bunları size bir fedakarlık gibi görünmeden yapın. 

20 Geçmeniz gereken sınavlara sabırla katlanın, çünkü hiç kimse bunlardan kurtulamayacaktır. Bu 

şekilde hemcinslerinize Benim Yasamda sebat etmeyi öğreteceksiniz. 

21 Birleşin, Benim öğretimi farklı şekillerde uyguluyorsunuz diye birbirinizi inkâr etmeyin. Bu 

nedenle bölündüyseniz, kardeşlerinizi arayın ve birbirinizi benim sizi sevdiğim gibi sevin. 

22 İnsanların ruhları kaybolmasın diye zeytin bahçesinde dua ettiğim gibi, siz de hemcinsleriniz için 

dua etmelisiniz. İnsanların arınmak için daha ne kadar gözyaşı dökmeleri gerektiğini görüyorum; ama 

merhametim onları destekliyor ve yol boyunca yıkılmamaları için güçlendiriyor. 

23 Öğrencilerim, Sözümün Kitabı'nı Benden almış olan sizler, şimdi bile güçlenin ki, bir kapıyı 

çaldığınızda açmazlarsa geri çekilmeyesiniz. Size Benim Adımla kapıyı bir kez, iki kez ve üçüncü kez 

çalmanızı söylediğimi ve çabalarınızın insan kardeşlerinizin davranışlarını iyileştiremediğini fark 

ederseniz, meseleyi Bana bırakmanızı ve kalbinizde acı taşımadan ve sizi dinlemek istemeyenlerin acı 

çekmesini daha da az dileyerek yolunuza devam etmenizi söylediğimi unutmayın. Kendinizi nezaketle 

donatın, çünkü hangi gün ya da hangi saatte aynı kapıyı çalmak zorunda kalacağınızı ya da sizi isteyip 

istemeyeceklerini bilemezsiniz. Sadece sevgi ve sabır taştan kalpleri yumuşatabilir ve bu nedenle her 

zaman hazırlıklı olmalısınız. 

24 Size tekrar söylüyorum, hemcinslerinizin işlerinde yargıç gibi davranmamalısınız. Öğrencilerim, 

elçilerim ve temsilcilerim işitilmediğinde, çağrılarımı reddedenlerin vicdanında sesimi duyuracağım. Bu 

ses Yargıç'ın sesi olacaktır, ama siz zaten İlahi Yargıç'ta her zaman Benim Baba Sevgimin olduğunu 

biliyorsunuz. Siz insanlar için durum böyle değildir; çoğu zaman hemcinslerinizin yargıcı olduğunuzda, 

artık onların komşusu olduğunuzu kanıtlayamazsınız. İnsanların ruhlarına sevgiyle ulaşabilmeniz için 

kalplerinizden her türlü kötü duyguyu çıkarmalısınız. 

25 Sizi kabul eden ve size iman eden kişiyi, sözünüzü kabul etmeyen kişiden daha fazla sevmeyin. Bu 

ilerlemeyi başardığınızda, Beni anlamaya başladığınızı ve dünyanın sizi maruz bırakabileceği en büyük 

sınavlarla yüzleşme cesareti verecek bir gücü varlığınızda hissettiğinizi söyleyebileceksiniz. 

26 Size verdiğim bu talimat için İkinci Çağ'da zaten bir örnek vermiştim. İsa çarmıhta asılı kaldı, 

Kurtarıcı çok sevdiği kalabalıkların karşısında öldü. Her yürek O'nun çaldığı bir kapıydı. Seyirciler 

arasında birçok kişiyi yöneten adam, kilisenin prensi, halktan biri, Ferisi, zengin, yoksul, günahkâr ve aklı 

başında biri vardı. Ama bazıları O'nun eserlerini gördükleri ve O'ndan yararlandıkları için o saatte ölen 

O'nun kim olduğunu bilirken, masum kana susamış ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan diğerleri, O'nun 

sadece bir halkın değil, yeryüzündeki tüm halkların ve evrendeki tüm dünyaların Kralı olduğunu 
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bilmeden, alaycı bir şekilde "Yahudilerin Kralı" olarak adlandırdıkları O'nun ölümünü hızlandırdılar. İsa o 

kalabalığa son bakışlarından birini atarken, merhametli sevgi ve şefkatle dolu olarak Baba'ya yakarışını 

kaldırdı ve şöyle dedi: "Babam, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." 

27 Bu bakış hem O'nun için ağlayanları hem de O'nun ıstırabından zevk alanları kapsıyordu, çünkü 

Baba'nın sevgisi olan Efendi'nin sevgisi herkes için eşitti. 

28 Sevgi Yasamda siz öğrencilerime, İsa'da yaptığım gibi mükemmel işler yapamasanız bile, en 

azından yaşamınızda onlara yaklaşmak için çaba göstermeniz gerektiğini söylüyorum. Bana öykünmek 

için biraz iyi niyet ve komşunuz için biraz sevgi görmeniz Benim için yeterlidir; Ben de sizin yanınızda 

duracağım ve yolunuzda lütfumu ve gücümü göstereceğim. 

29 Bu mücadelede asla yalnız olmayacaksınız. Günahlarınızın yükü altında ezildiğinizde sizi yalnız 

bırakmadığıma göre, bu sevgi misyonunun çarmıhının ağırlığı altında yolunuza devam ettiğinizde sizi terk 

edeceğimi mi sanıyorsunuz? 

30 Öğrencilerim, Beni anlayın ki, Beni kendinize örnek alabilesiniz. Öğretilerimin özünü 

keşfedebilmeniz için işlerimin ve sözlerimin temeline inin. Çalışacağınız zamanı size göstermek için 

sadece hazırlanmanızı bekliyorum, çünkü sizin aracılığınızla insanlara kurtuluş ışığını getireceğim. 

31 Evet, sevgili öğrenciler, asma benim. Lütfumun şarabını alın; yarın savaşmak için ona ihtiyacınız 

olacak. Benim masamda otururken kendinizi hazırlayın. O zaman saat vurduğunda, ne sendeleyecek ne de 

duraksayacaksın. Sizler Benim ekicilerim olacaksınız ve imanınızla toprağı süren, tohum eken, tüm 

güvenlerini, teslimiyetlerini ve umutlarını Tanrı'ya bağlayan insanlar gibi davranacaksınız. Tohumunuz 

için yağmurun ya da dudaklarınız için ekmeğin nereden geleceğini bilmeyen sizlere böyle sesleniyorum; 

ama sizi temin ederim ki hiçbir şeyiniz eksik olmayacak. 

32 Zaferin sebat edenlere ait olduğunu unutmayın. Yeryüzündeki görevinizi yerine getirin ve 

görevinizi tamamladığınızda bu dünyadan ayrılıp size vaat ettiğim topraklara -Rab'bin çocukları için 

mukadder olan Ruhsal Yuva'ya- gidebilirsiniz. Umudunuzu Ebedi Yaşama bağlayın ve öğretilerimin 

insanlığın maddi ilerlemesine engel olduğunu düşünen materyalistlere kulak asmayın, çünkü öğretilerim 

size her zaman Ruhsal Yaşamdan söz eder. 

33 Her zaman ölümü düşünmesi ve geçici olduğu için bu yaşamın size sunduklarını reddetmesi 

gerektiğini düşünen kişi de haklı değildir. Benim Sözümün doğru yorumunu anlamadı, hatta bunu 

bilmiyor bile. 

34 Vicdan aracılığıyla insanın aklına gelen ilk yasa, ona "Büyüyün ve çoğalın" diyen yasaydı. Ama 

şimdi size bu yasanın insan türünün artışıyla sınırlı olmadığını, yeteneklerinizin, erdemlerinizin ve 

bilginizin artışını da içerdiğini söylüyorum. 

35 Sizden sonra gelenlere bir sevgi eseri bırakarak dünyadan geçmenizi öğretiyorum. Bunu yapan 

kişinin gözleri ebediyete sabitlenmiştir. Dünyadaki varlığınız büyük bir işi gerçekleştirmek için çok kısa 

görünüyorsa, ölümün işinizi durduracağından endişelenmeyin, çünkü öyle olmayacak, çünkü Benim sevgi 

dolu ilgim her şeye kadirdir ve onu tamamlamanız için gereken araçlara sahibim. Size yaratım işinde, 

gelişim işinde ve mükemmellik işinde bir pay verdim ve hiçbir şey yolunuzun sonuna ulaşmanızı 

engelleyemeyecek. 

36 Görevinizi Yaradan'la ve komşunuzla uyum içinde yerine getirin ve sonunda, her şey bir sonuca 

bağlandığında, Babanızla işbirliği yaptığınız İlahi Çalışmayı düşünürken sonsuz mutluluk duyacaksınız. 

Ruhumdaki bu mutluluk ne kadar büyük olacak ve tüm çocuklarımda ne kadar tarifsiz bir mutluluk 

olacak! 

37 Sevgiye olan susuzluğunuzu, ışığa olan açlığınızı ve Bana duyduğunuz büyük arzuyu görüyorum 

ve sesimin size ulaşması için elimde her türlü imkâna sahip olan Ben, Babanız, ruhani mesajlarımı 

anlamanıza yardımcı olmak için erişebileceğiniz bir form olarak insan aklı aracılığıyla sizinle konuşmak 

istedim. 

38 Yalnızca Benim gücüm günahkârın Benim Sözümün bir sözcüsü olmasına neden olmuştur. Ama 

bundan kuşku duyan herkes çok geçmeden, size Sözümü verdiğim insanların dönüşümüne tanık oldu. 

Eğitimsiz bir zihinden sonsuz bilgelik düşüncelerinin fışkırdığını gördünüz, günahkârların dudaklarında 

İlahi Söz'ün nasıl ışık ve iyilik dolu çiçek açtığına tanık oldunuz. Bu hizmette yorulmak bilmeyen ve 

kendilerini Bana adamış olan ses taşıyıcıları, Ruhumun bu mesajı insanlığa ifade etmesini mümkün 

kıldılar. 
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39 Çocuklarımdan hiçbirini kayırmadan büyük kalabalıklar kabul ettim. Aralarında Beni seven de 

vardı, Beni inkâr eden de; bu formda Varlığıma inanan da vardı, şüphe eden de; hepsini aynı sevgi 

sözcükleriyle ve aynı baba şefkatiyle kabul ettim. 

40 Bu kalabalıklar içinde tüm insan ırkını kabul ettim. Buradaki insanlarla konuştuğumda, Sözümü 

tüm insanlara yönelttim; çünkü mesajım hem bu zamanın hem de geleceğin insanları içindi. Bu 

kalabalıklar arasında ne zaman başka ülkelerden insanlar gelse, onları halkları adına sevgiyle kabul ettim 

ve onları ırk ve dil olarak kendilerine ait olanlar arasında elçiler ve peygamberler olarak hazırladım ve 

onlara halkları için dua etmeyi ve gözetmeyi öğrettim ve onları deneme ve zulüm zamanları için bekçiler 

yaptım. 

41 İlahi bir emir olarak yorumlamanız gereken ateşli arzum, Sözümü ihtiyaç duyulan her kalbe 

ulaştırmanızdır; tıpkı açlık ve susuzlukla inleyerek Huzuruma geldiğiniz gibi, tüm insanlığın da bu saatte 

gerçek bir ruh acısı içinde olduğunu unutmamanızdır. 

42 İnsanların ruhun sahip olduğu anlamı anlayacakları gün şimdiden yakındır, çünkü kendilerini 

imanlı sanan pek çok kişi inanmaz ve gördüklerini sanan diğerleri de görmez. Ancak gerçeği 

kavradıklarında, başka bir yaşama ait olan bir varlığı dünya meyveleriyle beslemeye devam etmenin 

çocukça, adaletsiz ve mantıksız olacağını anlayacaklardır. O zaman ışığı dinlerde arayacaklar ve ruhlarının 

ıstırabı ve gerçeği bulmak için duydukları acı verici arzu içinde, doktrinlerin sahteliğini ortadan 

kaldıracaklar ve ilahi özü keşfedene kadar çeşitli kültlerde buldukları yüzeysel ve dışsal her şeyi 

ayıklayacaklar. 

43 Bu zamanlar geldiğinde, olan biten her şeyin ve yerine getirmeniz gereken görevin tam bilgisine 

sahip olmanızı istiyorum. Bu nedenle, size bir kez daha söylüyorum: Sözümü dinleyin, kavrayın ve 

anlayın. 

44 Sevgine susadım, bu yüzden bu zamanda sana yaklaştım; çünkü insanlar arasında bulduğum sevgi 

değil, günah ve bencilliktir. 

45 Bu zamanın insanları İsa'nın sevgisinin mirası olarak size bıraktığı öğreti örneklerini ve eserlerini 

unuttular. 

46 Bu Söz'ü yüreklerinize nakşetmediniz, çünkü eğer onu gerçekten tutmuş olsaydınız, size 

döneceğime dair verdiğim söz sizin için hazır olurdu ve siz de Benim gelişimi bekleyerek dua ederdiniz. 

Ama geldiğimde, seni uyurken şaşırttım. Sonra dedim ki: Çağrıma kayıtsız şartsız karşılık verenlere ne 

mutlu, çünkü onları büyük bilgelik sahibi yapacağım. Bazıları iyi niyetle yaklaştı, diğerleri ise Bana şunu 

söylemek için kendilerini bedensel kabuktan kurtulmuş görene kadar beklediler: "İşte buradayım Tanrım; 

hapishanesini terk edip kanatlarını açan bir kuş gibi, Senin İsteğini yerine getirmek için Sana geliyorum." 

Ama Benim İsteğim, insanlar, daha bu dünyadayken ruhani yolda sağlam adımlar atmanızdır, çünkü size 

emanet ettiğim bedenin artık ruh için bir zincir ya da hapishane olmamasını istiyorum. Ruh bedenin ya da 

dünyanın kölesi olmak için yaratılmamıştır: özgürdür. Yine de ruhani cehalet ve dini fanatizm insan 

ruhunu bir köle haline getirmiş ve yüzyıllar boyunca karanlığın zincirlerini beraberinde sürüklemiştir. 

47 Şimdi size bir kez daha yolu gösteriyor, yaşam yolculuğunuzu Sözümün lezzetiyle tatlandırıyor ve 

yüküyle birlikte dağın zirvesine tırmanabilmesi ve üzerindeki işini tamamlayabilmesi için her birine sevgi 

haçını veriyorum. Öğrencim olan hiç kimse çarmıhı olmadan Bana gelmeye niyetlenmesin, çünkü o zaman 

Benim öğretimin bir havarisi olarak tanınmayacaktır. 

48 Benim öğretimi izlediğini iddia eden pek çok insan vardır, diğerleri de Beni sevdiklerine inanırlar 

ama öğretimi uygulamadıkları ve Benim yasalarım çerçevesinde yaşamadıkları için sevgileri sahtedir. 

Onlar gibi olmanızı değil, gerçekten sevgi ve merhamet hissetmeye başlamanızı istiyorum. İyi bir iş 

yaptıktan ya da kendinizi bir mucizeye layık gördükten sonra göğsünüzdeki kalbin sevinçten patlayacak 

gibi olduğunu hissetseniz bile, ne size verdiklerimle ne de yaptıklarınızla övünmeyin. 

49 Benim öğretmenliğim basitlikle karakterize edilir. Rabbiniz tarafından tanınmak için her bir 

işinizin sahip olması gereken değeri veya liyakati ruhani bir dille ortaya koyar. Size doğrusunu 

söyleyeyim, ruhunuz ulaştığı ışık sayesinde bir işin Baba'ya sunulacak kadar değerli olup olmadığını zaten 

ayırt eder. Bu, şu anda ruhunuzu besleyeceğim öğretidir. 

50 Bu kadehteki şaraptan, ayrılacağım güne dek dudaklarınıza damla damla damlatacağım. Ama 

üzülmeyin, çünkü siz Beni nasıl işitiyorsanız, havarilerim de İkinci Çağ'da onlara şöyle dediğimde Beni 

öyle işittiler: "Yakında ayrılacağım ve sizi yerime bırakacağım, hemcinslerinize öğreteceksiniz." Benimle 
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birlikte yaşamışlar, Efendileriyle birlikte acı çekmişler, İşlerimi görmüşler ve Sözlerimi işitmişlerdi. Ama 

sadece onlar değildi, çünkü Benim yaşamım halka açıktı ve Sözümün tanıkları hem basit zihinler, 

yoksullar ve yumuşak kalpliler, hem de günahkârlar, Ferisiler, din bilginleri, halktan kişiler; vali, memur 

ve yüzbaşı idi. 

51 Herkesle konuştum ve ruhsal ihtiyaçlarına göre onlara ışığımı verdim. 

52 Aynı şekilde, şu anda sizinle konuştum ve herkesin Benim işimde hak ettiği rolü üstlenebilmesi ve 

yerine getirebilmesi için Kendimi güpegündüz herkese tanıttım. Ruhunuz bir kez beden kabuğunu terk 

ettiğinde alacağı ödül ne kadar güzel olacaktır. Kendinizi bu ödüle layık kılın ama bu nedenle kendinizi 

cehaletin karanlığından kurtarın ki yönsüz ve hedefsiz dolaşan ruhlar haline gelmeyesiniz. 

53 Kardeşiniz olan ve bu anlarda Benim adaletimden etkilenen insanlığa hizmet edin ve onları sevin. 

Acı kadehi içmemiş hiçbir yürek yoktur. Bu zamanda acı tüm insanlarla birliktedir, ama bu acı sayesinde 

Ben aranacağım ve bu acı sayesinde insanlar Beni yaralamış olmanın üzüntüsünü hissedecekler. 

54 Bazıları Mesih'in dönüşünü bekliyor, ama Beni ne şekilde bekliyorlar? Bu zamanda Kendimi 

insanlığa tekrar gösterdiğimi ne zaman fark edeceksiniz? Size gerçekten söylüyorum, Işığım, Üçüncü 

Vahyimin öncüleri olarak insanlığa gelen elçilerim aracılığıyla tüm uluslara ulaştı. 

55 Dünya barışını yaratmak için yedi ulus seçilecek ve insanlar arasında gerçek kardeşlik var olacak; 

onlarda Kendimi göstereceğim. Bugün onları kardeş kavgalarına karışmış, büyüklük hayallerine ve 

doymak bilmez güç açlıklarına teslim olmuş halde buldum. Bu (Meksika) ulusundan, dünyanın büyük 

uluslarına barıştan bahsetmeleri için bir iyi niyet elçisi göndereceğim ve savaşı sona erdirdiklerinde, 

uzlaşma ve barışın ışığı ruhlarına ulaşacak. Ama bu ışık Doğu'dan ya da Batı'dan gelmeyecek, Benim 

Ruhum'dan insanların ruhuna inecek. 

56 Kendinizi hazırlayın ki, bu göreve atananlar doğru zamanda uluslara doğru yola çıkabilsinler ve 

yeni Sözümün her yerde duyulmasına neden olduklarında, ulu ağaç dallarının, gölgesinin ve meyvelerinin 

tüm çocuklarına ulaşmasına izin verecektir. O halde, Öğretimin yozlaşmaması ve cahil ve tedbirsiz 

insanların size emanet edilen ağaçtan yabancı ağaçlar yetiştirmek amacıyla dallar kesmemesi için 

çabalarınızı ve gayretinizi iki katına çıkarmalısınız. 

57 İşim, size açıkladığım saflık ve mükemmellikte - dışsal ayinler ya da gelenekler olmaksızın - 

bilinecektir. 

58 Onu bu kadar mükemmel olarak tanıdığınızda, ona layık olmadığınızı hissedersiniz ve kendi 

kendinize sorarsınız: "Baba bunu bize açıklamak için neden onca insan arasından bize yöneldi?" Ama size 

söylüyorum ki, ruhunuz, sahip olduğunuz kusurlara rağmen, uzun yaşam yolculuğunda büyük bir gelişme 

kaydetmiştir. Ama bu tezahürün büyüklüğünün farkına henüz varmayacaksınız, ancak Ben Sözümü 

aranızdan çektiğim zaman varacaksınız. O zaman sahip olduğunuz iyiliği anlayacak ve Ben aranızda 

olduğum için mutlulukla dolacaksınız. 

59 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim sevgi soframda yediniz ve içtiniz, ey sevgili öğrencilerim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 104 
1 İnsanlık, Bana barışa olan açlığınızı gösteriyorsunuz. Buna karşılık ben de size diyorum ki, 

sevmeyen insan barışa sahip olamaz. "İyi niyetli insanlara yeryüzünde barış" dediğiniz dilekçelerinizi 

duydum. Ancak iyi niyetin ancak sevginin meyveleri olan iyilik ve adalete yönelmekle ortaya 

çıkabileceğini anlamadınız. 

2 İnsanlar arasında sevgi hüküm sürdüğünde, huzurumun varlığını her yerde hissedeceksiniz. Çünkü 

doğanın krallıklarıyla ve yok ettiğiniz tüm çevrenizle olan uyumunuz geri dönecek ve bu mutluluk 

meleklerin size getirdiği mesaja benzeyecek: "En yüce Tanrı'ya yücelik olsun ve yeryüzünde iyi niyetli 

insanlara barış olsun." 

3 Bilim yoluyla keşfettiğiniz çok şey var ama yine de insan ile ruhani olan, insan yaratığı ile 

Yaratıcısı arasındaki böylesine yakın bir ilişkiyi keşfedemediniz. 

4 Yaratıcının Yasasının kendisine gösterdiği yoldan ayrılan bir varlığın yaşamı nasıl normal olabilir? 

Sevgi ve adalet Yasalarımın işaret ettiği yolların dışındaki yolları keşfetmeye çalışan insanların ne kadar 

çok emek verdiğini görün. 

5 Dünyanız yapaylık ve sahtelikle doludur ve bunun nedeni uzun zamandan beri Baba'nın 

amaçladığı şeyden uzaklaşmış olmanızdır. 

6 Yasamda sebat etme göreviyle yeryüzünde yaşaması için gönderdiğim her seferinde ruhu tabi 

tuttuğum deneme son derece büyüktür. Bu nedenle, her yoldan sapışınızda sizi arayıp buldum, 

itaatsizliğinizi ve sapkınlıklarınızı bağışladım ve size yeni fırsatlar sundum. Ruhunuza yerleştirdiğim güç 

ve yeteneklerin yanı sıra emirlerime bağlı kalan sadık çocuklarıma vaat ettiğim ödülü de denemelerinizin 

şiddeti aracılığıyla hissetmeniz Benim isteğim olmuştur. 

7 Size vaat ettiğim ödül büyükse, erdemlerinizin de bu vaade layık olduğunu kanıtlaması gerektiğini 

her zaman unutmayın. 

8 Bilim ağacını ben diktim ve meyveleri yaşama ait olduğu için onu kesmeyeceğim. Ancak 

insanların sabırsızlığı, merakı ve hırsı onun dallarını eğdi. 

9 İnsan yaratıklarına olan İlahi sevgimle, onların eserlerimi incelemelerine ve yaratılan her şeyden 

yararlanmalarına izin veriyorum ki, bilgeliğini çocuklarından gizlediği için Tanrı'nın adaletsiz olduğunu 

iddia etmek için asla nedenleri olmasın. Sizi şekillendirdim ve size özgür irade armağan ettim ve buna 

saygı duydum, ancak insan bu özgürlüğü kötüye kullandı ve böylece Beni gücendirdi ve Yasama 

saygısızlık etti. Ama bugün ona bağışlayıcılığımın okşayışını hissettiriyorum ve ruhunu bilgeliğimin 

ışığıyla aydınlatıyorum ki çocuklarım teker teker hakikat yoluna dönsünler. 

10 Benim ışığım olan Gerçeğin Ruhu vicdanlarda parlıyor, çünkü şimdiye kadar doğru 

yorumlanmamış olanı anlayabilmeniz için her gizemin size aydınlatılacağı ilan edilmiş zamanlarda 

yaşıyorsunuz. 

11 İnsanın İlk Zamanlarda Benim adaletim hakkında sahip olduğu yanlış anlayış, sonunda yerini 

gerçek bilgiye bırakmak üzere yok olacaktır. İlahi adalet sonunda Babanızda var olan mükemmel sevgiden 

kaynaklanan ışık olarak anlaşılacaktır. 

12 İnsanların intikamcı, zalim, kindar ve affetmez olduğunu düşündükleri Tanrı, çocuklarının 

suçlarını bağışlayan bir Baba, günahkârı sevgiyle ikna eden bir Baba, ağır bir hata yapanı mahkûm etmek 

yerine ona kurtuluş için yeni bir fırsat sunan bir Yargıç olarak yürekten hissedilecektir. 

13 İnsanlar cehaletleri yüzünden Bana ne kadar çok kusur atfettiler, çünkü Beni öfkelenmeye 

muktedir gördüler, oysa öfke yalnızca insani bir zayıflıktır! Peygamberler size "Rab'bin kutsal 

gazabından" söz ettiklerinde, şimdi size bu ifadeyi İlahi Adalet olarak yorumlamanızı söylüyorum. 

14 İlk Çağ'ın insanları başka bir ifade biçimini anlayamazlardı, eğer peygamberler onlarla bu şekilde 

konuşmamış olsalardı, ahlaksızlar ya da çapkınlar peygamberlerin öğütlerini ciddiye almazlardı. 

Elçilerimin ilhamının, ruhsal gelişimi çok az olan bu insanların beynini ve kalbini etkileyecek kelimelerle 

ifade edilmesi gerekiyordu. 

15 Baba'nın sevgisinin ve adaletinin ne olduğuna dair size sadık ve gerçek bir görüntü vermek için, 

sevgimi İsa aracılığıyla açıklamak üzere size Sözümü gönderdim. Mesih'te alçakgönüllülüğün ve 

uysallığın Kralını, aşağılayıcı ve acı verici dikenli tacı insan kibrinin kraliyet tacına tercih eden Kralı 

gördünüz. Yargıç olarak O'nun günahkârların davranışlarını insanların alışkın olduğundan farklı bir 
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şekilde yargıladığını gördünüz. Size şu talimatı verdiğinde bağışlamayı vaaz etti: Eğer bir insan yanağına 

bir tokat atarsa, bağışlamanın bir işareti olarak ona diğer yanağını da uzat, tam bir uysallıkla; ama daha 

sonra sözlerini işlerle doğruladı. 

16 İsa'nın nazik ve yumuşak bakışlarının ışığı tarafından kucaklandığını hisseden günahkârın tövbesi 

ne kadar korkunçtu! 

17 O Sevgi Ustasının bağışlayıcılığının etkisi altında ne kadar çok mucize gerçekleşti! Bunun nedeni, 

Tanrı'nın yarattıklarına duyduğu sonsuz sevgiden kaynaklandığı için, O'nun bağışlamasının gerçek ve 

yargısının mükemmel olmasıydı. Ancak bu öğreti örneklerinin anlamını anlayabilmeleri için insanlığa 

öğretilenlerden çok daha fazlasının açıklanması gerekiyordu. Böylece yeni bir çağ ve ruhumun yeni bir 

ifşası insanlığa duyuruldu ve bu vaadin gerçekleşmesini, ruhunuz için bilgelik ve kalbiniz için teselli olan 

bu ışık Sözünde görüyorsunuz. Benden başka kim gerçeğin ve tesellinin Ruhu olabilir? 

18 İşte buradayım - hazırım, aşikârım, her ruhani bakışa görünürüm, çağlar boyunca ifşa edilmiş olan 

her şeyi anlayabilmeniz için Ruh'un yolları boyunca ışık yayıyorum. 

19 Artık kalbinizin ve ruhunuzun derinliklerinden şöyle diyebilirsiniz: "Baba, sonunda Seni gördüm, 

sonunda Seni tanıdım." Ama Beni ne zaman gerçekten sevebileceksiniz? 

20 Sizinle İkinci Çağ'da konuştuğum aynı ifade tarzıyla, aynı sevgi ve aynı bilgelikle konuşuyorum, 

çünkü Ben değişmem; ama sizler, öğrenciler olarak, şu anda Benim yolumda başka bir adım atıyorsunuz. 

Bu Sözle besleniyorsunuz ve Varlığımı kendinize yakın hissederken mutluluktan kendinizden 

geçiyorsunuz. 

21 Size bu lütfu bağışladığım için ruhunuzdan Bana bir sevgi ve şükran şarkısı yükselir. 

22 İnsanlar, ruhunuzu tazelemeye devam edin ve siz, insanlık, tekrar Bana dönün, doğru yola dönün. 

Birbirinize hizmet edin ve benim size yaptığımı siz de dostlarınıza yapın; çünkü bu şekilde Bana hizmet 

edecek ve Beni seveceksiniz. 

23 Beni Baba olarak, Hekim olarak, Efendi olarak arayın, size çok yakın olacağım. Benden isteyin, 

size vereyim; ama her günkü eylemlerinizden ya da düşüncelerinizden yalnızca birinde bile olsa, Beni 

örnek almak için çaba gösterin; o zaman Benim Adımla yapacaklarınızı verimli kılmayı Kendime görev 

edineceğim. 

24 Dünyadaki yaşamınızın kısa olduğunun ve sonuna geldiğinizde ektiklerinizin hesabını vermek 

zorunda kalacağınızın farkında olun. 

25 Sözüm kalplerinizin derinliklerine ulaştığında ve Beni izlemeye hazır olduğunuzda, savaşmak için 

Benimle birleşecek ve dünyanın dönüştüğünü ve gerçek yola döndüğünü görene kadar durmayacaksınız. 

26 İnsanlık korkar ve acı çeker ve onun acısı Cennetteki Annenizin ruhuna da ulaşır. Çocuğa onun 

hissetmeyeceği hangi acı işkence edebilirdi? Ama onun şefaati sizi kurtarır ve onun ilhamı sizi 

ruhanileşme yolunda yürümeye davet eder. 

27 Sizi yeryüzüne saf olarak gönderdim ve böylece Bana döneceksiniz. Ama size ait olan saflığı 

yeniden kazanmak için ne kadar mücadele etmeniz gerekecek. Bu nedenle, artık günaha düşmemeniz ve 

zirveye ulaşabilmeniz için tırmanışınızda daha fazla oyalanmadan dağa tırmanmaya başlamanız için 

izlemeniz, dua etmeniz ve meditasyon yapmanız gerekir. 

28 Şu anda dua edin ki ruhunuz hemcinslerinize bir barış mesajı getirebilsin. "İsteyin, size 

verilecektir; arayın, bulacaksınız." Bunu size öğrettim ve Benim Sözüm her zaman gerçekleşir. 

29 Sevgili işçiler, kurtuluşu bulabilsin ve bunun karşılığında kardeşlerini günahtan kurtarabilsin diye 

ruhunuzu kutsadım. Şu anda Benim Varlığıma layık olmak için kendinizi arındırıyorsunuz. Yarın, 

gerçekten güçlü olduğunuzda, hemcinslerinizin kendilerini günahtan kurtarmalarına yardım edeceksiniz. 

Ruhunuzu seviyorum, tüm çocuklarımı seviyorum ve bu yüzden kurtuluşunuz için çabalıyorum. 

30 İşte buradayım, sizi barışa davet ediyorum, insanların da gizliden gizliye özlemini çektiği, sadece 

onu ararken ona götüren yolları seçmedikleri barışa. Size gerçekten söylüyorum, barışın sırrı öğretilerimin 

uygulanmasında yatar ve insanlık tam da bundan uzaklaşmıştır. Günah işleyen, yaralayan, öldüren, 

onursuzlaştıran ve kirleten bu dünyanın İsa'nın öğrettiği Öğretide yaşayıp yaşamadığını Bana söyleyin ve 

öğretilerimden çok uzakta yaşadığını göreceksiniz. 

31 Öğretilerimin zamansız olduğunu düşünen pek çok insan var; ama bunun nedeni onların 

maddileşmelerinin öğretilerimin ebedi anlamını keşfetmelerine izin vermemesidir. 
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32 Benim kanunlarım değişmez. Geçici olan kültürleri, uygarlıkları ve yasalarıyla insanlardır; tüm 

bunlardan yalnızca Ruh'un sevgi ve merhamet eserleriyle inşa ettikleri hayatta kalır. Her "günlük 

çalışmadan" sonra, her denemeden sonra, İlahi Bilgeliğin pınarına başvurduğunda, Yasamın sarsılmaz 

kayasını ve Ruh'un öğretisini içeren her zaman açık olan kitabı gören kişidir. 

33 Ah, keşke tüm insanlar bu çağın yükselen ışığını görmek isteselerdi - kalplerinde ne kadar çok 

umut olurdu! Ama onlar uyuyor. Kraliyet yıldızının onlara her gün gönderdiği ışığı, Yaratıcı'dan yayılan 

ışığın bir görüntüsü gibi olan bu ışığı nasıl alacaklarını bile bilmiyorlar. Yaratılışın güzelliklerine duyarsız 

olanlar Bana teşekkür etmek için birkaç dakika duraklamadan, sizi okşar ve sizi varoluşun günlük 

mücadelesine uyandırır. Her zaman kaygılarla dolu olarak uyandıkları ve Bende ruhsal güç aramak için 

dua etmeyi unuttukları için, Göksel İhtişam onlar farkına varmadan yanlarından geçip gidebilir. Doğanın 

kaynaklarında beden için enerji de aramazlar. Hepsi aceleyle koşuşturuyor ve ne için olduğunu bilmeden, 

akıllarında net bir hedef olmadan çalışıyorlar. İşte tam da bu duygusuz ve anlamsız varoluş mücadelesinde 

ruhlarını maddeleştirmiş ve bencilleştirmişlerdir. 

34 O zaman, yaşamın ışığı olan ruhun yasaları unutulduğunda, insanlar kendilerini yok ederler, 

kendilerini öldürürler ve vicdanın sesini duymadan, düşünmeden, durup düşünmeden ekmeklerini 

kaparlar. Ama biri onlara şimdiki yaşamlarını nasıl değerlendirdiklerini soracak olsa, hemen geçmiş 

çağlarda insan yaşamında hiçbir zaman şimdiki kadar çok ışığın parlamadığını ve bilimin onlara hiçbir 

zaman bu kadar çok sırrı açıklamadığını söyleyeceklerdir. Ancak bunu yüzlerinde bir mutluluk maskesiyle 

söylemek zorunda kalacaklardı, çünkü kalplerinde tüm zihinsel acılarını ve sefaletlerini gizleyeceklerdi. 

35 İnsanlık uyandıkça ve bu şafağın ışığını gördükçe, Sesim ruhunuzla konuşmaktan vazgeçmiyor ve 

acı kalpleri arındırmaktan vazgeçmiyor. 

36 Ne mutlu size, duada birleşen çocuklarım, çünkü şu anda güçlüler zayıfları ayağa kaldırıyor, iman 

sahibi olanlar tereddütte olanlara cesaret veriyor ve Babasıyla konuşabilenler bunu nasıl yapacaklarını 

bilmeyenlere dua etmeyi öğretiyor. Bu şekilde, yeni başlayanlar müritleri kendilerine model olarak alırlar. 

37 Sözüm ses taşıyıcısının dudaklarından döküldüğünde, Beni bekleyen ve hazırlanmış olan insanlarla 

buluşurum. O zaman merhametim herkese ihtiyacına göre vermek için kalplere girer. Tezahürümün bu 

anlarında, hangilerinizin Beni yalnızca bir kötülüğe çare bulma arzusuyla aradığını biliyorum ve yardıma 

ihtiyaçları olmasına rağmen, her şeyden önce Benim öğrencilerim olmak istedikleri için ihtiyaçlarını 

unutanları keşfediyorum. Her yürekle konuştuğum İlahi anlayış ve iyilikseverlik, Sözümü unutulmayacak 

şekilde ruhunuza nakşettiğim ateştir. Size gerçekten söylüyorum, Öğretilerim ne zaman bir kalbin dibine 

ulaşsa, bu filizlenen ve çoğalan bir tohumdur. 

38 Sözümü ilk kez duyduğunuz ya da tohumumu yüreğinize aldığınız an, tıpkı Bana gösterecek 

(yaşamınızın) meyvesine sahip olduğunuzda olacağı gibi, ruhunuza yargı getirir. Şu anda size ruhunuzu 

arındırmanız için yeryüzünde değerli bir fırsat veriyorum ve ebedi yuvanıza döndüğünüzde, huzurumun 

tadını çıkarmak için sakin ve neşeli, ışık ve erdemle dolu olarak geleceksiniz. 

39 Dünya, insanın bir yandan günah işlediği, diğer yandan da kendini arındırdığı bir kefaret vadisidir. 

Size doğrusunu söyleyeyim, öte dünya yeryüzünde bildiğinizden farklıdır, çünkü oraya günah ve kirlilikle 

boğuşarak ulaşan kişi, insan olarak çektiği acılardan çok daha büyük acılara katlanmak zorundadır, çünkü 

-şimdi ruhsal olanda- vicdan, böylesine büyük bir saflık karşısında yok olmak ya da en azından, kendi 

görüşüne göre, çeşitli kusurlarının dikkate alınmadığı terk ettiği maddi dünyaya geri dönmek isteyen ruh 

tarafından daha büyük bir netlikle duyulur. 

40 Tüm bunlara ek olarak, size yeryüzünde sizi çevreleyen her şeyin ruhani krallıkta var olandan daha 

az saf olmadığını ve eğer size yeryüzünde öte dünyadakinden daha az saf değilmişsiniz gibi geliyorsa, 

bunun yalnızca maddi bedendeyken iyiyi ve kötüyü yargıladığınız küçük netlikten kaynaklanan bir görüş 

olduğunu söylüyorum. 

41 Ruhsal Öğretimi şu anda size açıklamamın nedenlerinden biri, arınmaya isteyerek boyun eğmeyi 

öğrenerek ve acı ve denemelerden içerdikleri tüm fayda ve ışığı çekerek ruhunuzun kendisini bekleyen 

yaşama yükselmesine yardımcı olmak ve böylece bir zamanlar kat etmesi gereken yolu - izin verildiği 

kadarıyla - burada zaten tanıyabilmesini sağlamaktır. Dünya hayatının ne kadar değerli bir fırsat olduğunu 

görün ki, ruh (öbür dünyaya) döndüğünde eserlerinden ve geçmişinden utanmak zorunda kalmasın, o 

yolda tökezlemesin ve sadece ışığın olduğu yerde karanlığı gördüğüne inandığı için yoldan çıkmasın. Bu 
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zamanın insanı artık ruhani vahiyleri anlamaya hazırdır. Benim sözüm tam da doğru zamanda, insanlığın 

uyanış zamanında geldi. 

42 Yolunuzda, eserleriyle ya da düşünce tarzlarıyla Benim vahiylerim karşısında ruhani gerilik 

sergileyen insanlar görürseniz, dehşete kapılmayın; çünkü bilmelisiniz ki, hiçbir zaman tüm insanlar aynı 

ritimde yürümemiştir. Zamanı geldiğinde onları uyandıracak sözleri şimdiden onlara bıraktığıma güvenin. 

43 Şu anda anlayamadığınız bu sözcükler, o insanların anlayacağı sözcüklerin ta kendisidir. 

44 Bugün Beni çağırdınız ve Bana, "Tanrım, Tanrım, bize gel" dediniz. Bazıları günahları için 

bağışlanma dilemek, diğerleri acıları için rahatlama istemek ve en az sayıda olan diğerleri de nimetlerim 

için Bana teşekkür etmek için bunu yapmıştır. Beni hangi amaçla çağırdığınızı yargılamaksızın hemen 

herkese geldim, çünkü Benim için önemli olan tek şey Beni çağırmış olmanızdır. 

45 Eğer herkes Beni isteseydi, onlara da size söylediklerimin aynısını söylerdim: Lekelerinize 

bakmaya ya da günahlarınızı yargılamaya değil, şikâyetlerinizi dinlemeye ve size acı çektiren acıyı 

dindirmeye geldim. 

46 Beni bir süreliğine unutmuş olanlar ya da sonunda Beni inkâr edenler, bazen Beni görme ve Beni 

duyma özlemini hissetmiş, içten içe nerede olduğumu ve Beni nasıl bulabileceklerini merak etmişlerdir. 

47 İlahi olana ihtiyaç duyan ruhtur ve ışığa duyduğu susuzlukla beden hapishanesinde hüzünle ağlar. 

Ancak tam o anda kendisine "İşte buradayım" diyen nazik bir ses duyar. Ne sizi unuttum ne de Kendimi 

sizden uzaklaştırdım. Ben Kendimi ortadan kaldıramam çünkü her birinizin içindeyim. Ama Beni bulmak 

istiyorsanız - Benim tapınağım her yerdedir: yatak odanızda, işinizde, yolda, içinizde ve dışınızda, 

ruhanileştirme sunağı inşa ettiğiniz ya da inancınızla komşunuzun yolunu aydınlatan bir lamba yaktığınız 

her yerde. 

48 Bir insan Rabbini sorguladığında ve cevabını kalbinin sessizliğinde duyabildiğinde, doğanın bilim 

yoluyla ona açıklayabileceği her şeyden daha büyük sırları keşfetmiştir. Bu kişi tüm bilgeliğin geldiği 

kaynağı gerçekten keşfetmiştir. 

49 Acı ve korkusundan dolayı ruhsal olarak Rabbi ile bağlantı kurabilen ve O'nun dualarında, sezgisel 

bilgilerinde veya denemelerinde Kendisini ifşa ettiğini hisseden kişi, kendisini içsel olarak hazırladığında 

Babasının varlığını bulabileceği bir mabet inşa etmiştir. 

50 Bu zamanın insanlarını ağırlaştıran acı, onları adım adım, farkına varmadan, iç mabedin kapılarına 

götürür ve bunun karşısında - devam edemeyerek - sorarlar: "Tanrım, Sen neredesin?" Ve tapınağın 

içinden Efendi'nin nazik sesi duyulacak, onlara "Ben her zaman burada, vicdanınızda ikamet ettiğim 

yerdeyim" diyecek. 

51 Gelişiminizde size yardımcı olmak için ışığım yolunuzdadır; bu nedenle yoldan çıkmaktan 

korkmayın. Kendinizi itaatle giydirin ve isteğimi yerine getirin. Bu şekilde, öğrencilerimden her birinin 

görevi olduğu gibi, büyük işler başarabileceksiniz. 

52 İtaat içinde yaşayan kişi Rabbinden hiçbir şey istemeye ihtiyaç duymaz çünkü hiçbir şeyden 

yoksun olamayacağını anlar. Öte yandan, erdemin kıyısında yürüyen kişi uygun zamanda sormak zorunda 

kalacaktır çünkü huzurun kendisini terk ettiğini ve güçten yoksun olduğunu hisseder. O zaman ruhun 

mallarının elde edilmesinin dünyanın tatminleri kadar kolay olmadığını anlayacaktır. 

53 Benim krallığımda her zaman açık bir kapı ve her zaman hazır bir sofra vardır ve yorgun yeryüzü 

gezgininin gelişini bekler. İnsanların barışın ortasında bu ruhani gıdaları aramalarını ne kadar çok 

ummuştum. Ama bunu istediklerinde, derin bir acı içinde olacaklardır. Bununla birlikte, sofra her zaman 

yerinde olacak ve hiç kimse ekmekten mahrum kalmayacaktır. 

54 Merhametim, bir zamanlar kendilerini günahın çamuruyla kirletmiş ama sonra Rablerine 

duydukları sevgiyle kendilerini arındırmış olanların üzerine dökülmek üzere insanlığın tövbesini ve 

yenilenmesini beklemektedir. Bu, hepinizin davetli olduğu ve Babanızın çok sevdiği çocuklarına ekmek 

dağıtacağı ve yaşam şarabı sunacağı ziyafettir. 

55 İnsanlarla konuşmak için yeryüzüne indiğimde bile sizi uyarmıştım. Karanlığın onları hazırlıksız 

yakalamaması için insanlığın izlemesini ve dua etmesini istedim. Ancak yeryüzünün büyük ulusları bunu 

izlemedi ve savaş onların üzerinden geçerek kibirlerini ve karşılıklı hayırseverlikten yoksunluklarını 

cezalandırdı. Eski uluslara bakın, büyük sefaletlerinin yükü altında nasıl ezildiklerini görün. Kibirleri 

yüzünden ne kadar acı çektiler. Şimdi aynı şekilde güç ve zenginlik bağımlılığıyla körleşmiş yeni uluslar 

ortaya çıkmıştır; önceki deneyimler onları bundan alıkoymamış, aklın ya da vicdanın sesine kulak 
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vermemişlerdir. Güçlerine duydukları güvenle körleşerek, sonunda kendilerinin her şeye kadir olduklarına 

inandılar ve bu yüzden nefes kesici bir hızla uçuruma sürüklenmek üzere olduklarını anlamadan, doğru 

olduğuna inandıkları bir hedefin peşinden koşuyorlar. 

56 Kaosun ortasında gözlerini gökyüzüne kaldırıp barış için yalvaranlar ve yanılsama içinde 

vicdanlarının adalet sesini artık tanıyamayan ya da duyamayanlar için bağışlanma dileyenler kimlerdir? 

Barışı sevenlerden başka kim olabilir? Onlar yaklaşmakta olan ziyaret günlerinde tüm insanlık için "nöbet 

tutan" bekçiler olacaklardır. 

57 Onların duaları ruhlarında ışığa ihtiyaç duyanlara huzur gelmesine neden olacaktır. Ruhani dua, 

dua edilen kişinin kalbine ulaşan bir mesajdır ve birkaç kalp onlar için dua etmek üzere birleştiğinde 

ihtiyaç sahiplerinin üzerinde bir huzur örtüsü gibi olur. Dünyanın birçok noktasından, dünyanın barışı için 

ayağa kalkanlar tarafından gönderilen bu duayı alıyorum. 

58 Barış için dua etmekte ısrarlı olun, çünkü bu şekilde aynı şekilde dua eden herkesle birleşmiş 

olacaksınız. İnsanlığı esir alan savaşın üzerinde barış örtüsünü tutun ve savaş saatlerinde bunu 

dostlarınızın üzerine yayın. Size sonsuz barış armağan ettiğimi ve size "güçlü" anlamına gelen İsrail adını 

verdiğimi hatırlıyor musunuz? - İnsanlar, size vahyettiklerimi ve ruhunuzun sahip olduğunu bildiğiniz 

zenginlikleri yüreğinizden atmayın. Yakup'a, halkının denizin kumu gibi çoğalacağını ve uluslara barış 

getireceğini bildirdim. Sevgili öğrencilerim, dua edin ve Sözüm sizde yerine gelsin; çünkü sizler, kaderi 

yeryüzündeki tüm halklar arasında bereket olmak olan halkımın bir parçasısınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 105 
1 Bu sözden, insanların ruhsallaşmaya giden yolu bulabilmeleri için yeryüzünde kalacak bir kitap 

yapacaksınız. Birçoğu bu kitabın doğruluğunu inkar edecek, ancak birçoğu da tüm ifadelerinin doğru 

olduğunu teyit edecektir. 

2 Nesilden nesile Ruh'un armağanları kendilerini daha güçlü ve açık bir şekilde gösterecek ve en 

kuşkulu ve imansız kişilerde bile kendini gösterecek olan bu gerçek, geçmiş zamanlarda size duyurduğum 

ve bunda size teyit ettiğim her şeyin doğruluğuna tanıklık edecektir. 

3 Ses taşıyıcısının beyni aracılığıyla kendini duyurduğu bu zamanda Sözümün ne kadar nüfuz edici 

bir güçle yankılandığının farkında mısınız? Doruk noktasına ulaştığında ruhtan ruha geçen diyaloğun 

harikalığını da hayal edemezsiniz. 

4 Görme armağanı ya da bir rüyanın kehanet gücü aracılığıyla ruhani bir yüzün tanımlandığını 

duyduğunuzda hayret etmiyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, siz daha başkalarının gelecekte 

göreceklerinin bir anlığına bile olsa farkına varmaya başladınız. 

5 Sezgi yeteneğine hayran kaldınız ve şifa yeteneği sizi hayrete düşürdü; ancak yarının 

spiritüalistleri için iyi bir örnek bırakmanız gerekiyor. 

6 Yoel'in bildirdiği, insanların Tanrı'nın Ruhu'nu ruhlarında ve bedenlerinde alacakları zaman artık 

gelmiştir. Ancak bu sadece bir şafaktır ve siz ilk öğrencilerin iyi tohumlar bırakmanız gerekir ki, işleriniz 

yarının gezginlerini yaşam yolculuklarında cesaretlendirecek iyi meyveler olsun, tökezleyecekleri engeller 

değil. 

7 Aldığınız ışık sayesinde, geçmiş zamanlarda size açıkladığım öğretiyi doğru bir şekilde 

yorumlayacak olanlar arasındasınız. 

8 Sözüme vereceğiniz derinlemesine çalışma ve onu gözlemlemeniz, gelecek nesillere bırakacağınız 

en iyi ruhani eser olacaktır. Size minnettar olacaklar ve ben de sizi kutsayacağım. 

9 Sizler, bu çağın ilkleri, sizden sonra gelenlerin dayanakları, rehberleri ve koruyucuları olacak ve 

misyonunuzu tamamlamanın keyfini çıkaracaksınız. 

10 Dostlarını kurtarmak için yaşa, ben de seni kurtarayım. Teknelerinizi hazırlayın ve kazazedeleri 

aramaya çıkın; dalgaların kükrediğini ve tehditkâr bir hal aldığını gördüğünüzde dua edin ve hemen 

ruhunuzun üzerinde Benim esenliğimin örtüsünü hissedin. 

11 Öğrencilerim, elçilerimin, peygamberlerimin, öncülerimin ve aydınlanmış olanların yalnızca İsrail 

halkının bağrında ortaya çıktığını düşünmeyin, çünkü o zaman yeryüzünün çeşitli yerlerine ışık, barış ve 

sevgi mesajlarıyla gönderdiğim birçok elçimi inkâr etmiş olursunuz. 

12 İnsanlık, sevgi tohumlarını ektiğim topraktır. Bu, Sözümün ekimi gerçekleştiğinde, meyve vermek 

için uygun bir tarla bulsun diye ilahi çiy ile sulandı. 

13 Ne zaman Tanrı'nın bir vahyi insanları aydınlatacak olsa, bu ışığın onlar tarafından fark 

edilebilmesi için onları hazırlamak üzere onlara yol göstericiler ya da peygamberler gönderdim. Ama ruh 

için mesaj getirenlerin yalnızca Benim elçilerim olduğunu düşünmeyin. Hayır, öğrenciler, insanlar 

arasında herhangi bir biçimde iyilik eken herkes Benim elçimdir. 

14 Bu habercileri hayatınızın tüm yollarında, hem dini topluluklarda hem de bilimlerde bulabilirsiniz - 

yöneten insanlar arasında veya iyi öğretiler verenler arasında. 

15 Benim iyi bir hizmetkârım asla gitmesi gereken yoldan sapmaz; geri çekilmektense yolda ölmeyi 

tercih eder. Onun örneği komşularının yaşamlarında bir ışık tohumudur ve eserleri başkalarına örnektir. 

Ah, keşke insanlık onlar aracılığıyla gönderdiğim mesajları anlayabilse! Ama öyle değil, çünkü dünyada 

hassas misyonları olan, ama gözlerini bu büyük örneklerden ayırıp kendi zevklerine daha uygun bir yol 

izleyen pek çok insan var. 

16 Kalplerinde halklarını yönetecek adalet ve cömertlik olmayan yöneticileriniz var, çünkü onlar güç 

ve zenginliğin değersiz hedeflerinin peşindeler - Benim temsilcilerim olduklarını iddia eden ve 

komşularına karşı sevgiyi bile bilmeyen insanlar - görevlerinin özü olan merhameti bilmeyen doktorlar - 

ve adaleti intikamla karıştıran ve yasayı kötü amaçlar için kötüye kullanan yargıçlar. 

17 Eğri büğrü yollarda yürüyen ve bakışlarını vicdanının feneri olarak içinde taşıdığı o ışıktan kaçıran 

hiç kimse kendisi için hazırladığı yargı hakkında hiçbir fikre sahip değildir. 
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18 Kendilerine ait olmayan görevleri gasp eden ve hatalarıyla, üstlendikleri görevi kendi başlarına 

yürütmek için gerekli becerilerden kesinlikle yoksun olduklarını kanıtlayanlar da vardır. 

19 Aynı şekilde, bu amaçla gönderilmedikleri için böyle olmayan Tanrı hizmetkârları bulabilirsiniz - 

ulusları yöneten ve kendi adımlarını bile yönlendiremeyen adamlar - öğretme armağanından yoksun olan 

ve ışık yaymak yerine zihinleri karıştıran öğretmenler - başkasının acısı karşısında yüreklerinde merhamet 

duygusu olmayan ve bu armağana gerçekten sahip olan kişinin Mesih'in elçisi olduğunu bilmeyen 

doktorlar. Tüm temel ilkelerim insanlar tarafından kirletildi, ama şimdi tüm işlerinin yargılanacağı saat 

geldi. Bu Benim hükmümdür, çünkü onu uygulamak Bana düşer. Bu nedenle size söylüyorum: Sevgi ve 

bağışlama emirlerimi izleyin ve yerine getirin. 

20 Size İlahi Tohum'un sahibi olan İsrail halkına ait olduğunuzu söylemiş miydim? O halde sevgi, 

barış ve ışık tohumlarını taşımaya layık olabilmek için kendi üzerinizde çalışın. 

21 Bugün size öğrettiğim dersler üzerinde düşünün ki, sizin için çizdiğim yoldan sapmayasınız, size 

ait olmayan görevleri üstlenmeyesiniz ve yeteneklerinizi yanlış kullanmayasınız. Çünkü öğretilerimde 

duyduklarınızdan sonra, size işaret ettiğim hataları yaparsanız, yargınız, yaşamı boyunca aldığınız 

öğretinin içerdiği ışık gibi bir öğretiyi bilmeyen kişinin yargısından daha şiddetli olacaktır. 

22 Sevgili insanlar, çoğalın, sebat edin ve görevinizi yerine getirin. 

23 Ruhun yoluna bir ışık yaktım ki yoldan sapmasın ve güvenli bir şekilde yoluna devam etsin - 

engelin nerede olduğunu bilen bir koyun gibi. 

24 Ruhani vicdanın ışığı olan bu ışık gediği aydınlatır ve çalılıkta pusuya yatmış olan kurdu ortaya 

çıkarır. 

25 Herkes güvenli yolda yürümez. Yolunu kaybetmiş pek çok kayıp var, başıboş gezginler, belirli bir 

yönü olmayan varlıklar. Yollarını kesip onlara sorduğumda: "Nereye gidiyorsunuz? "Neyi ya da kimi 

arıyorsunuz?" diye sorduğumda, başları öne eğik, "Efendim, nereye gittiğimi, ayaklarımın beni nereye 

götürdüğünü ve neyi aradığımı bilmiyorum" derler. Sonra onlara, "Beni izleyin" dedim ve yüreklerine 

işleyen bu tek söz, bir umut ışığı, Benim yolumu izlemek için onlara yeni bir cesaret veren bir iman alevi 

yakmaya yetti. Çünkü Beni izlemeye başladıkları andan itibaren, onları bir an bile terk etmeyen ve 

kaderlerine koşulsuz bir güven duymalarını sağlayan bilinmeyen bir güç hissettiler. 

26 Bu sözü duyan herkesin, bu yolda yürüme davetiyle size sadece ruhani tatminler ve hazlar değil, 

aynı zamanda denemeler, dersler ve kefaret deneyimleri de sunduğumu, ama aynı zamanda sınanmakta 

olan kişiyi güçlendirmek için daha yüksek bir gücün aşağı aktığını ve bu gücün yolcunun tüm yaşam yolu 

boyunca dayanması gereken asa olduğunu anlamasını istiyorum. Bu güç her şeyi içerir: iman, sevgi, itaat 

ve güven. 

27 Üstadı izlemeye başlayan öğrenciler, bunun farkında olun ki yaşam yolunuzda sınavlar ortaya 

çıktığında şöyle düşünebilesiniz: "Onlar için zaten hazırlıklıyım, Üstat onları bana işaret etti ve O'nun ilahi 

yardımıyla geçecek güvene sahibim." Size doğrusunu söyleyeyim, bu derslerden güçlü ve yükselen bir 

ruhla yararlanırsanız, hiçbir denemenin boşuna olmadığını göreceksiniz. Bir insan için mukadder olanın 

yanı sıra bir ailenin bağrında kendini gösteren ya da bir ulusun başına bela olan şeylerin hepsi ve her biri 

derin anlamlar ve çoğu zaman büyük hayat dersleri taşır. Şu anda kim onun sınavlardan muaf olduğunu 

söyleyebilir? Hiç kimse, çünkü bu ruhani onarım zamanıdır. 

28 Gözlerinizi gerçeğe açın ve Sözümü dinlediğinizde ve bu zamandaki tezahürlerime tanık 

olduğunuzda üstlendiğiniz sorumluluğun farkına varın. 

Size şunu söylemek istiyorum: Sözümü duymakla ve başkalarınınkini düşünmeden ruhsal ihtiyaçlarınızı 

karşılamakla yetinmemelisiniz. Çünkü ruhani coşkunuzun yaşandığı anlarda milyonlarca insan 

kardeşinizin savaştığını, umutsuzluğa kapıldığını ya da ölümcül savaşların ateşi içinde yitip gittiğini 

düşünürseniz bu tatmin tam olmayacaktır. 

29 Öğretilerim sizi dünyada barış ve ruhanileşme lehine bir yüzleşmeye hazırlıyor. Öğretilerim, 

hepinizin bu kurtarma işinde işbirliği yapabilmeniz için ne yapmanız gerektiğini söyler. O zaman ruhunuz, 

sevgi işlerimde Benimle işbirliği yapanlara gelen huzur ve tatmini giderek daha fazla deneyimleyecektir. 

30 Maddi yaşam mücadelenize geri döndüğünüzde, yüreğinizin Benim Sözümü duymakla kazandığı 

duyarlılığı kaybetmeyin; çünkü orada, o yollarda, hemcinsleriniz sizden teselli içeren bir söz ya da 

yüreklerine Benim ışık mesajımı getiren bir deyiş beklemektedir. Ama onlar size döndüğünde yüreğiniz 
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her zamanki katılığına geri dönmüşse, sizden size ait olmayan ama onun için tasarlanmış bir şeyi isteyen 

kişinin içine bile bakamayacaksınız: Benim ışığım, Benim esenliğim, Benim merhemim. 

31 İnsanlara karşı sevgisizliğinizin cezasız kalacağını düşünmeyin, çünkü ruhani görevlerinizi ihlal 

ederseniz, topluluklarınızın bağrına girdiklerinde ve kendilerinden gizlediğiniz veya sakladığınız mesajı 

öğrendiklerinde, içten içe bunların Benim yeni havarilerim olup olmadığını merak edecekler, öğretime 

nüfuz eden diğerleri ise ilahi emirlerin nasıl yerine getirileceği konusunda size bir ders verecektir. 

32 Uykuya dalmanızı önlemek ve uykunuzda şaşırmamanız için sizinle bu şekilde konuşmalıyım. Sizi 

savaşmaya çağırıyorum ve bunun için size sürekli etkinlik örneğimi veriyorum. 

33 Hiç kimse Bana, görevini yerine getirebilmek için yolunda çok büyük engeller bulduğunu 

söylemesin. Çünkü Baba'nın iradesi olmadan hiçbir yaprağın ağaçtan kopmayacağına inanıyorsanız, 

görevinizi engeller olarak adlandırdığınız şeylerin üzerinden yürütmeniz gerektiğini de anlamalısınız. 

34 Yalnızca bu yerlerde bulunarak ruhani görevinizi zaten yerine getirmiş olduğunuz ya da yalnızca 

Benim öğretilerimden söz ederek Bana zaten hizmet etmiş olduğunuz düşüncesine kapılmayın. Çünkü 

faaliyet alanınız o kadar geniş ve yollarınızda sevgiyi uygulamak için o kadar çok fırsatla dolu ki, ekim 

yapmak için uygun fırsatları bulmak için kendinizi zorlamanıza gerek yok. Yine de tüm bunlara dikkat 

etmediniz ve bu nedenle önünüzde yerine getiremeyeceğiniz kadar çok engel olduğunu söylüyorsunuz, 

çünkü ruhani görevinizin gerektirdiği her şeyi kavramış değilsiniz. 

35 Sevin, hizmet edin, faydalı olun, kurtarın ve rahatlatın, hayatınızı güzel bir örnek, pratik bir ders 

haline getirin ki insanlar sizi taklit etsin. O zaman insan kardeşlerinize ruhani ışık yayacaksınız. Benim 

öğretilerimden söz ettiğinizde, ruhsallaşma tohumunu ekme görevini yerine getirmiş olursunuz. Ancak 

bunu alçakgönüllülükle yapın ve gösteriş içeren herhangi bir çalışmanın asla filizlenmeyecek çorak bir 

tohum olacağının farkında olun. 

36 Sizi temin ederim ki, hayatınızda size tavsiye ettiğim incelik, samimiyet ve doğrulukla çalışırsanız, 

dualarınızda Bana bahsettiğiniz katı kalpler erdeminizden etkilenerek yumuşayacak ve ileri ruhun bu 

görevi yerine getirmesinin asla engellenemeyeceğine inanmaya başlayacaksınız çünkü o bu hayatın tüm 

küçüklüklerinin üzerindedir. 

37 Sizi sevmeyenler hakkında asla kötü düşünmeyin ve sizi anlamayanlara karşı kırıcı olmayın; çünkü 

komşunuza karşı hissettiğiniz en içsel duyguyu bile zihinsel olarak onlara aktarırsınız. 

38 Bu zamanda öğrencilerim olmanız için size o kadar çok olanak sunuyorum ki, öğretilerimi 

yayacağınız ülkelere gitmek için anne babanızı, eşinizi ya da çocuklarınızı bırakmanıza, sokaklarda ve 

meydanlarda yüksek sesle vaaz vermenize ya da misyonerlik faaliyetinin sonunda sizi kaçınılmaz olarak 

kanlı darağacının beklediğinden korkmanıza gerek yok. Bu yoldan ben de geçtim, havarilerim de geçti 

ama o kan yolu temizledi ki yeni öğrenciler bu yolda sıkışıp kalmasın. Tek yapmanız gereken bu mesajın 

ruhani anlamını kavramak ve bunu basit bir şekilde yaşamınıza uygulamak, böylece Benim Sözümü 

gerçekten yaşamaktır. 

39 Denemelerden zaferle çıkabilmesi ve yolun nihai hedefine ulaşabilmesi için ruha madde üzerinde 

güç verdim. Ancak mücadele büyük olacaktır; çünkü insan dünyada inandığı tek krallığı yarattığından, 

kendisi ve onu çevreleyen her şey arasında var olması gereken uyumu yok etmiştir. Gururlu tahtından her 

şeyi biliminin gücüne boyun eğdirmek ve iradesini doğanın unsurlarına ve güçlerine dayatmak ister. 

Ancak bunu başaramadı, çünkü uzun zaman önce ruhani yasalarla olan dostluk bağlarını kopardı. - 

Buradaki insanlara doğa güçlerinin kendisine itaat edebileceğini söylediğimde, buna inanmayanlar oldu ve 

size söylüyorum, şüphe etmek için nedenleri var, çünkü doğa kendisini hiçe sayan, aşağılayan ya da alay 

edenlere asla itaat etmeyecektir. Öte yandan, her kim ruh ve madde yasalarıyla uyum içinde yaşamayı 

bilirse, yani her kim kendisini çevreleyen her şeyle uyum içinde yaşarsa, yaşamı boyunca Yaratıcısıyla bir 

olacak ve böylece, var olan her şeyin Yaratıcısı olan babasına itaat eden her çocuğun hak ettiği gibi, 

doğanın unsurlarının kendisine hizmet etmesine ve itaat etmesine layık olacaktır. 

40 Buradaki cemaatin bu tür mucizeleri gerçeğe dönüştürmek için gerekli ruhani yükselişe ulaştığını 

ya da şu anda maddi ve ruhani olan arasında bir uyum sağladığını söylemedim. Onları sadece 

ruhanileştirme yoluyla bu hedef için çaba göstermeye teşvik ediyorum. 

41 İnancınızda sizi cesaretlendirmek ve Sözlerimin doğruluğunu size kanıtlamak için, bazen sizinle 

mucize olarak adlandırdığınız ve kısa bir süre için bile olsa kendilerini evrensel uyuma nasıl 

yerleştireceklerini bilenlerin ödülü olan bu tür işler yapıyorum. 
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42 Yeryüzünde yaşayan ilk insanların tarihsel geleneği, İlk Çağ Kitabı'nda yazılı hale getirilene kadar 

nesilden nesile aktarılmıştır. Bu, yeryüzünde yaşamış olan ilk insanların canlı bir benzetmesidir. Saflıkları 

ve masumiyetleri Doğa Ana'nın şefkatini hissetmelerini sağladı. Tüm varlıklar arasında dostane bir ilişki 

ve tüm yaratıklar arasında sınırsız bir kardeşlik vardı. Daha sonra, insan tutkuları insanları bu yaşamdan 

uzaklaştırdı, bu yüzden maneviyat eksikliği nedeniyle kaybettikleri şeyi bilim yoluyla elde etmek için 

çabalamak zorunda hissettiler. İnsanlık, hayatta kalabilmek için doğanın unsurlarından ve güçlerinden 

yaşamı için gerekli olan şeyleri çalmak zorunda kaldığı günümüze bu şekilde ulaşmıştır. 

43 Bilimi kullanmanızı yasaklamıyorum ya da kınamıyorum. Ben sadece insanların öğretilerim 

vasıtasıyla, bildiklerinden daha yüksek bir bilgi olduğunu ve bu bilgiye tüm öğretilerimin özü olan sevgi 

yoluyla ulaşabileceklerini anlamalarını istiyorum. 

44 İnsanlar, içinde yaşadığınız bu zamanların kafa karışıklığıyla dolu olduğunu size nasıl 

söylemezdim, çünkü ışığımın düşüncelerinizin karanlık bulutlarına nüfuz etmesine izin vermediğinizi 

görüyorum. Ayrıca size Işığımın zafer kazanacağını da söylüyorum, çünkü onun parlaklığına 

dayanabilecek hiçbir karanlık yoktur. O zaman Baba'nın Ziyaret saatinde sizi asla terk etmeyeceğini 

anlayacaksınız. 

45 Birçok insan materyalizasyonun derin uçurumuna düşmüştür ve diğerleri de düşmek üzeredir; 

ancak düşüşlerinin acısı onların derin uykularından uyanmalarına neden olacaktır. 

46 Bu uluslar, ihtişamlı bir dönemin ardından düşüş yaşamış ve acı, ahlaksızlık ve sefaletin 

karanlığına gömülmüşlerdir. Bugün tek bir ulus değil, tüm insanlık körlemesine ölüme ve kaosa doğru 

koşuyor. Ulusların kibri Benim adaletimden etkilenecek. Ninova'yı, Babil'i, Yunanistan'ı, Roma'yı ve 

Kartaca'yı hatırlayın. Onlarda İlahi Adaletin derin örneklerini bulacaksınız. 

47 Ne zaman insanlar güç asasını ele geçirip kalplerinin dinsizlik, kibir ve çılgın tutkularla dolmasına 

izin verseler ve halklarını da kendileriyle birlikte yozlaşmaya sürükleseler, Benim adaletim onların 

güçlerini ellerinden almak için yaklaşmıştır. Ama aynı zamanda onların önünde, ruhlarının kurtuluşuna 

giden yolu aydınlatan bir meşale yaktım. İnsanları sınandıkları anda kendi güçlerine bıraksaydım ne 

olurdu? Gözlerinizi bir zamanlar büyük olan ve şimdi harabeye dönmüş olan tüm o halklara çevirin. 

Yeniden çiçek açacaklar ama onları kibir ve dünyevi yücelik arzusu değil, öğretilerimin yaydığı adalet ve 

erdemden ilham alan ideal ayağa kaldıracak. Onların yıkıntılarından yeni uluslar doğacak ve kiliselerinin 

ve putlarının yıkıntıları üzerinde Tanrılarına gerçek tapınmayı sunacaklardır. 

48 Kibir alçaltıldı ve günah acıyla yıkanıp temizlendi; ancak hala çıkarılması gereken pek çok leke 

olduğunu ve - insanların yeryüzündeki yaşamı ne kadar saf olursa olsun - bu gezegenin asla ruhun ebedi 

evi olmayacağını unutmayın. Kim buna inanırsa, Benim Sözümü kötü yorumlamıştır ya da yaşamın gerçek 

anlamını anlamamıştır. 

49 Bu dünya her zaman ruhun yalnızca geçici evi, arınmasına, gelişmesine ve mükemmelleşmesine 

giden yolda yalnızca bir aşama olacaktır. Sizi sonsuza dek kabul etmek için bekleyen yaşam farklıdır. 

50 Huzuruma hastalar, başarısızlar, ruhen yoksullar gelir ve bazıları İrademi kutsarken, diğerleri acı 

karşısında isyan eder ve acılarını ilahi cezaya veya kaderin adaletsizliklerine bağlar. O zaman sizi 

cehaletinizden kurtarmam ve size gerçeğin çekirdeğini açıklamam gerekir. 

51 Bedende yaşadığınız sürece, ruhunuz kendisini geçmiş yaşamlardan gelen karanlık lekelerden 

arındırıyor ve bu nedenle, dünyanın acılarına sabırla katlanabilmeniz için tüm bunları size ifşa etmek 

gerekli hale geldi. 

52 İnsanlığın başlangıcından bu yana, sevgi ve adaletin bir yasası ve Baba'nın sonsuz merhametini 

gösterme yollarından biri olarak ruhun yeniden bedenlenmesi söz konusudur. Reenkarnasyon sadece bu 

zamanın değil, tüm zamanların meselesidir; bu gizemi size sadece şimdi açıkladığımı da 

düşünmemelisiniz. En eski zamanlarda bile insanda ruhun yeniden bedenlenmesine dair sezgisel bir bilgi 

mevcuttu. Ancak materyalist bilimleri ve dünya hazinelerini arayan insanlar, insan kalbinin ruhani olanı 

algılayan liflerini sertleştiren beden tutkularının kendilerine hükmetmesine izin verdiler, böylece insanlar 

ruha ait olan her şeye karşı sağır ve kör oldular. Zihinleri anlamlarına nüfuz edemiyor ve yürekleri özünü 

algılayamıyorsa, geçmiş zamanlarda size bildirdiğim Yasa ve Öğretiyi içeren Kutsal Yazılara gözlerini 

dikmelerinin onlara ne yararı olabilir? İnsanların duyarlılıklarının ve ruhani sezgilerinin köreldiğini ve bu 

nedenle, bu metinlerde Benim gerçeğimi ararken, genellikle hatalı yorumların kurbanı olduklarını fark 

edin. Işık gözlerinin önündedir ama öğretilerin özüne nüfuz etmek yerine harfler üzerinde, yani dışsal 
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biçim üzerinde dururlar ve bu yüzden de sık sık hataya düşerler. Ama şimdi gizemlere ve karanlık yerlere 

ışık getirmek ve sizi kafa karışıklığından ve hatadan kurtarmak için buradayım. 

53 Ne mutlu Beni çağıranlara, çünkü böylece sevgiye ve bilgiye duydukları özlemi kanıtlamış oldular. 

Benim yardımsever sevgimin onlara nasıl yardım ettiğini deneyimlediler. Ancak, bu süre zarfında bilmek 

istediğiniz her şeyi bir kerede alamayacağınızın farkında olmalısınız. Çünkü özlemini duyduğunuz her 

şeyi elde etmek için dua etmeniz, meditasyon yapmanız ve öğretilerimi yaşamanız gerekir. 

54 Hem doğada bilginin ışığını arayan insan hem de ruhani vahiylerde Benim bilgeliğimi arayan kişi, 

başka yollarla keşfedemeyeceği tüm bu gerçekleri bulacağı yolu kendi ayaklarıyla kat etmelidir. İşte tam 

da bu nedenle ruhunuzu burada, yeryüzünde birbiri ardına yaşamlar sürmesi için gönderdim ki gelişimi ve 

deneyimleri sayesinde içinde ve onu çevreleyen her şeyi keşfedebilsin. 

55 Dilerseniz Sözlerimi iyice inceleyin, ama daha sonra size söylediğim her şeyin içerdiği gerçeği 

tespit edebilmeniz için yaşamı onların bakış açısından inceleyin ve gözlemleyin. 

56 Bugün size söylediklerimle geçmişte size açıklananlar arasında bir çelişki varmış gibi göründüğü 

durumlar olacaktır, ama öyle değildir. Hatalı olan insanlardır. Ama şimdi her şey gün ışığına çıkacak. 

57 Öğretimi bu şekilde anladığınız için saldırıya uğradığınızı hissederseniz, endişelenmeyin, çünkü 

size gerçekten söylüyorum, henüz hiç kimse doğru bilgide durmuyor, bu yüzden hiç kimse size gerçeğin 

özüne zaten nüfuz ettiğini kanıtlayamaz. 

58 Öğretimi çalışın, dua yoluyla ışığa kavuşun, iyiliği yaşamınızın normu haline getirin ve hiç 

beklemediğiniz anlarda Ruhumun gerçek ifşaları olan ilhamlar ve düşüncelerle nasıl şaşıracağınızı 

deneyimleyeceksiniz. 

59 Benden yayılan ilhamların size ulaştığını hissettiğinizde, kendinizi alçakgönüllülükle 

göstermelisiniz ki kendinizi asla başkalarından daha büyük görmeyesiniz ve böylece ışığımı size 

gönderdiğim sevgiyle onu insan kardeşlerinizle paylaşasınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 106 
1 Havariler, işte efendiniz. Senden birçok sırrın perdesini kaldıracağım. İsteyin, isteyin, size 

verilecektir. Ama Benden bilmeniz gerekenden fazlasını istemeyin. 

2 Geçmiş zamanlarda, bu Üçüncü Çağ'da size açıkladığım sırları size açıklayamazdım çünkü 

ruhunuz ruhsal gelişiminin izin verdiğinden daha fazlasını anlayamaz ya da kavrayamazdı. Ama Benim 

Sözüm aynıdır - değişmez, ebedidir. Doğmuş olan, mükemmelliğe ulaşıncaya kadar büyüyen ve gelişen 

sizin ruhunuzdur. İlahi Ruh'un başlangıcı yoktur, sonu da olmayacaktır; O değişmezdir. 

3 Ruhunuz, Benim büyük öğretilerimi insanlığa ulaştırmak için bir araç ya da enstrüman olarak 

kullandığım bir halkın parçasıdır. Baba tarafından bu halka üç vahiy verilmiştir: İlk ders Birinci Çağ'da, bu 

halkın ilk çocukluğunda Doğruluk Yasasıydı; ikincisi İkinci Çağ'da, ruhani gençliğe henüz ulaşmışken 

ortaya çıkan Sevgi Yasasıydı; üçüncü ders ise "Üçüncü Çağ" olarak adlandırdığım şimdiki Çağ'da size 

verdiğim bu derstir. Bu kitapta size Ruhsal Yasa'yı tam olarak açıklıyorum - geçmiş zamanlarda size 

gösterilmiş olan her şeyi ve ruhunuzun bilmesi ve sahip olması gereken her şeyi kapsayan bir Yasa. 

Ruhsal açıdan artık gençlik çağına ulaştınız. 

4 Sürekli geliştiğinize göre, neden size hep aynı dersi vereyim? Bu nedenle Benim gizli bilgeliğim 

her çağda size daha derin sırlar ifşa eder. 

5 Bu zamanda hüküm süren materyalizm ve kötülük göz önüne alındığında, yeni öğretilerimi 

anlamak, onları yerine getirmek ve yaşamak için yeterli ruhsal kavrayışa sahip olduğunuzdan şüphe 

ediyorsunuz. Ama ben size diyorum ki: İnsanlığın materyalizminin, sefaletinin, ahlaksızlığının ve güç için 

çabalamasının ötesinde, uzun gelişim yolculuklarından ve zorlu mücadelelerden geçmiş ve sadece ruha ait 

olan adalet ve sevgi yolunda güçle yola çıkmak için sahte giysisini çıkaracağı anı bekleyen ruh vardır. 

6 İnsan bilimi, insanın bu zamanda eriştiği ruhani yeteneğin maddeleşmiş ifadesidir. İnsanın bu 

dönemdeki çalışmaları yalnızca aklın değil, aynı zamanda ruhsal-ruhsal gelişiminin de bir ürünüdür. 

7 Yeni dersi anlayacak kadar hazırlıklı olan öğrencileriyle ruhani gençlik döneminde tanışmış olan 

Üstat, üç ilahi vahyi insana olan sevgisinin bir vasiyeti olarak tek bir kitapta birleştirecektir. Kendinize 

Üçlübirlikçi demenizin nedeni, ruhunuzda bu üç öğreti çağının tohumlarını taşımanızdır. Yine de, bu 

zamanda herkes Beni izlemeyecek, hatta Beni dinleyenlerin hepsi bile izlemeyecek, çünkü hepsi uyanmadı 

ya da yaşamlarında sahip oldukları denemeleri nasıl kullanacaklarını anlamadı. Ruhani öğretilere kayıtsız 

kalanlar, durgunluk içinde kalanlar, hataya kapılanlar vardır ama her birinin kaderinde uyanacağı ve 

vicdanının sesini duyacağı zaman vardır. 

Bu süre zarfında Sözümü duyunca titreyenler, yeni tezahürümü sabırsızlıkla bekleyenler, tıpkı kayıp 

bir gezginin yolu bulmak ve yürüyüşüne devam etmek için gecenin derinliklerinde şafağın sökmesini 

beklemesi gibi, geri dönme vaadimi hatırlayanlardı. 

8 Bugün bu maddi formda duyulur kıldığım sesim yakında artık duyulmayacak ve o zaman 

ektiklerimin meyvesini sizin işlerinizde göreceğim. 

Her birinizin içine bir "başak" ve bir "meyve" bırakacağım ki, açlık hissettiğinizde ya da (ruhen) muhtaç 

biri size bir istekle yaklaştığında, ekmeğiniz olsun ve Baba'ya, O'nun öldüğünü ve sizi mirassız bıraktığını 

söylemeyesiniz. 

İlahi lütuflarıma ihtiyaç duyduğunuz bu zamanlarda, ruhunuza sığınmanızı ve ondan yardım istemenizi 

istiyorum, çünkü orada şefkatli sevgimin içine yerleştirdiği birçok hazine bulacaksınız. Ayrıca Benim 

tohumumu da bol miktarda bulacak ve onu ekmek için tarlaları hazırlamanızı bekleyeceksiniz. Size bu 

tarlaları sürmeyi ve tohumlara göz kulak olmayı öğrettim. Yarın ruhunuz, Baba'ya sunulmaya ve O'nun 

ambarlarında depolanmaya layık bir hasat olarak çalışmalarının meyvesini ortaya çıkaracaktır. 

9 Bu süre zarfında verilen Sözümün yeryüzünden kaybolmuş gibi görüneceği kısa bir zaman dilimi 

olacak. O zaman insanlar ruhsal öğretiler icat etmeye, yeni yasalar ve buyruklar öğretmeye başlayacaktır. 

Kendilerine efendiler, elçiler, peygamberler ve Tanrı'nın habercileri diyecekler ve bir süre konuşmalarına 

ve ekmelerine izin vereceğim. Tohumlarını ekmelerine izin vereceğim ki, meyvelerini topladıklarında ne 

ektiklerini bilsinler. Zaman ve doğanın güçleri onların ektiklerinin üzerinden geçecek ve adımları bu insan 

çocuklarının her biri için bir yargı olacaktır. 

10 Dünyanın gerçeği öğrenebilmesi için aldatmacayı bilmesi gereklidir. O zaman, bu zamanda size 

teslim ettiğim gerçek ve yaşamın özü, tüm saflığı ve ruhaniliğiyle insanlar arasında yeniden yükselecektir. 
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11 Ulusları yöneten, doktrinler yaratan ve bunları insanlara dayatan insanlara bakın. Herkes kendi 

doktrininin üstünlüğünü ilan ediyor, ama ben size soruyorum: Tüm bunların meyvesi ne oldu? 

Yoksullaşma, acı, yıkım ve ölümle sonuçlanan savaşlar. Bu tür teorilerin savunucularının yeryüzünde 

biçtikleri hasat bu olmuştur. 

İnsanlığın irade özgürlüğüne karşı çıkmadığımı, ancak bu özgürlüğe halel getirmeksizin, vicdanın 

adaletten, hayırseverlikten ve akıldan uzaklaşan kişinin kalbiyle durmaksızın konuştuğunu söylemeliyim. 

12 İnsan hayatında da, yaptıklarının sonuçlarının er ya da geç onların yargıcı olarak ortaya çıkmasına 

izin vererek, insanların ektiklerinin meyvelerinin nasıl olduğunu anlamalarını sağlayacağım. Bu yargıdan 

sonra herkes Beni arayacak ve o zaman Sözümün kendisini her yaştan ve kültürden insana uyarladığını 

keşfedecekler. Çünkü ilahi Söz, Benim öğretilerim, ebedi olduğu için belirli bir çağa ait değildir. 

13 Talimatım ruha güç iletir, böylece tüm denemelerin üstesinden gelir; bunların sayısı her yaratığın 

kaderinde kayıtlıdır. Neden onlardan çekiniyorsunuz? Gözlerinizin önünde yükselen dağ karşısında neden 

umutsuzluğa kapılıyorsunuz? Bu engelleri aştıktan sonra aradığınız hedefe ulaşacağınızı bilmiyor 

musunuz? 

14 Bedeninizde hâlâ ne kadar çok zayıflık görüyorum - sık sık küfretmenize neden olan bir zayıflık. 

Doğa güçleri kendilerini hoyratça gösterdiğinde lanet okursunuz; bedeninize bir acı çöktüğünde 

umutsuzluğa kapılırsınız; iş sizi ağırlaştırdığında sabrınızı yitirirsiniz; sıcak ve soğuk bile sizi öfkelendirir 

ve gecenin karanlığı içinize korku salar. Alt tutkuları ortaya çıkaran benliğin talepleri tarafından 

yönlendirilmenize izin verdiğinizde nasıl umutsuzluğa kapılmayasınız? Ne zaman öğretilerimin 

doğruluğuna sevgi işleriyle tanıklık eden iyi öğrencilerim olacaksınız? 

15 Mesih'in öğrencisi olmak, dünyevi maddiyattan çok uzaklaşmanız gerektiği anlamına gelmez. Bu, 

kendinizi kötü ve gereksiz şeylerden ayırmanız, ancak dünyevi görevlerinizden ve zevklerinizden yüz 

çevirmemeniz gerektiği anlamına gelir. Fanatik olmanızı ya da hâlâ bedendeyken ruhsallığın kölesi 

olmanızı istemiyorum. İsa'nın iyi öğrencisi, Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ve "imparatora" ait olanı 

"imparatora" vermeyi bilen kişidir. 

16 Halkımı zorlu bir yüzleşme bekliyor, çünkü yollarında insanların ruh ve akıllarında yüksek 

düzeyde bir gelişimle karşılaşacaklar. İşte tam da bu nedenle, hiç kimsenin sizi kandıramaması için, 

duyurumun bu döneminde kendinizi geliştirmenizi istiyorum. Sözüme mutlak bir güven duyun ve onun 

bilginlerin aklından daha fazla bilgelik ve yeryüzündeki tüm kitaplarda bulunamayacak bilgiler içerdiğini 

bilin. 

17 Yorulmadan sevgi ve barış ekin; bu şekilde ruhani yolunuzu hazırlayacaksınız ve sonra ölüm 

aniden bedeninize yaklaştığında ve ruh yolunun büyük bir kısmını kat etmiş olduğunda, hemcinsleri için 

yaptığı sevgi çalışmalarının onu ne kadar yükselttiğini mutlulukla görecektir. 

18 İnsanlar, kendinizi Benim öğretime kaptırdığınızda, yeni, daha saf, daha ruhani bir yaşama 

girdiğiniz için eski alışkanlıkları ve gelenekleri nasıl geride bıraktığınızın farkına varın. Bu, kalbinizin 

derinliklerinden yükselen yeni bir dünyadır. 

19 Sözüm ne kadar çok gizemi çözdü ve ne kadar çok hatalı yorumu düzeltti. Aynı şekilde, dünyanın 

yollarına girmeniz ve hemcinslerinize Benim Yasamı açıklamanız gerekecek. Sana söylüyorum: 

Gideceksiniz, çünkü hiç kimse kendi ülkesinde peygamber değildir, Ben de o zamanlar yaşadığım 

Nasıra'yı terk etmek zorunda kaldım, orada inancı bulmak için, bir yabancı olarak görüldüğüm yerde, 

Benim hakkımda şöyle demeyeceklerdi: "Kendisine 'Tanrı'nın Oğlu' diyen bu adam Meryem ve marangoz 

Yusuf'un oğludur." 

20 Bunu size söylüyorum çünkü aranızda ruhsal armağanlarımı almış olanlar arasında anne babaları, 

çocukları ya da kardeşleri bile kuşku duyanlar var. Aranızda benim gibi öğretime tanıklık ettikleri için 

büyücü, büyücü olarak adlandırılanlar var. Bu sözleri unutmayın, çünkü bazıları yakın vatanlarında 

kalmak zorunda kalacaklar; diğerleri ise Sözümü diğer halklara taşımak için onu ve uluslarını terk etmek 

zorunda kalacaklar. 

21 Acı çekerek bereketlenen bu ulus Benim tohumumu aldı ve filizlendi; ama bu ışığa yalnızca sizin 

sahip olduğunuzu düşünmeyin. Öğretimi diğer uluslara götürürseniz, bunun ne kadar kısa sürede filizlenip 

yayılacağını göreceksiniz. O topraklarda peygamberler ve elçiler olacaksınız ve bu nedenle iman 

bulacaksınız. 



U 106 

135 

22 Işığım dünyanın bir ucundan diğer ucuna yayılır ve tüm evreni aydınlatır. İlahi Ruh'un ışığı tüm 

varlıklarla konuşan dildir. Sizler, insanlar olarak, Benim Sözümü insan aklı aracılığıyla alıyorsunuz. 

Melek dediklerinize sesimin ilahi ilham şeklinde ulaşmasına izin veriyorum; ve her dünyada ya da ruhani 

evde, sakinlerinin gelişim derecesine göre Kendimi duyuruyor ve anlaşılmasını sağlıyorum. 

23 Sizinle meleklerle konuştuğum gibi konuşmak istiyorum - onların saflığına sahip olduğunuz için 

değil, ama bu lütuftan zevk almanızı ve görkemleriyle giderek o varlıklara benzemenizi istediğim için. 

Ruhtan ruha diyalog tüm varlıkları ve tüm dünyaları birbirine yaklaştıracaktır. Ancak birbirinizi anlamaya 

hazır olmalısınız ve bunun için size tek bir dil, tek bir ışık, tek bir diyalog türü veriyorum: gerçek sevgi. 

24 Sizin için ruhani iletişim çağı başlıyor. Kat etmeniz gereken yol çok uzaktır ve bu armağanın 

zirveye ulaştığını görmeden önce çok zaman geçecektir, ancak ilk adımlardan itibaren ve sonraki her 

adımda yola devam etmek için cesaret bulacaksınız. 

25 İnsan sesi aracılığıyla Benim tezahürümden hoşnut olmadınız mı? Anlama yetisi aracılığıyla 

ruhani dünyanın varlığından hoşnut değil miydiniz? Çünkü bunlar, bundan sonra ulaşacağınız ruhani 

diyalog için hazırlık adımlarıydı. Ve dualarınızın sessizliğinde Benim sesimi aradığınız o anlarda, 

hissettiğiniz huzur ve aldığınız ilham rahatlatıcı değil mi? 

26 Gelecek olan barış zamanlarını biliyorsunuz çünkü Benim ilhamımı ve vahiylerimi aldınız; ama 

bazıları var ki, bu zamanda Beni duymadan, size gelip gelmeyeceğini bilmeden evrensel uyumu hayal 

ediyor ve özlüyorlar; içlerinde konuşan önsezidir. 

27 Bilim adamları bile ruhani armağanlar aracılığıyla fikir alışverişinde bulunulacağına dair bir 

önseziye sahiptir; bunun nedeni, sürekli araştırmaları ve insanın içine nüfuz etmeleri sonucunda, başka bir 

dünyaya ait olmasına rağmen insanın içinde yaşayan bir varlığın, yani ruhun varlığını keşfetmiş 

olmalarıdır. 

28 Bugün hepinize söylüyorum: Bu yolda düşünceli ve dikkatli bir şekilde yürüyün ki yoldan 

sapmayasınız. Hayat yolculuğunuzda hedefe ulaşabilmek için izleyin ve dua edin; Baba konuştuğunda ve 

tüm ruhani evren O'nu duyup anladığında ve siz de birbirinizi aynı şekilde anladığınızda mutluluğunuz çok 

büyük olacaktır. 

29 Babanızın sevgisini yüreğinizde hissetmenizi istiyorum; bu sevgi Ruhum'dan üzerinize ışıldar. 

Ancak henüz gerçek ruh birliğine ulaşmadığınız için, sizinle bu yaratıklar aracılığıyla, herkesin 

anlayabileceği sade ve basit bir dille konuşuyorum. Sözümün özünü kolayca keşfedebilmeniz ve 

çoğunlukla yararsız olan karışık bir sözcük selinde kendinizi kaybetmemeniz için, Sözümü size en büyük 

sadelikle bildirmek Benim isteğimdir. 

30 Zihinlerinizi temizleyin ve dudaklarınızı arındırın ki, Öğretimi açıklamak zorunda kaldığınızda, 

dudaklarınızdan Sözümün kristal berraklığındaki akışı gelsin, sözünüz sadeliğinden ve gücünden yoksun 

bırakan gösterişli ifadelerle karışmasın. Ruhani öğretimi bilimsel ya da felsefi terimlerle açıklayacak 

olursanız, ne dünyayı etkileyebilir, ne hemcinsleriniz sizi anlayabilir, ne de öğretimin ne olduğuna dair 

gerçek bir fikir verebilirsiniz. İsa'da dünyaya seslendiğimde, sizinle Cennetin Krallığı hakkında konuşmak 

için bilginlerin, filozofların ya da bilim adamlarının dilini kullanmadım. Dilinizin en basit ifadelerini 

kullandım, çünkü doğaüstü şeyleri en iyi ifade edenler bunlardır. Benzetmelerden yararlandım ve size 

tanıdık gelen nesnelere atıfta bulundum, öyle ki onlar aracılığıyla ruhsal yaşamın anlamını bilesiniz. 

31 Size doğrusunu söyleyeyim, İsa'nın insanlardan bir şey öğrenmesine gerek yoktu, çünkü o zaman 

ben İlahi Efendi değil, insanların öğrencisi olurdum. Eğer herhangi biri Mesih'in teologlar, teosofistler ya 

da bilgeler tarafından öğretildiğini söylemişse, doğruyu söylemiyor demektir. Çünkü Mesih'ten önce ve 

O'nun yeryüzünde yaşadığı süre boyunca, O'na dünyaya gelmeyi, yaşamayı ve O'nun gibi ölmeyi 

öğretecek hiçbir öğreti yoktu. Ama ben de size aynı şekilde Cennet'in öğretilerinin dünyadan 

öğrenilemeyeceğini ve İsa'nın öğrettiklerinin Ruh'un ebedi krallığında geçerli olan gerçek olduğunu 

söylüyorum. 

32 İnsanlar basit olanı karmaşıklaştırmaya eğilimli oldukları gibi, ilahi olanda da maddi doğaya içkin 

bileşim ve maddeleri keşfetmek isterler. Maddesiz ve şekilsiz ruhani ya da ilahi olanın bütün, başlangıç ve 

son, gerçek, ebedi olduğunu bir kez keşfettiklerinde şaşkınlıkları büyük olacaktır. 

33 İnsanlar, kendi özlerini keşfedebilmek için dua etmenin ve bu yaşamın ötesinde yatanları ruhen 

tefekkür etmenin önemini düşünemeyecek kadar her zaman dünyanın ihtişamıyla meşgul olmuşlardır. Dua 
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eden kişi Baba'yla konuşur ve sorduğunda hemen yanıtını alır. İnsanların ruhani konulardaki cehaleti dua 

eksikliğinin bir sonucudur. 

34 İnsanlar, bu dünyada Babil'in dil karmaşasını ortadan kaldıramadığınız için, ırklar nasıl 

birleşeceklerini ya da seveceklerini bilmedikleri için, Ailemi Ruhsal Ev'de birleştireceğim. İnatçı ve 

katılaşmış günahkârlar ruhsal dünyada Benim önüme gelecekler ve yargılarını aldıklarında, aydınlanmaları 

ve tövbeleri dünyadaki günahları kadar büyük olacak. 

35 Sizden ayrılıp öte dünyaya doğru yola çıkanlar için dua edin; çünkü herkes yolu bulmayı 

başaramaz, herkes ruhen yükselemez ve herkes kısa sürede huzura kavuşamaz. 

36 Bazıları maddi yaşamın* zorlaması altında maneviyatta yaşar, bazıları şiddetli pişmanlık çeker; 

diğerleri uyuşmuş, bedenleriyle birlikte toprağın altına gömülmüştür ve hala diğerleri kendilerini 

sevdiklerinden, dünyada geride kalanlardan ayıramaz, çünkü ağıt, bencillik ve insan cehaleti onları geri 

tutar, maddeye bağlar ve onları huzurdan, ışıktan ve ilerlemeden mahrum bırakır. 
* Bu, ölenlerin bu ruhlarının hala insan olarak maddi dünyada evlerinde oldukları yanılgısı içinde dünyaya bağlı 

olarak yaşadıkları anlamına gelir. 

37 Henüz kendilerine ait olmadan bu dünyada bulunan ruhların yollarına devam etmelerine izin verin; 

bu hayatta sahip oldukları ve sevdikleri mallardan vazgeçsinler ki ruhlarını gerçek mirasın onları beklediği 

sonsuzluğa yükseltsinler. 

38 Kin gütmeyin ve ölmüş olanların kötülüklerini bir daha düşünmeyin. Önünüzde diz çökerek sürekli 

bağışlanmanız için yalvarmalarını dilemeyin. 

39 İnsanlık ne kadar kör! 

40 Kendinizi ve Beni tanıyın ki, sevgi yolunda yürümeyi ve Bana layık işler yapmayı öğrenebilesiniz. 

Bakın, Babanız gibi olabilmeniz için Beni çok iyi tanımanızı istiyorum. 

41 Hepiniz Bana gelmelisiniz, kiminiz daha erken, kiminiz daha geç, ama hepiniz geleceksiniz. Başka 

türlü olamazdı, çünkü hepiniz Benim İlahi Işığımın kıvılcımlarısınız, çünkü Benim Kendimin bir 

parçasısınız. Sevmeyi ve bağışlamayı benden öğrenin ve böylece size söylenen şu buyruğu yerine getirin: 

Birbirinizi sevin. 

42 Benim sizi her zaman bağışlamamı istiyorsunuz, ama hemcinslerinizi bağışlamakta acele 

ediyorsunuz ya da bunu reddediyorsunuz! Ruhunuzda bu kadar büyük yeteneklere sahip olmanıza rağmen 

neden uçurumda yok olmak istiyorsunuz? 

Sözüm bu kez zihinlerinizi aydınlatmak için geliyor. Kitaplarda gerçeği aradınız ve sadece zihniniz 

için eğlence buldunuz, ama ruhunuz için hiçbir fayda, zayıflığınızda veya yorgunluğunuzda sizi 

destekleyecek hiçbir besin veya teşvik bulamadınız. 

43 Ben size Sözümü anlayabilmeniz için bilimsel ya da dilbilimsel olarak seçilmiş bir biçimde 

vermiyorum. Ancak sadeliğinin temelinde insanlar için büyük bilgelik ve ışık hazineleri barındırır. 

44 Beni çok aradığınız ve yüreğiniz Beni beklediği için, şimdi size dönme sözümü yerine getirmek ve 

Beni duymak için duyduğunuz hevesli arzuya yanıt vermek için buradayım. 

45 İlahi Ruhum, sanki bedeninizin gölgesiymiş gibi dünyanın her yerinde sizi takip eder. Sevinçleri 

ve aynı zamanda üzüntüleri bilmenize izin verdim, mücadeleyi ve huzuru deneyimlemenizi, her şeyi 

denemenizi ve bilmenizi istedim. Ama bu dünyada boşuna aradığınız bir şey vardı ve onu bulamadınız, 

çünkü bu şey yalnızca Benimle bulunabilir: Benim bilgeliğim. İşte bu yüzden ruhunuz Beni duyduğunda, 

sonunda aradığı şeyi, yani gerçeği bulduğunu hissetti. 

46 Evet, insanlar, Ben sizin başlangıcınız ve sonunuzum, Ben Alfa ve Omega'yım, her ne kadar 

ruhunuz için hala hazırda tuttuğum ve ancak bu dünyadan çok uzakta olduğunuzda deneyimleyeceğiniz 

tüm dersleri henüz sizinle paylaşmasam veya size ifşa etmesem de. Şimdiki zamanda size pek çok yeni 

ders vereceğim ama kendinize büyüklük taslamadan ya da kibirli bir üstünlükle insanlara gösteriş 

yapmadan sahip olabileceğiniz şeyleri size vereceğim. Biliyorsunuz ki, eserleriyle kibirlenen kişi bu kibir 

yüzünden onları yok eder. Bu nedenle, çalışmalarınızın sevgi meyvesi vermesi için size sessizlik içinde 

çalışmayı öğrettim. 

47 Dalkavukluğu reddedin, çünkü bu sizin asil duygularınızı yok edecek bir silahtır. Bu, 

yüreklerinizde tutuşturduğum imanı öldürebilecek bir kılıçtır. 

48 İnsanların varlığınızın özünde sahip olduğunuz sunağı yok etmesine nasıl izin verebilirsiniz? 
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49 Bu halkın bağrında büyük işler yapıldığını biliyorum, ama isimleriniz dünyada bilinmese bile, 

bunu bilmem Bana yeter. 

50 Eserlerinizin gerçek değerini ya da kıymetini yalnızca ben bilirim, çünkü siz bile onları 

yargılayamazsınız. Bazen küçük bir iş size çok büyük görünecek ve diğerlerinin değerinin Bana ulaştığının 

farkında bile olmayacaksınız. 

51 Alçakgönüllülükte, insan onurunda güçlü olun ve yok olmayacaksınız. Bunu yapabilmeniz için 

size silahlar verdim. Savaşın ve tek bir savaşı bile kaybetmeyin. Alınlarınızı süsleyecek olan defne, 

Babanızın sevgisinin bir öpücüğü olacaktır. 

52 Kendinizi ondan kurtardıktan sonra tekrar uyuşukluğa düşmeyin. Damadı yanan kandillerle nasıl 

bekleyeceklerini bilmeyen sadakatsiz bakireler gibi olmayın. Çünkü önceki uyanışınız acı olduysa, bir 

sonraki benzer olmayacaktır. 

53 Mirasınızı koruyun ki, kimse onu sizden alamasın; çünkü insan Ruh'un armağanlarını çalacak güce 

sahip değildir. 

54 İnsanlar, bu Söz aracılığıyla size talimatlarımı verdiğim, aranızdaki varlığımın anları kısadır. Ama 

ayrılmadan önce, öğretimi size bir hazine, bir hakikat ve sevgi mirası olarak bırakmak istiyorum ki, maddi 

yoksulluğunuz ve yetersizliğiniz nedeniyle insanlığa kıyasla kendinizi çok küçük hissettiğinizde, sonsuz 

manevi değere sahip bir mirasa sahip olduğunuzun farkına varmak sizi utanmadan yüzünüzü kaldırmaya 

ve Sözümü aktarmak için dudaklarınızı utanmadan açmaya teşvik etsin. Benim İrademin sizden sahip 

olmanızı istediği tek yücelik budur: ruhun yüceliği. 

55 Keşke sefil halde gördüğünüz birçok insanın - bazıları kör, bazıları cüzzamlı, bazıları da açlıktan 

ölüyor - ruhlarında sağlık, güç ve öğrenimle övünenlerden daha fazla ışık ve olgunluk olduğunu 

anlayabilseydiniz! Bu nedenle, altın, onur ya da ev için çabalamayın. Barış, sağlık ve erdemler için 

çabalayın. 

56 Yüksek öğütlerimde, insanların önderleri ve danışmanları olmanız öngörülmüştür. Kendiniz 

üzerinde çalışın ki, Baba'nın tohumunu insanların yüreklerine getirmeye layık olabilesiniz. Güçlü 

"ağaçlar" çoğalacak; onlardan dallar keseceğim ve işçilerim tarafından çocuklarımın uzun zamandır 

Sözümü duymak için can attığı illere getirilecek. 

Öğretilerim ayrıntılıdır çünkü çok sayıda insan Benden kendileriyle konuşmamı, onlara açıklamalar 

yapmamı, onlara dünyanın acılarını ve sefaletini unutturmamı ister; ve böylece onlar zamanın geçtiğini 

veya yorgunluğu hissetmeden aralarında daha uzun süre kalırım. Ancak bu şekilde sonunda öğretilerimi 

kendinize mal edecek ve anlamlarını kavrayıp idrak edeceksiniz. 

57 Buradaki bu kalabalıklar, sadelikleri ve alçakgönüllülükleriyle, bu çağın ruh ve ahlak dolu 

Müjdesini taşımak için yola çıktıklarında ne kadar görkemli olacaklar! Kendilerini çocuklarının hâkimi 

haline getiren babalara onları affetmelerini ve sevmelerini hatırlatacaksınız; çocuklarını inkâr eden ve 

onları bağrına basmayı reddeden anneleri kollarını açmaya ve çocuklarını kalplerine bastırmaya teşvik 

edeceksiniz ki onlar da sevebilsinler; ve çocuklara, Benim yeryüzündeki yerimi aldıkları için saygı 

duyacakları ebeveynlerine karşı ayaklanmamalarını öğütleyeceksiniz. Doğruluk olmadan ruh nasıl yukarı 

doğru evrimleşebilir? 

58 Yarın öğretmek ve sözlerinizi eylemlerinizle teyit etmek zorunda kalacaksınız. Ama şimdi bile, 

hayatlarınıza daha yüksek bir ahlak verin, evlerinizi restore edin ve ailelerinizi birleştirin. Bırakın baba 

evinden kaçan çocuğunu aramaya çıksın ve bırakın çocuklar kendilerini terk edene geri dönsün. Bırakın 

kadın eşinin kollarına dönsün ve bırakın görevlerini ihmal eden koca eşini arasın ve bırakın yeni ve daha 

iyi bir varoluş inşa etsinler. 

59 Bugün Benim adaletime karşı sorumluluğunuzu her zamankinden daha iyi anlıyorsunuz, ey 

babalar ve anneler! Çünkü kanınızdan çocuklar dediğiniz varlıklar, Bana karşı sorumlu olduğunuz 

ruhlardır. 

60 Kalplerinizin birliğinin bu güllerin ve zambakların açtığı bir bahçe olmasını istiyorum. Sözümü 

dinlemeleri için insanları getirin, önlerine koyacağım ziyafete getirin. Size doğrusunu söyleyeyim, gerçek 

yaşam ekmeğini yiyip lütfumun şarabını içerek güçlenmiş olarak buradan ayrılacaklar. 

61 Bu ekmekten yiyen bir daha asla aç kalmayacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 107 
1 Varlığınızın en iç kısmında parlak bir fener gibi olması için Babalık Sözümü kalplerinizde tutun. 

Oradan düşüncelerinize, sözlerinize ve işlerinize rehberlik edecek ve bu ışık bedensel kabuğunuz 

öldüğünde bile ruhunuzda yaşayacaktır. 

Bu, insanların ruhun güzelliklerine uyandıkları, ebedi olanla ilgilenmeye başladıkları ve kendilerine şu 

soruyu sordukları zamandır: "Ölümden sonra bizi bekleyen hayat nasıl olacak?" Kim - ne kadar kuşkucu 

olursa olsun - içinde bedensel maddeden daha uzun ömürlü bir şey olup olmadığını merak etmemiştir? 

Size doğrusunu söyleyeyim, bu gizemden kuşkulanmayan ve bu bilinmezlik üzerinde bir an bile 

düşünmeyen hiç kimse yoktur. Bazıları uzak gibi görünen ama gerçekte gözlerinizin önünde olan Ruhsal 

Yaşamın gizemiyle ilgili sorular sorar; diğerleri buna şaşırır ve yine diğerleri bunu inkâr eder. Bazıları her 

şeyi bildiklerini düşündükleri için konuşur, diğerleri sessiz kalır ve bekler; ama öte dünyaya dair gerçekten 

bir şeyler bilenlerin sayısı ne kadar azdır. 

2 Yasa öğretmenlerine kendisine cevap veremeyecekleri sorular soran çocuk İsa gibi, İlahi Ruhum 

bu zamanda görünmez bir şekilde teologlara, filozoflara, bilinmeyeni kurcalayanlara görünür ve ruhsal 

yaşamla ilgili sorularıma - eğer susmazlarsa, yanlış cevap verirler. Benim gizli bilgeliğimden bir şeyler 

bilenler alçakgönüllü olanlardır, ruhani bir yaşam sürenlerdir. Yine de ışığım, çiy gibi, zihnin her organına 

gerçeğimi açığa vuran bir mesaj olarak durmaksızın iner. Yasama ve Öğretime sahip olduklarını iddia 

edenlere hangi kehanetlerimin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini sorsaydım, onlar da Bana tatmin 

edici bir yanıt veremezlerdi. 

3 Bu, enkarne olmuş ve artık enkarne olmamış ruhun birbirini aradığı ve birbirine yaklaştığı 

zamandır. İkisi arasındaki uçurum kaybolmaya başlar. Ve tüm dünyaların ruhları gerçek sevgi içinde 

birbirlerine yaklaşabildiklerinde, bu her varlıkta Baba'nın yüceltilmesi anlamına gelecektir. 

Bugün, insanların cehaleti hala Bana acı veriyor. Ah, keşke sevdiklerinizin yasını tutmak yerine, 

kalbinizin derinliklerinde onların seslerini duyabilseydiniz! Karanlık olan yas yerine ışık olacaktır! Bu 

yüzden bir keresinde size "Bırakın ölüler ölülerini gömsün" demiştim. Size soruyorum: "Ölüleriniz var 

mı?" - Ölü olan artık var değildir. Ama Bana sunduğunuz ruhlar varsa, bunun nedeni yaşıyor olmalarıdır. 

Aranızdan kaç kişi, ahirette kendileriyle birlikte olmanız için özlem duyduklarını anlamak istemeden, 

aranızdan ayrıldıklarını gördüklerinizin gitmesini ister! Görünüşe göre "ölüm" dediğiniz şey, buradan 

geçenleri burada kalanlardan ayırıyor. Ancak onları ebedi bir bağ birleştirir: manevi kardeşlik bağı. 

4 Sonsuzlukta Baba ve O'nun çocuklarından oluşan ruhsal aile yeniden bir araya gelecektir. Babil'in 

tohumu bu dünyada Tanrı'nın çocukları arasında hâlâ anlaşmazlık meyvelerini verdiğinden, ailemi öbür 

dünyada birleştireceğim. Hiç kimse eksik olmayacak ve çoğu durumda en büyük günahkârlar (Krallığıma) 

ilk varanlar olacak çünkü tövbeleri ve yenilenmeleri onları arındıracak ve Bana daha çabuk getirecek. 

Ancak aranızda birçok ruhun kafa karışıklığı içinde yaşadığını, diğerlerinin de kederli kefaret 

görevlerini yerine getirdiğini bilmelisiniz. Bunların arasında akrabalarınız dediğiniz kişiler de var. Onların 

ışığı görmelerini ve zincirlerinden kurtulmalarını nasıl sağlayabilirsiniz? Yükselişlerinde onlara nasıl 

yardımcı olabilirsiniz? Onlar için dua ederek, öyle ki bu dua onları uyandıran, aydınlatan ve Bana 

yönlendiren ruhani bir ses olabilsin. Onları sevgiyle hatırlayın; dualarınız acılarına merhem olacaktır. 

Benim Yasamda yaşadığınızı bilmelerini sağlayın ki, örneğiniz ve etkiniz onlara yardımcı olsun. Ama 

sadece kendilerinden bir fayda gördüğünüz kişileri düşünmeyin; etrafınızda görünmez bir şekilde bulunan 

ve dünyada tanımadığınız kişileri de düşünün. Minnettarlık eylemleri güzeldir; ama önce bir şey almadan 

verirseniz Benim gözümde daha değerlidir. Ancak sizi inciten kişiyi hatırlayıp, kırgınlık duymadan 

affedebilirseniz, Üstadınızı örnek almış olursunuz ve sevginin bir ifadesi olan affediciliğiniz, affettiğiniz 

kişiye kurtuluş getirecektir. 

5 Baba kalbinizin en derinine nüfuz eder ve size şöyle der: Kendinizi tanıyın ve diğer insanları da 

tanıyın. Komşunuzu yargılamadan önce kendinizi yargılayın. Beni kendinize örnek alın ve Benim izimden 

gidin. 

6 Sizi incitenleri bağışlamadan, günahlarınız için her zaman Benden af diliyorsunuz. 

7 Uzun zamandır hakikatin ışığını (dünyanın) yollarında ve kitaplarında aradınız ama gerçek ruhani 

gıdayı bulamadınız, sadece zihninizi tazelediniz. Bugün size gerçek yaşamdan söz eden Benim gerçeğime 

sahipsiniz. 
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8 Bu buluşma yerlerinin yoksulluğuna geldiniz ve oralarda bu basit kelimeyi duyduğunuzda - çünkü 

ifadeleri ne seçilmiş ne de bilimseldir - ruhunuzda bir duygu hissettiniz ve ilahi bir vahye tanıklık ettiğini 

fark ettiniz. Işığa olan özleminizi gördüm ve çok özlediğiniz şeyi görmenizi sağladım. Sonunda bu yolda 

gerçeği bulabilmeniz için sizi tüm yollarda yürüttüm. 

9 Sizinle konuştuğum basitliğin ve göze çarpmamanın ardında her şeyin bilgisi vardır. Sözcüğün 

özüne indiğinizde, özünün Alfa ve Omega, yaratılan her şeyin başlangıcı ve sonu olduğunu 

keşfedeceksiniz. 

10 Krallığıma geldiğinizde size pek çok öğreti vereceğim. Ruhun ebedi mutluluğu için kazandığınız 

yüksek ödülü ne kadar az bilecekseniz, şimdi de o kadar az bileceksiniz. Değerlerinizin doğru olabilmesi 

için içinizde mutlak bir bencillik olmamalıdır. Yaptığınız iyi işleri duyurmamalısınız, çünkü o zaman 

onları sahip olabilecekleri erdemden yoksun bırakmış olursunuz. Eserlerinizin büyük ya da küçük değerini 

yalnızca ben bilirim, onları yargılayacak olan benim. Neden insanların onların iyiliği için sizi övmesini 

istiyorsunuz? Kibir insanı bozar ve ruhunu lekeler. 

11 Bir gün Bana geldiğinizde, size İsa'nın şakaklarına bastırdıklarınız gibi dikenlerden yapılmamış bir 

taç vereceğim. 

Her birinin maddi evrende Baba'nın kendisi için hazırladığı ve Rabbine duyduğu sevgiyle bir başkasını 

kazanmak için koruması ve savunması gereken bir yeri vardır. 

12 Sizi hazırladım, çünkü ayrılış anım çoktan yaklaşıyor. Ama önce size talimatlarımı bir hazine 

olarak bırakmak istiyorum. Ne altın için çabalayın, ne de görkemli evler için arzu duyun. Cüzzamla kaplı 

olan ya da yeryüzünde sefil olarak yürüyen bazı kişiler ruhlarında bir hazine taşırlar. 

13 Şimdi size söylüyorum: Kendinizi hazırlayın, çünkü bu yıl "ağaçlar" Sözümü çok bekledikleri 

illerde çoğalacak. 

14 Enkarne olmuş ruhlar ırkların farklılıkları nedeniyle birleşemediler; bu nedenle yeryüzünden 

birçok kişiyi alacağım ve öte dünyada onlardan bir aile oluşturacağım ve eğer yozlaşmaları büyükse, daha 

sonra ruhsal açık görüşlülükleri ve tövbeleri büyük olacaktır. 

15 Şaşkın ruhlar için, toprağa bağlı olanlar için, yeryüzündeki bedenlerinden henüz ayrılamayanlar 

için, uğruna yeryüzünde sürdürülen anlaşılmaz yas nedeniyle acı çekenler ve ağlayanlar için dua edin. 

Yüreklerinize kötülük ekenleri de bağışlayın ve artık onları yargılamayın. Gözleriniz onların diz çöküp 

sizden af dilediğini görebilseydi, onlara karşı bu kadar adaletsiz olmazdınız. Sonsuzluğa yükselmelerine 

yardım edin, sevgi dolu hatıranızla onları yukarı kaldırın, artık bu dünyaya ait olmadıklarını anlayın. 

16 Size tekrar söylüyorum: Sözümün suyundan tadan bir daha asla susuzluk hissetmeyecektir. 

17 Öğrencilerim, yüreğinizdeki erdemlerin ruhunuzun çıplaklığını örten giysiler olmasını istiyorum. 

Böylece İkinci Çağ'da vaat edilen Yeminli Ruh sizinle konuşur. 

18 Baba, insanlığı etkileyecek olan acı ve denemeleri ve insanların ulaşacağı ahlaksızlık derecesini 

zaten biliyordu. Yorgan'ın gelişi sizin için Altıncı Mühür'ün salıverilmesini, yani insanlığın evriminde yeni 

bir aşamanın başlangıcını ifade eder. O andan itibaren, tüm insanlar için ilahi bir yargı yürürlüktedir; her 

yaşam, her iş, her adım ciddi bir şekilde yargılanacaktır. Bu bir çağın sonu, hayatın sonu değil. 

19 Bu günah zamanlarının sonudur ve Tanrı'nın Kitabı'nın bu Altıncı Mührü'nün tüm içeriğinin 

ruhların üzerine dökülmesi, onları uyuşukluklarından uyandırması gerekir ki insan kendini toparlayabilsin 

ve ruhunun tüm yaratılışla uyumunu deneyimleyebilsin ve kendini Kuzu aracılığıyla, Acılar Kadehi'nin 

son mayalarını ama aynı zamanda Gerçeğin, Sevginin ve İlahi Adaletin zaferini getirecek olan Yedinci 

Mühür'ün çözüleceği zamana hazırlasın. 

20 Yedinci Mühür diğer altısıyla birlikte kapandığında, Tanrı'nın ilkinden sonuncusuna kadar 

insanların işleri hakkındaki yargısı olan bu kitap da kapalı kalacaktır. O zaman Rab yeni, yazılmamış bir 

kitap açacak ve ölülerin dirilişini, ezilenlerin kurtuluşunu, günahkârların yenilenmesini ve iyiliğin 

kötülüğe karşı zaferini kaydedecektir. 

21 Yuhanna'ya verilen Yedi Mühür Vahyi'ni incelerseniz, dünya uluslarında yalnızca günah, kirlenme 

ve yozlaşmayla karşılaşırsınız. Orada savaşlarınızın tarihini, sadakatsizlikleri ve zayıflıkları nedeniyle 

insanların çektiği tüm acıları ve sıkıntıları ve ayrıca her bir işinizin ardından gelen yargıyı bulacaksınız. 

22 Mesih (sadece) yaşam yolunun ortasına ulaşmıştı, ama fedakârlığıyla, mükemmel örneğiyle sizi 

ölümden kurtardı. O'nun kanı, aracılığıyla kayıplara kurtuluş getirdiği ve onlara yaşam uyandıran bir 
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öpücükle İlahi bağışlamayı verdiği sevgi cümlesiydi. Çarmıh, O'nun büyük savaştan sonra ruhlara 

sonsuzluğun kapılarını açtığı anahtardı. 

23 Peygamberin tomarı açtığını ve mühürleri çözdüğünü gördüğü "Kuzu" budur; gökte ve yerde bu 

kitabı açmaya layık olan tek kişidir; çünkü yalnızca O'nun sevgisi nefretinizi yenebilir, O'nun yumuşaklığı 

düşmanlığınızı yok edebilir ve O'nun ışığı karanlığınızı ortadan kaldırabilir. Bu yargıdan kim kaçabilir? 

Bu kitaptan kim kaçabilir ve var olmaktan vazgeçebilir? Ey insanlar, hiç kimse benden gizlenemeyecek! 

Bu yargının soluduğunuz havada bile hissedildiği bu zamanlarda, ilahi teselliden nasıl yoksun 

olmadığınızın farkına varın. Tanrı'nın sevgisinin örtüsü yaşamlarınızda görünür hale gelir ve sesi her yürek 

tarafından duyulmak ister. 

24 Gizemleri çözmek ve gerçek yaşamın tadını çıkarmanız için gerekli bilgiyi size açıklamak üzere 

inen Gerçeğin Ruhu'dur. İlahi Yargının ceza ya da intikam değil, sizi ışığa, huzura ve mutluluğa 

kavuşturacak bir sevgi yargısı olduğu gerçeğine tanıklık etmek için acılarınızın üzerine dökülen İlahi 

Tesellidir. 

25 İçinde yaşayabileceğim tek bir ıssız kalp bulamıyorum, hepsi dünyaya yenik düştü. Ama acısının 

üstesinden gelerek Benim İsteğimi kutsayabilen kişi Benim gözümde bunu ne kadar hak ediyor. 

26 Sıkıntılarınızın ortasında imanınızın verdiği teselliye sahip olmasaydınız haliniz ne olurdu? Bu 

inancın size Benim varlığımı nasıl çok yakın hissettirdiğini ve şimdi Bana yakın olan sizlerin güç ve 

umutla dolduğunuzu fark edin. Bana güvenmeye devam edin ki, sizin için sakladığım tüm rahatlığı size 

bahşedeyim. 

27 İnancımı bulduğumu ve isteğime saygı duyulduğunu hissettiğimde bu Benim için ne kadar hoştur. 

Babanıza güvendiğinizi, nasıl bekleyeceğinizi bildiğinizi, denemelerin şiddeti zaman zaman moralinizi 

bozsa da, Bana karşı döneklik edemeyeceğinizi görmek Ruhum için ne kadar tatmin edicidir. Buna karşılık 

ben de size diyorum ki: Bunlar, ziyaretlerde liyakat kazandıkları için Benim nimetlerime layık olduklarını 

kanıtladılar. 

28 İsrail halkının çölde çelikleştiği gibi, yaşamın büyük savaşlarında ruhunuzu çelikleştirin. Acımasız 

güneşi ve kavurucu kumuyla sonu yokmuş gibi görünen çölün ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu biliyor 

musunuz? Yalnızlığın, sessizliğin ve düşmanlar pusuya yattığı için geceleri nöbet tutma ihtiyacının ne 

olduğunu biliyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar Tanrı'ya inanmanın ve O'nu sevmeyi 

öğrenmenin yüceliğini orada, çölde kavradılar. Bu insanlar çölden ne bekleyebilir ki? Yine de her şeye 

sahiptiler: ekmek, su, dinlenecek bir ev, bir vaha ve ruhlarını Babalarına ve Yaratıcılarına şükranla 

yükseltecekleri bir sığınak. 

29 İsrail Vaat Edilmiş Topraklara girdiğinde, güçlenmiş, arınmış, coşkulu bir halktı. Kendisini büyük 

bir inanç ve azimle arayan ve sonunda bulan Oğul'u kabul etmek için rahmini açan bu toprak onlara ne 

kadar da tatlı görünüyordu. 

30 Siz de bir halksınız ve içinden geçtiğiniz yaşam çölün bir yansımasıdır. Bu nedenle size o halkın 

imanını örnek almanızı söylüyorum ki, yolunuzda Benim mucizelerimi deneyimleyebilesiniz. Bu 

mucizeler kayalardan fışkıran su ya da rüzgârların getirdiği kudret helvası olacaktır. 

31 Antlaşma Sandığı o halk için yollarını aydınlatan parlayan bir meşaleydi. Ama unutmamalısınız ki, 

yüreğinizde, kendinizi Benim gücümle giydirmek ve Babanızın sevgi dolu sesini duymak için dua 

edebileceğiniz bir sığınak vardır. Ben sizin Hekiminizim; yaşamınızda ortaya çıkan her durumda Beni 

arayın; sesimi duyacak ve varlığımın, sevgimin ve tesellimin tezahür ettiğini göreceksiniz. 

32 Ruhsal yaşamın kucağına geldiğinizde merhametimin yaşamdaki tüm acılarınızı telafi edeceği 

düşüncesiyle teselli olun. Ruhunuza vaat ettiğim bu Yeni Ülke'nin mutluluklarının, meyvelerinin, 

harikalarının ve mükemmelliklerinin nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz? 

33 İsrail için çölde dolaştıktan sonra anavatanına varmak bir rüyaysa, sizin ruhunuz için de uzun bir 

hac yolculuğundan sonra ışığın krallığına girmek ne kadar görkemli olacaktır. Bu nedenle, çektiğiniz 

acıların en küçüğünün bile geçmekte olduğunuz çölün bir dikeni ya da kayası olduğunu anlayın ki, 

denemelerde sabır gösterip kaderinizi anlayabilesiniz. 

34 Hepiniz yaşamlarınızda kendinize "Nereye gidiyorum?" diye sorduğunuz bir yol ayrımına geldiniz. 

Bazen hayal kırıklığı yaşadığınız bir kavşakta bulunmuşsunuzdur; bazen de elde etmek için can attığınız 

bir şeyi elde etmişsinizdir ve bunu başardıktan sonra hayatınızın amacının bu olamayacağını, ruhun 

amacını oluşturan şeyin daha büyük, daha asil ve daha güzel bir şey olması gerektiğini fark etmişsinizdir. 
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35 Bu yaşam krizi zordur, saatler acıdır ve içinizdeki savaş korkunçtur. Ama sana söylüyorum: Ne 

mutlu bu deneme sırasında imanlarına sadık kalanlara, çünkü onlar sağ salim çıkacak ve şöyle 

diyeceklerdir: "Işığı gördüm, yolu biliyorum, Rab'bin sesi beni çağırıyor". 

36 Doğrusu ben size diyorum ki, siz bazen yatağından sapan, ama sonunda varış yeri olan denize akan 

sel gibisiniz. 

37 Öğrencilerim, Sözümü derinlemesine inceleyin, anlayamadığınız gizemleri açıklığa 

kavuşturduğunu göreceksiniz. Hatalara veya yanlışlara düşmemeniz için size bunların yorumunu 

veriyorum. Bir zamanlar size gizemli olan her şeyi açıklaması için Gerçeğin Ruhu'nu göndereceğime söz 

vermiştim: O Ruh Benim. Benden başka gerçek kimden gelebilir? Işığın zamanı geldi, her şeyi anlamaya 

başlıyorsunuz ve Ruhumla anlayışınız mükemmelleştikçe, edindiğiniz bilgi artacak ve aldığınız ışık 

artacak. 

38 Ruhunuz bedenin baskısı altında yaşadı; ama özgürleşme saati geldi ve uçuşu daha yükseklere 

ulaştığı oranda, daha büyük harikalar keşfedeceksiniz. Kalbiniz dünyanın kölesiydi, ama kendini bu 

zincirlerden kurtardığında, neyi sevmesi gerektiğini ve hangi tutkulardan kendini ayırması gerektiğini 

anladı. 

39 Attığınız adımı düşündükçe seviniyorsunuz ama dünyanın eleştirileri ve yargılamalarıyla bu 

sevinci sizden çalacağı korkusuyla sevincinizi yüreğinizde saklıyorsunuz. Hâlâ korkuyorsunuz, ama size 

söylüyorum, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin sizi korkutmayacağı, başınıza geldiği gibi, bir günahın içinde 

yakalanmış ya da şaşırmış gibi utanmak yerine, kendinize "Kutsal Ruh'un öğrencileri" demekten samimi 

bir memnuniyet duyacağınız zaman gelecek. 

40 Sizler Roma'nın yeraltı mezarlarında saklanan Hıristiyanların kardeşlerisiniz; ama unutmayın ki, o 

kalabalıklar karanlıktan ışığa çıktıklarında, bunu inançsız dünyaya ışık getirmek için yaptılar ve 

inançlarıyla insanları şaşırttılar. Onlar Üstat tarafından ekilen ilahi tohumun üzerine yağan yağmurlardı. 

Daha sonra, bu tanıklıkların dönüştürdüğü dinsiz ve günahkâr uluslar, kurtarıcı feneri arayan kazazedeler 

gibi sevgimin çarmıhına yapışacaklardı. 

41 Siz Beni duyan kalabalıklar - inzivanızdan ve karanlığınızdan ne zaman çıkacaksınız? 

Yüzleşmeden korktuğunuz için hazırlığınızı kasıtlı olarak mı erteliyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, 

ancak kendini ruhen hazırlamamış olan korkar; çünkü Benim Sözümü bilen, Rabbini ve komşusunu seven 

kişinin korkacak hiçbir şeyi yoktur ve insanlardan kaçmak yerine, aldığını onlarla paylaşmak için onlarla 

buluşmaya çalışır. Benim öğretimi inceleyip kavradıktan sonra, onu uygulamaya koyar. 

42 İsrail halkı, siz bu vadide kefaret zamanında yaşıyorsunuz. Size Yasamın çizdiği dar yolu 

gösteriyorum ki, bu yol üzerinde saflaşabilesiniz ve öğrettiğim insanların bir parçası olabilesiniz. 

43 Bu zamanda size Sözümü verdim ki, emirlerimi bilesiniz ve Babanızın sevgisinin başka bir 

tezahürüne sahip olabilesiniz. Benden şüphe etmeyin ve Benden korkmayın, size zorla hükmetmek 

istemiyorum. Eğer Beni takip etmek istiyorsanız, öğretilerimin özünü bilmelisiniz ki bu da size İkinci 

Çağ'da getirdiklerimin aynısıdır. O zaman size yapılan bu çağrının ruhunuz için ne anlama geldiğini 

anlayacaksınız. Eğer bunu kabul etmezseniz, Beni kabul etmeyi seven başka ruhlar gelecek ve onlara 

reddettiğiniz lütfu vereceğim. 

44 Size her zaman şunu söyledim: "Birçokları çağrılır, ama yalnızca birkaçı seçilmişlere aittir." Ancak 

bu ayrıcalıkları tanıyan ya da veren ben değilim; bu ismi almaya hak kazanan sizlersiniz. 

45 Beni izleyenler, insanlığa teselli ve kurtuluş getirecek olan öğretimi yayanlar olmaya çağrılırlar. 

Ne mutlu bu sesi ilk kez duyduklarında yüreklerindeki boşluğun dolduğunu hissedenlere ve size verdiğim 

güçlenmeyi ve canlanmayı aldıkları için çökmekte olan zayıf bedensel kabuklarını onaranlara. Sizi 

haçınızı elinize almaya ve şu sözleri sizin için tekrarlamaya davet ediyorum: "Yol, Gerçek ve Yaşam 

Ben'im." 

46 Yeryüzünde ne kadar dolaştınız ve hedefinize ulaşamadan ne kadar gözyaşı döktünüz! Sonunda 

Beni tanıyabilmeniz için dolaşmanıza ve farklı meyveler tatmanıza izin verdim. Tüm yollarınızda sizinle 

birlikte oldum. Duyduğunuz ve size dua etmenizi söyleyen ses Benim sesimdir. Adımlarınıza rehberlik 

eden şefkatli sevgi Benimdir. Ama yeryüzünde Benim adımlarımın izinden gidebilmeniz için kaderiniz 

üzerinde düşünmenizi istiyorum. 

47 Mütevazı dua evlerinde bir araya getirdiğim sizlerle bir yargıç gibi konuşmadım, ama size 

doğrusunu söyleyeyim, sizi yine de yargılayacağım. Ama sizi seviyorum ve Beni her zaman Baba olarak 
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aramanızı istiyorum, öyle ki bu formdaki tezahürüm sona erdiğinde, Sözümün kalbinizi asla 

yaralamadığını ve sadece duyarlılıklarınıza hitap ederek ve kalplerinizi en ince keski olan Sözümle 

işleyerek sizi içten etkilediğimi hatırlayacaksınız; ve öğretilerim sizi sıkıcı ve sıradan varoluşunuzdan 

uzaklaştırdı çünkü kurtuluşa giden gerçek yolu buldunuz. 

48 Talimatlarımı yerine getirirseniz tökezlemezsiniz; acı sizi bağışlamaz ama umutsuzluğa da 

düşürmez. Deneme günlerinde gücünüz olacak ve yaşamınızda kederli bir krizden geçerken bile iç huzuru 

bulacaksınız ve sonunda bedensel kabuğunuz teslim olacak ve isteyerek toprağa batacaktır. Ruhunuz 

yükselecek ve onu yargılamak zorunda olduğum "adalet mahkemesinde" Benimle buluşacaktır. Yine de 

korkunç bir yargıcın değil, iyi işlerinizi övecek ve O'nun huzuruna çıkmaya layık olmayan şeyleri size 

açıkça gösterecek olan anlayışlı ve sevgi dolu bir Baba'nın huzuruna çıkacaksınız, bu yüzden hala 

kendinizi arındırmanız gerekiyor. 

49 Sadece ışıktan yoksun olduğunuz için Yasa'ya itaat etmediğinizi söyleyemeyeceksiniz, çünkü onu 

her ruhun üzerine sağanak halinde döktüm. Sizden İkinci Çağ Eserlerim gibi olmanızı değil, onları örnek 

almanızı istiyorum. Gelecek nesiller Benim Sevgi Yasamın yerine getirilmesinde ilerleyecek ve böylece 

insanlık mükemmellik yolunda nesilden nesile ilerleyecektir. Şu anda Benimle mükemmel bir birlikteliğin 

temellerini atıyorsunuz ve çocuklarınız sizin çalışmalarınızı devam ettirecek. 

50 Eğer öğretilerimden dolayı yargılanırsanız, bu yargıdan dolayı umutsuzluğa kapılmayın ve 

öğrencilerim olmaktan utanmayın. İkinci Çağ'da Beni izleyenleri hatırlayın ve onların örneklerinden 

cesaret alın. 

51 Çalışmalarım sizi sınavlarda ayakta tutacaktır. Her suçu bağışlayın ve ne zaman yargılanıp utanç 

duymanız gerekse, masumiyetinize ve doğruluğunuza kanıt vereceğim. Bu denemeleri, kendinizi Benim 

öğrencilerim olarak insanlara tanıtmanız için size verdiğim bir fırsat olarak kabul edin. 

52 Sonsuz yaşamı arayın ve onda huzur bulacaksınız; diğer insanların sizi adaletsizce yargılamasına 

izin verin. Size bildirdiğim zulüm zamanları gelecek ve o zaman şimdiden güçlü olmalı ve Bana 

güvenmelisiniz. Ve ekmek kıt olduğunda ve işiniz reddedildiğinde, korkmayın, açlıktan ölmeyeceksiniz. 

İnsan kardeşlerinizin kurtuluşu için dua edin ve çalışın. O zaman ruhani idealin sizi beslediğini 

deneyimleyecek ve size söylediğim şu sözleri anlayacaksınız: "İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'dan gelen 

her sözle yaşar". 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 108 
1 İsrail oymaklarından gelen sizler kutlusunuz - Sesim sizi çağırdı. Şu anda dağılmış olan halkımı 

ruhsal olarak birleştiriyorum, böylece onları ışığımla işaretleme ve onlara miraslarını verme vaadimi 

yerine getiriyorum. Onu aradım, çünkü bu öğretinin ona emanet edileceği zaman gelecek ve her öğrenci 

hemcinslerini aramak ve mesajımı onlara duyurmak için yola çıkmak zorunda kalacak. Ancak halkımın 

kalbinde kardeşlik, birlik ve barış hüküm sürdüğünde, varlığımı ruhlarında tam olarak hissedeceklerdir. 

2 Sözümü çalışın ve onun özü ruhsal kurtuluşa zaten çok yakın olduğunuzu anlamanızı 

sağlayacaktır. 

3 Üstadın sesiyle ruhunuz cesaretle doldu ve ayağa kalkarak yolunuza çıkan ve yaşamınızı 

zorlaştıran tüm engelleri aştınız. Sesim sizi mücadelede kararlı kalmaya teşvik ediyor, öyle ki yakında 

artık dünyanın köleleri olmaktan çıkıp Benim öğrencilerim ve hizmetkârlarım olacaksınız. Tekrar 

tutsaklığa düşmemek için izleyin ve dua edin. Size yeni bir yaşam vaat eden vahiylerimin ışığı aracılığıyla 

sizi özgür kılmaya geldiğimi anlayın. Halkımın büyük ve güçlü olması, hemcinslerini aşağılamaması, 

ruhani ve diğer tüm alanlarda uluslar için bir siper ve lider olması her zaman Benim isteğim olmuştur. 

4 Bu halk talimatlarıma sadık kaldı mı? Hayır, güçlü olmamıştır ve bu nedenle düşmanları onu her 

zaman köle yapmış ya da mirasını elinden almıştır. 

5 Sevgili insanlar, Sözüm şu anda sizi harekete geçiriyor çünkü sizinle yalnızca Benim bu şekilde 

konuşabileceğimi, size yalnızca Benim kurtuluş sunabileceğimi ve bağışlama sesimi duymanıza izin 

verebileceğimi anlıyorsunuz. Böylece esirgenen mirası ruhunuza geri veriyorum. 

6 Size bu zamanın ruhani kurtuluşunuz olduğunu söylediğimde, bunun nedeni insanların kendileri 

için yarattıkları tanrıların birer birer düşüyor olmasıdır. Doktrinler, bilimler, teoriler ve güç arzusu - tüm 

bunlar şimdi Benim adaletimden etkileniyor. İnsanlığa yeni bir yaşam öneriyorum ve ona yeni bir bilimi, 

ilahi bilimi açıklıyorum; çünkü size gerçekten söylüyorum, insanların trompet çaldığı ve bazılarını kibirle, 

bazılarını da hayretle dolduran şey, dünyevi insanı aşmaktan hala çok uzaktır. Öte yandan ben size 

ruhunuzu aydınlatacak bir ışık vereceğim ve o zaman öğreneceklerinize haklı olarak hayret edeceksiniz. 

Bu, kalbiniz ve beyniniz vicdanın sesini dinlemeyi öğrendiğinde ve onun uyarılarına boyun eğmeye istekli 

olduğunda gerçekleşecektir. Bu nedenle, insanlar (daha sonra) benim bilimsel ilerlemeye karşı çıktığımı 

söyleyemeyeceklerdir; çünkü meyve verdiğini görene ve tadını öğrenene kadar bilim ağacına bakmalarına 

izin verdim. Ancak insani olan her şeyin bir sınırı vardır ve insan aklının da bir "buraya kadar ve daha 

ötesi yok" sınırı vardır. Yine de - insan bilimi kendine manevi hedefler koyduğunda ve kendini her türlü 

bencil amaçtan arındırdığında, onu manevi ilerlemenin bir aracı olarak insanlığın hizmetine sunacağım. O 

zaman Doğa hazinesini açacak, sırlarını ifşa edecek ve insanlara bilinmeyen güçleri ve alemleri gösterecek 

ve o zaman bu biliminizin asil ve iyi bir amaca dönüşmesinde hiçbir sınır olmayacak. 

7 Bu ışık hala insanların göremediği kapalı bir kitaptır, işte bu yüzden size geleceğin biliminin 

ilerlemesinin bugün elde ettiğinizden daha büyük olacağını söylüyorum. Ama bu akıl yoluyla değil, ruh 

yoluyla olacaktır. 

8 Sizi materyalizmin kölesi olarak bulduğumu söylemiştim; ama ben sizi bu zincirlerden kurtarmaya 

geldim. 

9 Ben Kendimi tanıtmadan önce, "Ateş Peygamberi" dediğiniz İlyas size geldi. Varlığının ışını ile 

zincirlerinizi kıracak ve sizi daha iyi bir yaşama hazırlayacaktır. Peygamber, haberci, öncü ve ruhsal çoban 

İlyas, insanların yarattığı putların ve putların sahteliğini bir kez daha ortaya çıkaracaktır. Görünmez 

sunağın önünde Benim gücümü çağıracak ve bir kez daha Benim adaletimin ışını paganizmi ve insanların 

kötülüğünü yok etmek için aşağı inecek. İlyas şu anda sonsuzluktan ortaya çıkan ve insanın anlayış 

organını Tanrısal varlığın insanla konuşması için hazırlayan parlayan bir yıldız gibidir. Bu yolla ilk kez 

onun sesi duyuldu, çünkü o Benim öncümdür. 

10 İnsanlık çoğalırken aynı zamanda günahları da çoğalmıştır. Dünyada Sodom ve Gomorra gibi, 

suçları tüm dünyada yankılanan ve kalpleri zehirleyen şehirler eksik değildir. O günahkâr kentlerin izleri 

bile kalmadı; ama sakinleri ikiyüzlü değildi, çünkü güpegündüz günah işlediler. Ancak tutkularını tatmin 

etmek için kendini karanlıkta gizleyen ve sonra da doğruluk ve saflık numarası yapan günümüz insanlığı, 

Sodom'dan daha şiddetli bir yargıya uğrayacaktır. 
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11 Bu, bağımlılıkları, kötü alışkanlıkları ve hastalıkları bu zamanda meyvelerini veren tüm geçmiş 

nesillerin sağlıksız mirasıdır. Bu, insanların yüreklerinde büyüyen kötülük ağacıdır - günahlarla meyve 

veren ve meyveleri kadını ve erkeği ayartmaya ve günden güne yeni yürekler yıkmaya devam eden bir 

ağaç. 

12 Bu ağacın gölgesi altında, kendilerini onun etkisinden kurtaracak güçten yoksun erkekler ve 

kadınlar yatmaktadır. Geride yok edilmiş erdemler, lekelenmiş insanlık onuru ve sakatlanmış pek çok 

hayat kaldı. 

13 Dünyanın ve bedenin zevklerinin cazibesine kapılıp onların peşinden koşanlar sadece yetişkinler 

değildir; gençler ve hatta çocuklar da zaman içinde biriken zehirden nasibini almıştır ve kötülüğün uğursuz 

etkisinden kaçmayı başaranlar, yoldan çıkmış olanlar için ne yaparlar? Onları yargılıyor, kınıyor ve 

eylemlerinden ötürü öfke duyuyorlar. Yoldan sapanlar için dua edenlerin sayısı çok azdır ve hayatlarının 

bir bölümünü kötülükle savaşmaya adayanların sayısı daha da azdır. 

14 Size doğrusunu söyleyeyim, kötülük ağacı yaşamaya devam ettiği sürece Benim Krallığım insanlar 

arasında kurulmayacaktır. Bu güç yok edilmelidir; bunun için de günahın karşı koyamayacağı tek kılıç 

olan sevgi ve adalet kılıcına sahip olmak gerekir. Yollarınızı aydınlatan ışık ve insanlığa kurtuluş getiren 

talimatın yargılar ya da cezalar değil, öğretilerimin özü olan sevgi, bağışlama ve merhamet olduğunu 

anlayın. 

15 İnsanlar, siz de bu insanlığın kurtuluşu için çalışanlardan olacak mısınız? Kurtuluş işine katkıda 

bulunmak istiyor musunuz? O halde, önemsiz sayınızı insanlığın sayısıyla kıyasladığınızda bu görevi 

yerine getirmekte kendinizi aciz hissetmeyin; çünkü her şeyi başaramayacaksınız. 

16 Kötü bir yoldan vazgeçen her birinizin kötülüğün gücünün bir kısmını kaybetmesine neden 

olacağını; yaşamınızın, eğer işlerinde, sözlerinde ve düşüncelerinde doğruysa, yolunda iyi bir tohum 

bırakacağını; öğütlerinizin, eğer dindar bir kalpten geliyorsa, mucizeler yaratma gücüne sahip olacağını; 

ve duanın, eğer şefkatli ve sevgi dolu bir düşünceden doğuyorsa, istediğiniz kişi için bir ışık mesajı 

olacağını anlayın. 

17 Kötülüğün güçleri güçlendi, insanlar nefretlerini, kindarlıklarını ve kötü niyetlerini boşaltmak için 

silahlar icat etmeye çalışıyorlar. Bilim insanları hayatlarını, düşman olarak gördükleri kişileri yok etmenin 

en etkili yollarını araştırmaya adamışlardır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu savaşta herkes yok 

olacak, çünkü Benim gücüm sadece adaletin, sevginin, aklın ve gerçeğin yanında olacak. 

18 Dua edenler ve acı çekenler düşüncede birleşir ve insanlığın içine sürüklendiği kaos karşısında 

acılarını öğretilere ve iyi işlere dönüştürürlerse, onlara yenilmez kılıcımı emanet edeceğim, böylece 

insanlığa pek çok ölüm meyvesi veren kötülük ağacını dal dal kesecekler. 

19 Kötülüğün saltanatının meyveleri hüküm sürmeyecek, ama ışık her yerde ve her ruhta hüküm 

sürecektir. 

20 Bu zamanda İlahi Sözümü erkekler, kadınlar ve çocuklar aracılığıyla açıklıyor, Ruhumun her insan 

yaratığının üzerine döküleceği zamanı size bildiren vaadimi yerine getiriyorum. Henüz bu çağın 

başındasınız, ancak daha sonra tüm dünyada insanlığın ruhani uyanışını deneyimleyeceksiniz. 

21 Sembolik olarak, sizi oturmaya ve ruhunuza sunduğum sonsuz yaşam yemeğini yemeye davet 

ettiğim bir sofra var. Bu sözlerin anlamını çok iyi anlayabilirsiniz, çünkü şimdiye kadar bu öğretiyi 

anlamamış olmanıza rağmen, ilk zamanlardan beri size gerçek yaşamdan, yani sonsuz yaşamdan söz ettim. 

22 Öğretilerimi çok az araştıracağınızı bildiğimden ve vahiylerimi yorumlarken düşeceğiniz hataları 

önceden gördüğümden, birçok gizemi açıklığa kavuşturmak ve anlamadığınız şeyleri size açıklamak için 

size Gerçeğin Ruhu'nu göndereceğimi söyleyerek size dönüşümü duyurdum. Çünkü peygamberlik 

Sözümün özünde, bu zamanda Sina'da olduğu gibi gök gürültüsü ve şimşekle gelmeyeceğimi, İkinci 

Çağ'da olduğu gibi insan olup Sevgimi ve Sözlerimi insanlaştırmayacağımı, ama Bilgeliğimin görkemiyle 

ruhunuza geleceğimi, zihninizi ilham ışığıyla şaşırtacağımı ve ruhunuzun anlayacağı bir sesle kalplerinizin 

kapılarına sesleneceğimi anlamanızı sağladım. Bu tahminler ve vaatler şimdi gerçekleşiyor. 

23 Işığımı görmek ve size öğretmek ve gerçeği keşfetmek için geleceğini bildirdiğim Ruhumun 

varlığını hissetmek için kendinizi biraz hazırlamanız yeterlidir. 

24 İçinde yaşadığınız zaman yargı ve denemelerle dolu bir zamandır, ama terk edilmiş değilsiniz. 

Kapımı çalın ve hemen size yanıt veren sesimi duyacaksınız. Beni ruhsal olarak nasıl arayacağınızı 
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bildiğinizde ne kadar güçlü olacaksınız, sevgi yoluna girdiğinizde ruhsallaşmanız ne kadar yüksek olacak 

ve anlamını anladığınızda yaşamınız ne kadar güzel olacak! 

25 Benim yoluma bilinçli ve sağlam adımlarla gelin. Sizden hemen mükemmellik meyveleri 

vermenizi istemiyorum, çünkü ruhsal yükselişinizin başlangıcı olarak yenilenmeniz Benim için yeterli 

olacaktır. 

26 Öğrencilerim, soframda bilginin ekmeğini ve sevginin şarabını yiyin ve için. Size doğrusunu 

söyleyeyim, sunduğum ekmek ve şarabı alan kişi Beni ruhunda taşıyacaktır. 

27 Ruhunu yeryüzünde yaşaması için ışıktan bir yolla gönderdim ve yine ışıktan bir yolla Bana 

dönecek. Bu arada, uçsuz bucaksız çölde kaybolmuş bir gezgin ya da engin denizde kaybolmuş bir denizci 

gibi dolaşmalısınız. Ama gezintiniz için Beni suçlamayın, çünkü haksızlık etmiş olursunuz, çünkü sizi 

dünyaya göndermeden önce size bir pusula verdim ve adımlarınıza rehberlik etsinler diye sonsuzlukta bir 

yıldız gösterdim. Bu pusula ve bu yıldız senin vicdanın. Bu nedenle, sizi çevreleyen her şeyle sürdürmeniz 

gereken uyumu terk ettiğinizde, yeryüzünün tozu bile size düşmanca görünür; ancak bunu yaparken size 

karşı dönen Doğa değil, evreni yöneten uyum yasalarını ihlal eden sizsiniz. 

28 Bu zamanın paganları bu öğretiyi öğrendiklerinde, onu reddedecekler ve materyalistler ona karşı 

çıkacaklar, ama hepsi Benim Gerçeğimin galip geldiğini görünce hayrete düşecekler. 

29 Geçmiş zamanlarda, öğretimi duyurmanın yanı sıra, insanlığın mucize olarak adlandırdığı türden 

pek çok iş gerçekleştirdiğimi zaten fark etmişsinizdir. Bu yüzden bu dönemde sadece daha sonra tüm 

dünyaya yayılacak olan Sözümü duyurmakla kalmayacağım, aynı zamanda yeni mucizeler de 

gerçekleştireceğim. Kudretimin kanıtını gösterecek ve insanları gerçeğe boyun eğmelerini sağlayacak 

işlerle şaşırtacağım. 

30 Sana anlatacak çok şeyim var. Bugün size yalnızca gerçek bilgeliğin kapısını açacak anahtarı 

veriyorum. Bu anahtar bu öğretidir. 

31 Gerçekten, size söylüyorum, sevgi yoluyla Benden izin verilen her şeye ulaşacak ve her şeyi 

deneyimleyeceksiniz. Ancak size bahsettiğim sevginin nasıl olması gerektiğine dair bilgiden yoksunsunuz 

ve hepsinden önemlisi, onu derinden hissetme becerisinden yoksunsunuz. 

32 Benim krallığım, Babalarına ve komşularına duydukları sevgiyle çarmıhlarını kucaklayan iyi 

niyetli çocuklar için ayrılmıştır. Size sözünü ettiğim bu krallık belirli bir yerde değildir, yaşadığınız 

dünyada ve tüm ruhani evlerde var olabilir; çünkü Benim krallığım barış, ışık, lütuf, güç, uyumdan oluşur 

ve tüm bunlara - sınırlı bir biçimde de olsa - bu yaşamda zaten erişebilirsiniz. Ruhani doluluğa yalnızca şu 

anda içinde yaşadığınız bu dünyanın ötesinde erişeceksiniz. 

33 Neden birçok insan bu yaşamdan öteki yaşama geçmeyi arzuluyor? Bunun nedeni, kendilerini 

çevreleyen her şeyin kendilerine düşman olduğuna inanmalarıdır. Ama gerçekten, size söylüyorum, 

umutsuzluğa kapılmak yerine, ruhsal mükemmelliğe giden yolda izlemeniz için bir yol olarak ortaya 

koyduğum yasalarla tekrar uyum sağlamaya çalışmalıdırlar. 

34 Tüm zamanlarda ve yeryüzünün tüm halklarında iyilik elçileri ortaya çıkmış ve çeşitli misyonlar 

aracılığıyla ruhlarının yüksek seviyesini kanıtlamışlardır. Hepsi Benim elçilerimdi, çünkü iyilik tek bir 

kaynaktan, Benim İlahi Ruhumdan gelir ve Ben ışığımla tüm evreni aydınlatırım. 

35 Bu elçilerden bazıları ruhani ekiciler oldular, diğerleri size bilimin ışığını getirdiler ve yine 

diğerleri iyilik duygularıyla insanlığa Benim sevgi mesajımı getirdiler. Bazılarına havari dediniz, 

bazılarına aziz dediniz, bazılarını alim, bazılarını dahi kabul ettiniz; ama insanlar arasında yerine getirmesi 

gereken görevi Benden almadan dünyaya gelen hiç kimse olmadı. 

36 Dünya her zaman elçilerimin güzel örnekleriyle sulandı ve verimli hale geldi ve bu çağda insanlar 

öğretilerimi dünyada yetişen yabani otlarla karıştırmış olsalar da, asalet, sevgi ve kardeşlik tohumu 

ölmedi, bu yüzden size sadece adaletimin orağının bu gezegeni temizlemesini ve ardından kalpleri yeniden 

aydınlatmasını beklediğini söylüyorum. 

37 İnsanlığın içinden geçmekte olduğu kaostan acı çeken ve barışa hasret kalan kaç kişi, içlerinde 

sadece öne çıkıp ilahi barış tohumunu ekmek için fırsat bekleyen bir ruh olduğunu bilmiyor. 

Bu nedenle size, hizmetkârlarımın yakında yenilenme ve yeniden yapılanma çalışmalarında birleşerek 

dünyanın dört bir yanına dağılmaları gerektiğini söylüyorum. Şimdi sana soruyorum: Onlarla ruhen 

birleşmiş olmak sizi memnun etmez mi? 
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38 Her biriniz aynı zamanda yeryüzünde ruhani bir görevi yerine getirmesi için talimatlar verdiğim 

bir hizmetkârım ve elçimsiniz. 

39 Uyanık olun ve tıpkı doğru yoldan sapanların dönüşüne tanık olacağınız gibi, Beni inkâr edenlerin 

de dönüşüne tanık olacaksınız. Hayatlarını yıkım unsurlarını ve güçlerini aramaya adayan bilim adamları, 

kıyametin yaklaştığını hissettiklerinde, son günlerini dünyanın ahlaki ve maddi olarak yeniden inşasına 

adamak üzere hakikat yoluna geri döneceklerdir. Kibirleriyle ruhlarda Benim yerimi almaya çalışan 

diğerleri, alçakgönüllülükte Bana öykünmek için tahtlarından inecekler. Ve bir zamanlar ulusları kışkırtan 

ve savaşlar başlatan insanlar da hatalarını anlayacak ve insanlığın barışı için korkuyla çaba 

göstereceklerdir. 

40 Hanginiz tüm bunları yaşayacak? Siz bilmezsiniz, ama ben size bildiriyorum, size kehanette 

bulunuyorum, çünkü yakında (bu kehanetin) gerçekleşmesini yaşayacak yeni nesiller dünyaya gelecek. 

Göreviniz bu öğretiyi yaymak ve bu İyi Haber'in ışığını uluslara ulaştırmaktır. Bunu yerine getirirseniz, 

hemcinsleriniz de size "Rab'bin elçileri" diyecektir. 

41 Aranızdaki ruhani varlığım, konuksever ve dinlendirici bir ağacın gölgesi gibidir. Ona inanarak 

gelen kişi, "Bu Efendi!" diye haykırmasına neden olan bir yaşam, güç ve esenlik hissi yaşar. Ama 

şüpheyle yaklaşan kişi bile Sözümü işittiği toplantı yerinden ayrılırken içten içe merak eder, "Neden 

ruhumda bu kadar huzur hissediyorum?" Çünkü ağaç dallarını herkes için yaymıştır, çünkü Ruhum her 

yaratığın üzerine inmiştir. Bu nedenle, eğer biri Sözümün ilahi özünü anlamadıysa, bazılarının taşlaşmış 

bir kalbi olduğunu söylemek zorundaydım. 

42 Bir Baba olarak aranızdayım ve İkinci Çağ'da size vaat ettiğim teselliyi kalplerinize indiriyorum. 

Sıkıntılarınızda yanınızda olmak ve ağıtlarınızı dinlemek için geldim. Peki neden duruşmalardan 

korkuyorsunuz? Sizi ne kadar çok sevdiğimi ve sürgün yerinizde sizi nasıl aradığımı görmüyor musunuz? 

Kurtuluşunuzu sağlamak için bir insan olarak Kendimi tamamen verdiysem, bugün de sizi lütuf krallığına 

yükseltmek için ruhumla ruhunuza akacağım. 

43 Bu nedenle, Tanrı olarak, Baba olarak, Yargıç olarak, Efendi olarak, Kardeş olarak, Dost olarak, 

Doktor olarak, Bana ihtiyaç duyduğunuz her şekilde Beni aramanızı söylüyorum. İstediğim şey sizin 

huzurunuz ve kurtuluşunuz, sevgili insanlık. 

44 İç çekişlerinizin tek biri bile cennette duyulmadan kalmayacak, her dua Bende yankısını bulacak, 

sıkıntılarınızın ya da yaşam krizlerinizin hiçbiri Benim Babalık sevgim tarafından fark edilmeyecek. Her 

şeyi bilirim, her şeyi duyarım, her şeyi görürüm ve her şeyde varım. 

45 İnsanlar günahları yüzünden onlardan uzaklaştığımı düşündükleri için, sonunda kendilerini Benden 

uzak hissederler. Ey dudaklarına bu kadar acılık getiren insan cehaleti! Bilin ki, yarattıklarımdan herhangi 

birinden Kendimi çekecek olsam, o yaratığın varlığı anında sona erer. Ama bu olmadı ve olmayacak, 

çünkü size Ruh'u verdiğimde hepinizi sonsuz yaşamla donattım. 

46 Yaşamın anlamını, acının nedenini ve varoluşunuzun nihai amacını idrak ettiğinizde, Beni artık 

uzakta hissetmeyecek, varlığımın kalbinizde ve ruhunuzda kendini hissettirdiğini algılayacak ve sesimin 

size öğretilerimin sözlerini sevgiyle tekrarladığını ve gerçek yaşamınızın yolunda güvenle yürümenizi 

öğrettiğini duyacaksınız. 

47 İlahi Işınım şu anda talimatlarımı anlamanız için ruhunuzu aydınlatmak üzere iniyor. Gerçeği 

yalandan ayırt etmenize yardımcı olacak olan ışıktır. 

48 Aranızda Sözüme kesin olarak inanmış olanların yanı sıra, inancı zayıf olan ve bu nedenle kararsız 

olanları da görüyorum; ancak buna rağmen, Sözümde ruhsal güç ve ruhsal huzur kazanmak için bu dua 

evlerine ateşli bir arzu duyuyorlar. Beni bu öğretinin özüyle tanımanızı, varlığımı ve krallığımın 

yakınlığını hissetmenizi istiyorum. 

49 Sizinle konuşmak için tekrar geleceğime söz verdiğim halde neden uzakta olduğumu düşündünüz? 

Çektiğiniz acılarda yalnız değilsiniz, çünkü çoğu zaman Bana inancınız ve güveniniz olmasa ve bu 

nedenle sizi bekleyen eve varışınızı geciktirseniz bile, Ben önünüzden gidiyorum. 

50 Teslimiyet ve sevgiyle taşıdığınız takdirde çarmıhınızın ağır olmadığını düşünerek görevlerinizde 

başarısız olmayın. Gülümsediğinizi ve huzur içinde yaşadığınızı görmek istiyorum, evlerinizde en sağlıklı 

sevinçleri görmek istiyorum. 

51 Benim Sözümün açık olmadığını ya da kusurlar içerdiğini iddia edemezsiniz, çünkü Benden hiçbir 

belirsizlik çıkamaz. Eğer bunda bir hata bulursanız, bunu ses taşıyıcısının zayıf aktarımına ya da sizin 
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zayıf kavrayışınıza bağlayın, ama asla Benim öğretime bağlamayın. Sözümü bozan ses taşıyıcısının vay 

haline! Öğretimi kötü bir şekilde aktaran ve onu değersizleştiren kişinin vay haline, çünkü vicdanının 

sürekli kınamasına maruz kalacak ve ruhunun huzurunu kaybedecektir! 

52 Yaşamınızda etrafınızdakiler tarafından sorgulanmaktan ya da sınanmaktan korkmayın. Günah 

işlemekten korkun, çünkü bunu yüreğinizin en derinlerinde bile yapsanız, Benden hiçbir şey 

saklayamazsınız. 

53 Bu, yeni bir insanlık oluşturması gerekenlerin gireceği gerçek tapınağın temellerini atacağınız 

ruhsallaşma çağıdır. Yakında artık yeryüzündeki rehberlere ihtiyacınız kalmayacak, çünkü o zaman 

ruhunuz güç için Bana dönecek ve sadece Benim ilhamımla size rehberlik edecek. 

54 Emirlerimi yerine getirdiğinizde ve ardından Beni izleyenlerin sayısının çoğaldığını gördüğünüzde 

ne büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Ancak kendinizi gerçekten hazırlamanız gerektiğinin farkında olun ki 

hemcinsleriniz tarafından duyulabilesiniz ve inanç bulabilesiniz. 

55 Sözüm vicdanlarda kendini yeniden hissettiriyor, çünkü insanlar gerçeğin yollarında yürümüyorlar. 

56 Doğa güçlerinin bozulan dengesini ve uğradıkları kargaşayı fark ediyor musunuz? Onların serbest 

bıraktığı güçlerden neden etkilendiğinizin farkında mısınız? Bunun nedeni, ruhani ve maddi yaşam 

arasında var olan uyumu bozmuş olmanız ve böylece içine batacağınız kaosu yaratmış olmanızdır. Ancak 

insanlık yaşamı yöneten yasalara itaat eder etmez, her şey yeniden barış, bolluk ve mutluluk olacaktır. 

57 Bu hedefe ulaşmak için hâlâ önünüzde uzun bir yol var ve mirasınıza tamamen sahip olmaya layık 

olabilmek için savaşta kendinizi kanıtlamalısınız. Her gün esenliğin ve Ruhumun lütfunun bulunduğu 

bölgelere yaklaşıp yaklaşmamanız size bağlıdır. Yol hazır, Bana gelin, sizi davet ediyorum. 

58 Önünüze çıkan sınavlara karşı isyan etmeyin. Önüme getirdiğiniz acının ruhunuzda hayırlı bir 

tohum bıraktığını fark edin. Size saf olmanızı istediğimi söyledim ve siz sadece acı çekerek kendinizi nasıl 

arındıracağınızı biliyorsunuz. Sevgi ve Yasalarıma itaat yoluyla yükselmek istemediniz. Bu nedenle, size 

yeni bir görev vermek için sizi her çağırdığımda, önce acının kaynağında kendinizi arındırmalısınız. 

59 Huzuruma layık olmak istiyorsanız, İrademin sizi tabi tuttuğu sınavlara direnmeden Üstadın size 

rehberlik etmesine izin verin. Sınavların zorlukları altında boyun eğen ve ruhsal olarak yükselen yaratıklar 

ve Benim İrademi onaylamadıkları için Bana küfreden ve umutsuzluğun karanlığına düşen diğerleri 

vardır. Birinciler alçakgönüllülük ve güven gösterdiler ve Sözlerimin ruhlarındaki yankısını duymaya 

hazırlanıyorlar. Onlar Benim irademe boyun eğdiler ve Benim doğruluğumu kutsadılar, diğerleri ise 

kibirleriyle Beni reddettiler ve Beni kalplerinden kovdular. 

60 Her zaman Benim ruhumla insanların ruhu arasında arabulucu olarak hizmet edecek peygamberler 

gönderdim. Ama insanlar onların sözlerini inanç ve saygıyla dinlemediler ve bu elçilerim ne zaman 

insanlara öğüt verse, onlara dua ve tövbe tavsiye etse, onlara sırtlarını döndüler ve mesajlarına önem 

vermeden sadece boşluğa konuşmalarına izin verdiler. Bu nedenle sizden ruhsallaşmanızı talep ediyorum 

ki ışık krallığından başlayarak ruhunuza ulaşan mesajları ve işaretleri algılayabilesiniz. Benim gelişimi 

bilmeyenler, çağrım onlara ulaşmadığı sürece Benim tezahürlerime karşı kayıtsız kalsınlar. Ama sen, çok 

yakın olduğum kişi, şüphe etme! 

61 Kendinizi çok sevdiğinizi ama komşunuzu sevmediğinizi görüyorum. Ayrıca Benim değil, 

insanların yargısından korktuğunuzu görüyorum ve bunun nedeni de içsel rehberiniz olan vicdanın sesini 

susturmuş olmanızdır. Bunu yaparken, isteğime adanmış güçlü, erdemli insanlar olmanız için sizi 

çelikleştirmek ve donatmak istediğimi unuttunuz. Çünkü ancak bu şekilde insan kardeşlerinizi 

kurtarabilecek ve şu anda size verdiğim görevi yerine getirebileceksiniz. 

62 Beni sevin ve bir çocuğuma yakışır şekilde Benden isteyin, ama tüm güveninizi Bana verin ki 

varlığınız güven ve huzur dolu olsun. 

63 Sözümün gerçekleşeceğinden asla şüphe etmeyin ve doğru olduğuna inanmak için gerçekleşmesini 

beklemeyin. Ses taşıyıcılarım - erkekler, kadınlar ve çocuklar - aracılığıyla söylediklerim gerçekleşecek. 

Damiana Oviedo aracılığıyla verdiğim tüm duyuruların ve kehanetlerin gerçekleştiğini görmediniz mi? 

Arınma ve acı zamanları bu dudakların kehanetiydi ve size gerçekten söylüyorum, bu sözler gerçekleşti. 

Görenler kendinden geçme halinde Ruhsal Yaşamı tefekkür etmek için maddi sınırların ötesine 

geçtiklerinde, bedensel kabuklarına geri döndüklerinde, ruhlarının kendinden geçme sırasında böylesine 

büyük bir mutluluk hissettiği o yerde sonsuza dek yaşamalarına izin vermemi istediler. Sonra onlara, o 
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evlerde oturmaları için henüz zamanın gelmediğini, ama herkesi vaat edilen eve götürecek olan Benim 

yolumda sebat etmeleri gerektiğini söyledim. 

64 Bugün dünyayı sarsan şiddetli sıkıntılara baktığınızda, yaşamaya devam etmek için cesaretiniz 

kalmıyor. Dua edin ve Benimle birlikte dağın zirvesine ulaşana kadar savaşmak için güç, cesaret ve sabır 

bulacaksınız. 

65 Benim işimde çalışın ve Ben de hastalar için Benden istediğiniz şifa merhemini size emanet 

etmeye devam edeyim ki, onu ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilesiniz. İmanı olmayan yüreklerin çok ihtiyaç 

duyduğu yaşam meyvesini, siz bol bol aldığınız için onlara verin. Hemcinslerinizin yoluna iyi işler 

serpiştirin ve onlar aracılığıyla, ruhunuzu sonsuzluktan bekleyen o ışık evinde nihayet yaşamak için 

sevaplarınızı artıracaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 109 
1 Yahudiye'deki çobanların Kurtarıcı henüz doğduğunda ona geldikleri gibi, siz de alçakgönüllülükle 

Benim tezahürüme gelin. Gözlerini diktikleri görüntünün sevimliliği ve güzelliği karşısında saygıyla diz 

çöktüler. 

2 Bu ezilen ve aşağılanan insanlar yüzyıllardır Mesih'i bekliyorlardı, bu yüzden O yoksullukla çevrili 

dünyaya geldiğinde, alçakgönüllüler tarafından tanındı. Lordlar, büyükler ve zenginler de Mesih'i 

bekliyorlardı, ama O'nu farklı bir şekilde hayal ediyorlardı. Bu nedenle gökkubbede beliren ve 

Kurtarıcı'nın gelişini haber veren yıldız, tüm dünya için ve tüm ruhların önünde parlamasına rağmen, 

sadece izleyenler ve dua edenler tarafından görüldü. 

3 Hiç kimse Mesih'in nasıl geleceğini, neye benzeyeceğini ya da Kendisini nasıl göstereceğini kesin 

olarak bilmiyordu. Ancak bu gizem açıklığa kavuştu ve tüm insanlar ve onlarla birlikte insanlık daha sonra 

O'nun Baba'dan geldiğini, ilahi lütufla gebe kaldığını ve öğretisinin adalet, sevgi, merhamet ve 

alçakgönüllülükle dolu olduğunu bildi. Yalnızca yüreği temiz olanlar, ruhsal açıdan yoksul olanlar ve iyi 

niyetli insanlar, Tanrı'nın tüm görkemini ve gücünü yumuşak huyluluğunun ve yoksulluğunun ardında 

saklayan bu Efendi'ye inandılar. O zamandan beri Mesih hakkında ne kadar çok şey tartışıldı, ne kadar çok 

söz ve tartışma oldu, ne kadar çok yargı ve görüş verildi! Zenginler bencillik ve sevgi dolu şefkat hakkında 

hiçbir şey bilmek istemedi; güçlüler bu dünyadan başka bir krallık ya da başka bir güç tanımadı; bilim 

adamları ruhani yaşamın varlığını inkar etti ve dini topluluklar ilahi vahiylerin çoğunu tahrif etti. 

4 İsa'nın çocukluğu çabuk geçti; Adımın ve Öğretimin sürekli zulüm gördüğünü ve yargılandığını 

göz önünde bulundurarak, acı dolu yolculuğun O'nun doğumundan önce başladığını ve çarmıhtaki 

ölümünden sonra da devam ettiğini söyleyebilirim. Bu nedenle, Benim acı çekme yolum çok uzundu, tıpkı 

Meryem'in, Benim şefkatli Annemin, insan olduğu zamanki ruhu için olduğu gibi. 

5 Eğer kalbi yeryüzünde sık sık ölümcül bir yara aldıysa, ruhunda da adının ve saflığının 

maddeleşmiş insanların küfürleri, şüpheleri, kınamaları ve alaylarıyla kirletildiğini görmenin acısını 

yaşamak zorundaydı. 

6 "Bedene bürünen Söz" her zaman, tüm eserlerime gerçeğin en parlak ışığı nüfuz etmesine rağmen, 

kapıları gerçeğe kapalı olan birçok kalple karşılaştı. 

7 Bugün Sözüm size geri dönüyor; ama İkinci Çağ'da olduğu gibi insan olmak için Bakire 

Meryem'in rahminde bedene girmedi. Bununla birlikte, anneliğin timsali olan Meryem her zaman ruhen 

mevcuttur. 

8 İsa'nın dünyaya geldiği ahırın samanları ve son nefesini verdiği Golgota çarmıhı, bu süre zarfında 

insanların yüreklerinde buluşacak. Ama sonunda, karanlıktan sonra, tüm ruhlarda ışık olacak ve Ben 

yüceltileceğim. 

9 Şimdiki dönem bir mücadele dönemi olacak; ama sonra, her şey tamamlandığında, insanlık Bana 

bir sevinç şarkısı yükseltecek. Çünkü sonunda, bunca çekişmeden sonra; barış düşmanları iyi niyetli 

insanlar haline gelecektir. 

10 Şimdiki yaşamınız sürekli bir zahmet içinde geçti ve başkalarının zevklerinin tadını çıkardığını ve 

arzularını tatmin ettiğini gördüğünüzde, kaderinizin neden bu kadar zor ve ağır olduğunu merak 

ediyorsunuz. Dua ettiğinizde ve Bana üzüntülerinizi, sıkıntılarınızı ve zorluklarınızı sunduğunuzda yanıt 

kalbinize geldi. Bu, sezginin size kadehinizi sabırla kabul etmenizi söylediği andı, çünkü her ruh Bana 

karşı insan kalbinin bilmediği bir borç altına girmiştir. 

11 Öğrencilerim, bu dünyaya şan ve şeref kazanmak ya da zevk meyveleriyle ziyafet çekmek için 

değil, bu yaşamın sınavlarında ve öğretilerimi uygulayarak ruhunuzu arındırmak ve telafi etmek için 

geldiğiniz inancını benimseyin. Bununla birlikte, size kapınızı çalan tüm bu sağlıklı tatminleri 

reddetmenizi söylemek istemiyorum, çünkü o zaman fanatizme düşer ve yaşam yolculuğunuzu çok kederli 

hale getirirsiniz. 

12 Size söylediklerimi iyi anlayın, çünkü kendinizi Sözümü incelemeye adamazsanız, kaderciliğe 

düşebilirsiniz. Ama bakın, Benim öğretilerim hayal kırıklığı, kafa karışıklığı ve umutsuzluğun karanlığına 

düşmüş olanların yolunu aydınlatan iman ve umut meşalesidir. 

13 İçinize nüfuz edin, öğretilerim aracılığıyla kendinizi tanımaya çalışın ve size yoksul, küçük ya da 

mirastan mahrum olmadığınızı gösteren ve Babanızın yaratımında ayrıcalıklı çocuklar olduğunuzu 
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anlamanızı sağlayan Ruh'un muhteşem yaşamını keşfedeceksiniz. Bu nedenle size öğretiyorum ki, hiçbir 

şey bilmeyen ve kendini tanımayan bebekler olarak kalmayasınız. 

14 Bilim yoluyla bedeniniz hakkında çok fazla bilgi edinmiş olmanıza rağmen, artık varlığınızın 

maddeyle sınırlı olmadığını, içinde henüz bilmediğiniz ve ruhunuz olan farklı bir doğaya sahip başka bir 

varlık yaşadığını biliyorsunuz. 

15 Dini toplulukların ruh hakkında insanlığa açıkladıkları çok az şey vardır. Ama şimdi 

uyuşukluklarından uyanacaklar ve kuşku ve korkularının üstesinden gelerek gizledikleri gerçeği insanlığa 

açıklayanlar kutsanacak. Onları bağışlayıcılığımın, lütfumun ve bilgeliğimin ışığıyla aydınlatacağım. 

16 İnsanlık, dini cemaatlerin sadece insanların yeryüzünde ahlaki bir şekilde yaşamaları için var 

olmadıklarını, aynı zamanda ruhu ebedi evine götürme görevine sahip olduklarını anladığında, insanlık 

ruhani gelişim yolunda bir adım ileri gitmiş olacaktır. 

17 Uyanın ey insanlar, öyle ki sizi her zaman ruhsal uyanıklık içinde, Yasamı ihlal etmeden, 

evlerinizde birlik içinde ve Yolumdan sapanları ararken bulabileyim. Böylece Üstat olarak Beni kendinize 

örnek alacaksınız. Ama asla Benim yerime yargıç olmaya niyetlenmeyin. Birbirinizi bağışlamanız ve 

herhangi bir şekilde Benim yerimi almak istiyorsanız, bunu öğreterek, sevgiyle ve bağışlayarak yapmanız 

gerekir. Çalışmalarınızda rehber olarak kullanmak üzere Benden pek çok örneğe sahipsiniz. Ruhum 

Kendisini sizin önünüzde sergilemek istemez, ama şunu anlamalısınız ki, bir Efendi olarak size öğretme 

örneklerimi göstermeliyim ki, onları bir model olarak kullanabilesiniz. Eğer işlerimi gizleyecek olsaydım, 

onları nasıl anlayabilirdiniz? Bu nedenle size şunu söylüyorum: Benim sizi sevdiğim gibi siz de kendinizi 

sevin. 

18 Beni sürekli olarak gücendirdiğiniz için bağışlamam için yalvarıyorsunuz ve ben de sizi 

bağışlıyorum. Öte yandan siz, sizi kıranları affetmeye istekli değilsiniz. Bu nedenle, öğretilerim 

aracılığıyla öğretimi anlayabilmeniz ve ona gereken değeri verebilmeniz için tezahürümün 1950 yılına 

kadar devam etmesine izin verdim. 

19 Çağlar boyunca bilinen Yasam ve Öğretilerim, içinde her şeyin gerçek olduğu tek kitaptır. Yine de 

insanlar kendilerine ebedi olanı gösterecek ve onlara gerçeği açıklayacak bir şey için dünya kitaplarını 

araştırırlar, ancak elde ettikleri tek şey ruhları için gerçek ışığı bulamadan zihinlerini teorilerle aşırı 

beslemektir. 

20 Bu öğretinin yüreklerinizde kök salması için Benim şefkatli sevgim gerekti, sadece Ben, Rabbiniz, 

çok özenli bir sabır ve sevgi gösterdim. Şu anda bilmeniz gerekenleri size öğretilerimde açıklıyorum. Ama 

saklı tuttuklarım gizli kalacak ki, gelecek zamanlarda bilesiniz. Bugün size her şeyi anlatsam, pek çok 

kişinin kafası karışır ve anladığını sananlar da kibirle dolar. Bu üstünlük duygusu onları yozlaştıracaktır ve 

Öğretilerimin sizi hakikat yolundan saptırmaya yönelik olmadığını anlayacaksınız. 

21 Bu hayatı bir savaş olarak düşünün ve zafere kadar savaşın. Huzuruma iyi askerler olarak gelin ve 

size ruhunuzu ışık ve lütufla dolduracak bir ödül vereyim. Ancak ruhsal olarak uykuda olanlar ve 

benzetmedeki akılsız bakireler gibi sadakatsiz davrananlar, kendilerini lambaları sönmüş halde bulacak 

olan ölüm tarafından şaşırtılacaklardır. 

22 Her insanın, her yaratığın kaybetmemesi gereken bir yeri vardır; ama aynı şekilde hakkı olmayan 

bir yeri de almamalıdır. 

23 Beni sadece bir kez duymuş olsalar bile, bu zamanda Beni duymuş olanların ne büyük bir 

sorumluluğu var! 

24 Çağrımı aldığınızda, ruhsal olarak Benimle bir araya gelmek ve görüşmek için aceleyle yola 

çıktınız. Ruhunuzu, misyonuna uygun olarak umut ve inançla dolu, denemelerde cesur ve sakin görmek 

istiyorum. Mücadele etmekten yorulmayın, yolun uzun olduğunu hissettiğinizde duraksamayın. Ruhumun 

size eşlik ettiğini ve bu nedenle denemelerde yenilmez olabileceğinizi unutmayın. 

25 Kadehinizde sevinçler ve huzurun yanı sıra acılar ve belirsizlikler de vardı. Hayatlarınız boyunca 

güldünüz ve ağladınız ve bazıları erken yaşlandı çünkü sınavda zayıf düştüler ve güçlerinin tükendiğini 

hissettiler. 

26 Kadınlar, kalplerinizin yaralı olduğunu görüyorum. Zorluklar bedensel kabuğunuzu tüketti, ancak 

ruhunuzda cesurca devam etmek için hala güç var. Çektiğiniz acılara rağmen, gözyaşlarınızı kurutmak ve 

işlerinizi hafifletmek için her zaman müdahale ettiğimi bilerek Bana güvendiniz ve Bana umut bağladınız. 

Size "ağacın yaprağı Benim İradem olmadan hareket etmez" dediğimi hatırlayın. Boşalttığınız bu acı 
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kadehinin ruhunuzun arındığı bir pota olduğunu hatırlamıyor musunuz? Gücünüzü kanıtlamanız gereken 

bir ruhani mücadele çağında yaşadığınızı bilmiyor musunuz? Kutsanmış olun, çünkü birçok denemede 

güçlü oldunuz ve bu nedenle erdemleriniz sizi esenliğime hak kazandırıyor. Size yeryüzünde ebedi zevkler 

sunmadım. Ruh, bu dünya vadisine geldiğinde, kendisini çelikleştirmek ve mükemmelleştirmek için 

zorlukların ve mücadelenin onu beklediğini bilir. Ama zorlu yaşam mücadelenizde, Benim Babalık sevgim 

her zaman sizi koruyan bir örtü gibi olmuştur. 

27 İnsanlar, şu anda Kendimi insanlar arasında bu kadar açık bir şekilde gösterdiğimi ve tüm 

uluslarda seçtiklerimi beklediğimi bilmek sizi tatmin etmiyor mu? Herkes için bir arkadaş gibi, bir kardeş 

gibi ve ruhunuzun sırdaşı gibi olmak istiyorum. 

28 Hepiniz Bana inanmıyorsunuz. Ama bu benim sizi sevmeme ve size gelmeme engel değildir. Ben 

çocuklarım için sevgi dolu olduğumdan, Ruhumun gücünü kim durdurabilir? Ve kim Benim işimi 

yargılayabilir ve gizli öğütlerime nüfuz edebilir? 

29 Bugün Benimle birliktesiniz, öğrencilerim; dinlenin, çünkü Ben sizi gözetiyorum. Artık gereksiz 

işlerle sağlığınıza zarar vermeyin. Ruhunuza bahşedilmiş olan saflığı ve erdemleri geri kazandırmak için 

ne kadar çok acı çekmeniz gerekti. 

30 Ah, keşke çocukluğunuzdaki gibi, bedenin masum olduğu ve ruhun yeni bir yaşam yolculuğuna 

başladığı o yaştaki gibi saf kalsaydınız. Bana ne kadar yakın olurdunuz ve melekler sizinle birlikte övgü 

şarkıları söylemek için nasıl da yanınıza gelirlerdi! Ancak insan yaşlandıkça, ruhu saf ve aydınlık yoldan 

gittikçe uzaklaşır ve dünya ile bazen ruhun bazen de bedenin zafer kazandığı bitmek bilmeyen bir 

çatışmaya girer. Hepiniz iyilik yolundan saptınız ve tehlikeden kurtulmak ve kötülükten uzaklaşmak için 

dua etmelisiniz. Bu yürüyüşte yaslandığınız bir asa taşıyorsunuz ve bu asa nereye giderseniz gidin size 

eşlik eden koruyucu melektir. 

31 Sizi sevgi ve doğruluk kanıtlarıyla kurtarmak ve Beni izleyebilmeniz için size Öğretimi öğretmek 

için size geldim. 

32 Yaptığınız iyi işlerden, çok küçük gördüklerinizi bile kabul ediyorum; çünkü onların gerçek 

değerini yargılayabilecek tek kişi benim. İnsanları seven ve onlara hizmet eden Beni sever ve Bana hizmet 

eder. Sizden yalnızca kendinizi sevmenizi istiyorum ve bu, sizin yardımınızla büyük işler başarmam için 

yeterli olacaktır. Size bunun pek çok kanıtını verdim, çünkü muhtaçlara el uzattığınızda her zaman 

yanınızda oldum ve ruhunuzun Baba'ya ve diğer insanlara karşı görevlerini yerine getirmenin verdiği 

huzuru deneyimlemesine neden oldum. 

33 Sizi diğer tüm dini topluluklardan ayıran silinmez bir iz taşıyorsunuz. Bu işaret ruhunuzda 

parlamasını sağladığım bir ışıktır. Ben de sizi Benim tarafımdan hazırlanmış olan bu ulusun içinde var 

ettim ki ruhunuz bu ulusun içinde yükselebilsin ve görevini yerine getirmek için uygun bir faaliyet alanı 

bulabilsin. 

34 Size Sözümde verdiğim hazineyi koruyun ve sadakatsiz ellerin onu sizden almasına izin vermeyin. 

Onu bilmek isteyen ya da onda kurtuluş arayan herkese ver. 

35 Siz Benim mirasımı savunamazsanız, Ben onu savunurum; ama o zaman da bu iradesizliğiniz için 

Bana hesap vermek zorunda kalırsınız. Ruhani ve maddi yasaları yerine getirmek için sevgiyle çalışın. 

Ruhani görevlerinizi yerine getirirseniz, maddi işler sizin için kolaylaşacaktır. Erdemlerinizle gösteriş 

yapmamalısınız; Sözümü gerçekten hisseder ve uygularsanız, işlerinizi sadece Benim görebileceğim 

yerlerde kıskançlıkla korursanız, alçakgönüllülük örneğiniz kardeşlerinizi sizi izlemeye teşvik edecektir. 

36 Benden geldiğinizi, hepinizin aynı özden yaratıldığınızı ve başlangıçta nasıl Ben'de idiyseniz, 

sonunda Rabbinize döndüğünüzde de öyle olacağınızı bilerek, size öğrettiğim aynı sevgiyle kendinizi 

sevin. 

37 Yaşam kaynağına yaklaşabilmeniz için sizi arıyorum. İşte ona giden yol. Onu bulmak için bazen 

fedakârlık yapmak, mücadele etmek ve erdemde sebat etmek gerekir. 

38 Sizi sürekli sarsarak uyandıran sesime, yasalarımı yerine getirmenizi talep eden o iç sesime kulak 

verin. Şimdiye kadar canınızın istediği gibi yaşadınız ve hayatınızda hoşunuza giden şeyleri yaptınız. 

39 Yaşamın zorlukları içinde katılaşmış yüreklerinize ilahi sevginin ekmeğini tattırarak onları sevecen 

kıldım ve yürekleriniz bununla içten etkilendi. 

40 Ben'de Yargıç, Baba ve Efendi vardır - tek bir varlıkta vahyin üç farklı aşaması, üç güç merkezi ve 

varlığın tek bir özü: sevgi. 
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41 Böylece, zamanın başlangıcından itibaren ruhunuza yüklediğim görevi yerine getirmenize 

yardımcı olmak için Kendimi size açıklıyorum. 

42 İnsanlığa bu Sözü öğretebilmeniz için şimdi size yeniden öğretiyorum. Bu Halkım hazırlandığında, 

insanlar onda kederlerinde teselli, acılarında merhem ve ruhları için ışık bulacaklar. 

43 Şimdiki nesil, Benim İkinci Gelişim'e tanıklık etmek üzere yola çıkmadan geçmeyecektir. Ama 

ben size dedim ki: Eğer öğretimi uygulamak için yola çıkmazsanız, taşlar konuşacak ve varlığıma tanıklık 

edecekler; ama bunun hesabını Bana vereceksiniz. 

44 Eğer yolunuzda Beni izlemenizi engelleyen engeller varsa, Bana iyi niyetinizi ve gayretinizi 

gösterin, o zaman yolu açacağım, size yardım edeceğim. 

45 Donanımlı olmanızı istiyorum, çünkü dünya sizi sınayacak ve aranızda gerçekleştirdiğim 

mucizelere tanıklık edemezseniz, hemcinslerinizde kuşkular uyanacaktır. 

46 Aranızda kendilerini dünyaya bağlayan zincirleri kırmayı başarmış ve yenilenme yönündeki asil 

kararlılıklarına sadık kalmak için Benden güç isteyenleri görüyorum ve onları sözlerim ve varlığım 

aracılığıyla cesaretlendiriyorum. Yollarında sağlam bir şekilde yürümelerine hizmet edecek daha fazla 

deneme yaşayacaklardır. Denemelerin sizi uykunuzda şaşırtmaması için izleyin ve dua edin; çünkü 

yolculuğa baştan başlamak zorunda olduğunuzu fark ederseniz uyanışınız acı olur. 

47 Eğer düşerseniz, hemen Babanızı hatırlayın ve dua edin ki, fethetmek için Bende yeni bir güç 

bulabilesiniz. Kendinizi bu şekilde hazırlarsanız, vicdanınızın sesi içinizde açıkça duyulacaktır. 

48 Artık ayartılmanın kölesi olmayacaksınız. Ruhani özgürlüğünüzü korumak için çaba gösterin. 

Öğrencilerimin, kendilerine her zaman kardeşçe ve içten bir elin uzanmasını bekleyen insanlar arasında iyi 

kardeşler olmalarını istiyorum. 

49 İnsanlar gerçeğin ışığını hevesle arıyor ve pek çoğu Benim varlığımın zaten aranızda olduğunu 

bilmeden Benim gelişimi bekliyor. 

50 Tezahürüm sırasında herkes Beni duymayacak, ama Ben şu anda bu halka öğretiyorum ki, Beni 

dinleyenlerin her biri, Sözüm artık bu ses taşıyıcıları aracılığıyla tezahür etmediğinde insan kalplerinin 

lideri olabilsin. O zamana kadar kendinizi ruhsallaştırmış olacaksınız ve Benim Sözümü ve emirlerimi 

sezgi yoluyla alacaksınız ve o zaman henüz bilinmeyen öğretilerden bahsedeceksiniz, bunlar gerçek 

vahiyler olacak. 

51 Şimdi bile insanlara vaat edilenlerin çoğunu size açıkladım ve sizin aracılığınızla gerçekleştiğini 

gördüğünüz olayları duyurdum. Bu nedenle, sadece Benim sözcülerim değil, aynı zamanda 

peygamberlerim olduğunuzu da söyleyebilirsiniz. 

52 Henüz Sözümün dibine ulaşmadınız, ama size söz verdiğim yeni nesiller gelecek ve size 

anlayamadığınız şeyin derin ve doğru aydınlanmasını verecekler. Ama öğretilerimi nasıl 

yorumlayacaklarını bilen başka uluslardan insanlar da gelecek. Yine de size söylüyorum, Beni sözlü 

olarak duyanlar ve varlığımı hissedenler, öğretmek ve açıklamak için İşimi ilk anlayanlar olacaktır. 

53 Beni hala duyabildiğiniz yıllar boyunca kendinizi suçlamanızı istemiyorum, çünkü o zaman 

öğretilerim durma noktasına gelir, oysa Benim İsteğim Kendimi her yeni derste daha büyük bir açıklıkla 

ortaya koymaktır, öyle ki bildirimin sonunda kendinizi üstat olacak kadar ilerlemiş hissedebilesiniz. 

Ruhsal bilgi anlayışınızı açarak sevgi ve bilgeliğe erişmeniz için ilahi özlemimi içinize yerleştirdim. 

54 Sizi ilahi esini almaya hazırlamak için size öğretiyorum ki, tüm insanların bu lütfa sahip 

olabileceğini hemcinslerinize açıklayabilesiniz. 

55 Sözümün yüreklerinizde kalıcı bir evi olsun ki, bir kez Usta olduğunuzda, onu her zaman iç 

tapınağınızda hazır bulundurabilesiniz. 

56 Öğrettiklerimden dolayı insanlar tarafından "parçalanmaktan" korkmayın. İnsan yüreği boş 

kuramlardan ve sözlerden öylesine yorulmuştur ki, bu müjdeyi aldığında, ona yaşam vermek için 

canlandırıcı bir çiy gibi inen gerçeğin ışığını ruhunda hissedecektir. 

57 Kusursuz Dost size korkmamanızı söylemek için geldi; çünkü birçok kalpte zehir, kötülük ve 

ihanet bulsanız da, bu denemeler sadık ve donanımlı öğrenciyi yıldıramayacaktır. 

58 İkinci Çağ'da Beni izleyen elçiler gibi olun. Hasta kişiyi henüz iyileştiremediyseniz, kendinizi 

sevgi faaliyetiyle arındırarak ve acıyla temas halinde kalarak ruhsal hazırlığınızı güçlendirin. Eğer içsel 

olarak hazır değilseniz, iyileşeceği beklentisiyle hasta kişiye dokunmayın, çünkü o zaman bu mucizeyi 
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göremezsiniz. Ama kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak hazırlarsanız, -eğer Benim isteğim buysa- Benden 

istediğiniz mucizeyi çok yakında alacaksınız. 

59 Eğer Benim gücüme olan inancınız büyük değilse ve insan kardeşlerinize olan sevginiz gerçek 

değilse, çalışmalarınız kurtuluş getirmeyecek ve çabalarınız boşa gidecektir. Ancak maneviyata erişirseniz, 

yolunuzda gerçek mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. 

60 Sevdikleriniz arasında barışa ulaşamadıysanız ya da uyum ve sevgi bağları koptuysa, izleyin ve 

dua edin, Ruhumla birleşin ve barış sizinle olsun. 

61 Benden nasıl söz edeceğinizi henüz bilmiyorsanız, dudaklarınızı kapatın ama ruhunuzu yükseltin, 

çünkü ruhsal ihtiyacı olanlara düşünce yoluyla konuşacaktır. 

62 Eğer Benim öğretimi anlayamadıysanız ve onun anlamına nüfuz etmek istiyorsanız, kendinizi 

ruhsallaştırın ve sonra Beni duyduğunuzda ya da Sözümü hatırladığınızda, derin anlayışınıza 

şaşıracaksınız. Sözüm, kavrayabilmeniz için sade ve basittir, ancak varlığımı hissedebilmeniz için ilahi 

olan bir öz içerir. 

63 Bugün, "Söz "ün İsa'da insan olduğu günü ve saati düşünen ve hatırlayan öğrenciler ve müritlerle 

çevrili yeni bir akşam yemeği düzenliyorum. Gözlerinizi kapatın ve Benim doğduğum yeri, o saatin 

ciddiyetini, Anne'nin saflığını, Meryem'in adil ve iffetli arkadaşının nezaketini ve bu olayı çevreleyen her 

şeyi hayal etmeye çalışın. O zaman Mesih'in ilahi alçakgönüllülüğünü anlayacaksınız - O'nun ilk andan 

itibaren eserleri ve ilahi Sözü aracılığıyla vaaz ettiği bir alçakgönüllülük. 

64 Sevgili insanlar, bu anları içinizde yaşayın ve kendinizi onların hatırası ve tefekkürü ile tazeleyin, 

çünkü onlar üzerindeki yansımanızdan cehaletinizi ortadan kaldıracak ışık akacaktır. 

65 Beni varlığınızın en gizli ve yücelerinde arayın, varlığımı ruhunuzda hissedin ve yaşamınızın en 

göze çarpmayan şeylerinde tezahürlerimi tanıyın. Unutmayın, Benim tezahürüm ne kadar yüksek ve 

ruhani olursa, mutluluğunuz da o kadar büyük olur; çünkü bu, Benim derin derslerimi anlayabilecek 

kapasitede olduğunuzun kanıtı olacaktır. 

66 Sizler bu zamanda Benim gelişimi ruhen tasdik eden ve görmeden inananlardansınız. Yine de Beni 

İkinci Çağ'da dünyada bulunduğum biçimde bekleyenler ve her birinin kehanetlere verdiği yoruma göre 

Beni farklı biçimlerde bekleyenler vardır. Beni bekleyen herkesi kutsuyorum ve onlara ışığımı 

gönderiyorum ki, bu zamandaki varlığımın ve tezahürümün ruhsal olduğunu öğrendiklerinde kafaları 

karışmasın. 

67 Beni beklemeyenleri de kutsarım. Bazılarının imanı zayıfladı, diğerlerinin ise pek çok insan fikri 

ve öğretisi yüzünden kafası karıştı. Fakat ben onların bütün yollarına nurumu döküyorum ki, (ruhlarının) 

kurtuluşuna ersinler. 

68 Bazıları Beni ruhsal olarak bekler ve yine de Kendimi tanıtanın Ben olduğumu inkâr edeceklerdir, 

çünkü inanabilmek için Beni göz kamaştırıcı bir ışığın görkeminde görmek isterler. Beni yeryüzündeki bir 

kralın heybetiyle gelirken görmek istiyorlar çünkü alçakgönüllülükte yatan gerçek büyüklüğü 

anlamıyorlar. Bu yüzden size tekrar söylemeliyim: "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 110 
1 Öğrenciler, İlyas sizi hazırladı ve ruhunuza yükseliş ve esenlik bıraktı. Size doğrusunu söyleyeyim, 

İlyas'ın kim olduğunu, kim olduğunu ve kim olacağını bilmiyorsunuz. Ama öyle bir an gelecek ki, ona 

bakıp şöyle diyeceksiniz: "Tanrım, bugüne kadar Çoban'ın kim olduğunu anlayamadık. 

2 Babanızla mükemmel bir birliğe erişebilmeniz için size öğrettiğim sevgi diliyle şimdi bir kez daha 

konuşuyorum. Benim İlahi Varlığımı hisseden sizin bedensel kabuğunuz değildir; çünkü Beni gören 

gözleriniz, Beni duyan kulaklarınız ya da Benimle konuşan dudaklarınız değildir. Fiziksel duyularınız 

Benim tezahürümü bir insan bedeni aracılığıyla algılar, ancak ses taşıyıcısının söylediği sözün özü 

ruhunuzun aldığı ilahi kısımdır. 

3 Sizler bu yaşamın uzun süreli savaşında askerlersiniz ve hepiniz aradığınız topraklara varacaksınız. 

Pek çok badire atlattıktan ve pek çok savaştan sağ çıktıktan sonra vaat edilen krallığa vardığınızda hem 

Babanız hem de ruhunuz için ne büyük bir sevinç olacak! Ruh sonunda bedene üstün geldiğinde ve onun 

aracılığıyla ışığını ortaya çıkarabildiğinde olacaktır. O zaman beden artık ruhun engeli, yıkımı ve baştan 

çıkarıcısı olmayacaktır. 

4 İşaretlilerim yeryüzünde tanınacak. Elleriniz armağanlarını gizlemek için kapansa bile, orada 

keşfedilecekler; sessiz kalsanız bile, dudaklarınızdaki öğretilerim insanları şaşırtacak ve sizi işaretlediğim 

işareti gizlemeye çalışsanız bile, o ışık yayacak ve sizi tanınabilir kılacaktır. Ama neden kendinizi 

saklıyorsunuz? Kendinizi hala zayıf ve beceriksiz hissettiğiniz için mi? Güçlü, inançlı ve Davam için sevgi 

dolu olana kadar size öğretmeye devam edeceğim. O zaman artık hiçbir şeyden korkmayacaksınız. 

5 İnsanların ruhani anlayışları değişti, Benim ışığım ruhun inanmakta özgür olduğunu anlamalarını 

sağladı. Kimseye belirli bir inancı dayatmam ya da kimseyi Beni sevmeye zorlamam. 

6 Lütfumun çiyiyle hazırlanan tarlalar bu tohumu yetiştirmeniz için elverişli koşullar sağlayacaktır. 

Dini fanatizmin zincirleri bu zamanda kırılacak ve putperest kötülük ortadan kalkacaktır. Ruh artık köle 

olmayacak ve Beni hakikat yolunda aramak için yükselecektir. Ruhun yaşamda biriktirdiği gelişim ve 

bilgi, bugün ona talimat verdiğim görevi yerine getirmesini sağlıyor. 

7 Gerçek şu ki, siz dünyaya sadece bu zamanda gelmediniz. Sizler ruhsal olarak her zaman 

öğrettiğim, çağdan çağa reenkarne olan insanlarla aynısınız çünkü tek bir dünyevi varoluşta kaderleri olan 

büyük görevi yerine getiremezlerdi. Bazen bir ömür bir tohumu ekmek için ancak yeterlidir ve onu 

beslemek için yeterli zaman yoktur, çiçek açtığını görmek için de yeterli değildir. 

8 Öğretilerimin birçoğunda İsrail halkından bahsederim çünkü onlar öğretme örnekleri vermek ve 

insanlığa konuşmak için Tanrısallığımın bir aracıydılar. Ona sevgimi ve lütuflarımı tam olarak bahşettim, 

ama aynı zamanda adaletimin şiddetli acılarını da bahşettim. Ona talimatlarımı vermek için, sevgisinden 

olduğu kadar zayıflığından ve inançsızlığından da yararlandım; krallar, kâhinler, vergi tahsildarları ve 

hatta en eğitimsiz insanlar bile derslerim ve öğretme örneklerim için birer araçtı. Ama bakın - günümüzde 

bazıları çeşitli topraklarda yeni bir yaşama yükselmiş ve Vaat Edilmiş Toprakların Kenan değil Benim 

Krallığım olduğunu anlamışken, sadece o halkın kanını miras almış olan diğerleri hala geleneklerine bağlı 

ve atalarının İlahi öğretilere verdikleri maddi yorumlara bağlı olarak yaşamaktadırlar. 

9 Yeni tezahürümde her şeyi değiştirdim: önceki vahiylerime verilen cehaleti, hatayı ve yanlış 

yorumu ortadan kaldırmak için tezahürün yerlerini ve araçlarını. Nasıl ki güneş doğudan doğar ve siz onu 

öğle vakti en yüksek noktasında görürsünüz, ancak daha sonra batıda batışını izlersiniz, Ruhumun ışığı da 

zaman içinde doğudan batıya doğru hareket etmiştir, öyle ki görkemimi ve gücümü belirli yerler, insanlar 

ya da ırklarla sınırlamayın. 

10 Bugün, geçici de olsa mirasınız olması için ilahi vaatle bulduğunuz yeni bir ülkede geçici olarak 

yaşıyorsunuz. Güzel güzelliklerle dolu bu topraklar gelişti, ancak diğer insanlar hayatlarınızı acı ve zor 

hale getirdi. Yine de bu halk asla intikam eylemlerinde bulunmayacak, yalnızca hemcinsleri için 

bağışlayıcı eylemlerde bulunacaktır. Yahudiye de, onu harabeye ve moloz yığınına çevirene kadar 

yabancıların avı oldu. 

11 Acı sizin ateşle imtihanınız oldu, bu imtihanda ruhunuz çelikleşti, çünkü yarın gelişiminin ve 

deneyiminin meyvelerini insanlığa aktarmak zorunda. Savaş size ulaşmadı - bundan ne gibi yeni dersler 

çıkarabilirsiniz? Acı çekerek zaten güçlenmiş olanlara nasıl bir çelikleşme sağlayabilir? 
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12 Sizin göreviniz farklı bir görev: 1950'den sonra peygamberler olarak ortaya çıkacaksınız, 

dudaklarınız Benim esinlememle konuşacak ve mucizeler yapacaksınız. O zaman artık Sözümün şimdi 

olduğu gibi ses taşıyıcılarının dudaklarından çıkmasını beklemeyeceksiniz. Ama kendinizi dua ederek 

hazırlarsanız, görünüşte unuttuğunuz her şey yüreklerinizden fışkıracaktır, çünkü vicdanınız aracılığıyla 

sizinle konuşmaya devam edeceğim. 

13 Farklı dini topluluklardan insanların sizi nasıl takip ettiklerine ve aranızdaki kişinin Efendi 

olduğunu nasıl itiraf ettiklerine şaşıracaksınız. Tanrı'nın Oğlu olarak tanıdığı, Efendisi olarak sevdiği 

İsa'yla özel olarak konuşan ve O'nun omuzlarında kötülük ve nankörlük çarmıhıyla Yeruşalim'den 

çıktığını gördüğünde acı acı ağlayan Nikodim gibi olacaklardır. O anda ruhu gözyaşları içinde Bana şöyle 

dedi: "Efendim, Seni izleyeceğim". Ve o da Beni izledi. 

14 Ne mutlu bu zamanda insanlardan korkmadan aynı şekilde karar verenlere, çünkü onlarda Benim 

ışığım olacak. 

15 Ne düşünüyorsunuz çocuklarım? Biliyorum: Baba'nın size yeni bir yıl emanet ettiğini 

düşünüyorsunuz, öyle ki bu yılda ileriye doğru bir adım atmayı başarabilesiniz - bazen bitmeyecekmiş gibi 

görünen ama ruh için sonsuzlukta sadece bir saniye gibi olan bir yıl. 

16 Aradan bir yıl geçti ve bu süre erkekler üzerinde iz bıraktı. Benim yargı sözümü duyduğunuzda, 

ruhunuz uyandı ve hafızanızdan işlerinizin, sözlerinizin ve düşüncelerinizin, tüm acılarınızın ve 

sevinçlerinizin, başardıklarınızın ve başaramadıklarınızın hatırası geçti. Vicdanınızın ışığında kendi 

kendinizi sorgulamanızı tamamladığınızda, Yaratıcınıza O'ndan aldığınız her şey için teşekkür ettiniz. 

17 İnsan ve tüm yaratılmışlar Bana haraçlarını ve kurbanlarını sundular. Kutsanmış ol! 

18 Sanki tüm yaratıklar şu anda Baba'ya saygıda birleşmek için toplanıyormuş gibi, tüm dünyaları ve 

tüm varlıkları bakışlarımın önünde birleşmiş görüyorum. Benim için yapılan en küçük işleri bile 

görüyorum, Beni çağırdıklarında yarattıklarımın sesini ve Beni övenlerin övgü şarkılarını duyuyorum. 

19 Yaratılan her şeyde yaşam ve duyarlılık vardır. Size gerçekten söylüyorum, kayalar bile İlahi 

dokunuşu hissediyor. Tüm yaratıklar kendi içlerinde ferahlık bulurlar, sanki Benim İlahiliğimde ferahlık 

bulmuş gibidirler. 

20 Kraliyet yıldızı, çocuklarına hayatını, enerjisini, sıcaklığını ve ışığını veren bir baba imgesidir. 

21 Toprak, rahmi tükenmez bir şefkat kaynağı olan bir anne gibidir. Onunla birlikte yetimleri koruyan 

bir örtü, besleyen bir kucak ve çocukları için sıcak ve rahat bir barınak vardır. Onun gizli hazinesi 

erkeklere büyük sırlarını ifşa etti ve yüzünde her zaman iffet ve güzellik yansıdı. 

22 Geride bıraktığımız yıl sınavlarla doluydu - İlahi Adaletin her insan yaratığında kendini 

hissettirdiği bir yıldı. Acı dolu kâseyi kim boşaltmadı? 

23 Ruhsal Yaşam onları çağırdığı için kaç sevgili varlık bu dünyayı terk ederek öte dünyaya kaçtı. 

Kalpler sonunda kristal berraklığında su döktü ve yaşlıların şakaklarında birçok beyaz saç belirdi. Bununla 

birlikte, sevinçler de vardı: yeni çocuklar masumiyet mesajlarıyla dünyaya geldi, hastalar sağlıklarına 

kavuştu ve terk edilmiş olan bazılarınız sevdiklerinin geri döndüğünü gördü. 

24 Ruhunuzdaki sevinçle Beni dinleyin ve size kat etmeniz gereken bir yol gibi görünen Yeni Yılı 

örten gizem perdesini kaldırmamı isteyin. Ama size söylüyorum: Geçmişte ne yaptıysanız gelecekte de 

onu yapın. Sözümün özü, bir zamanlar her ruha akan Kurtarıcı'nın Kanı gibi üzerinize dökülürken, bugün 

Beni dinleyin. 

25 Bir yıl geçti ama savaş sona ermedi. İnsanlar uzlaşmadı, güçlü liderler barış işareti olarak el 

sıkışmadı. İlahi Ruhumla birliktelik içinde kendinizi ruhsal olarak tazelediğiniz şu anda, yaşamlar yok 

ediliyor, yetimlerin ve dulların sayısı artıyor ve kan yeryüzüne akmaya ve onu sulamaya devam ediyor, 

insanların kanı, ki bu Benim kanımdır. 

26 İnsanların kalplerine bir kez daha huzur yerleştireceğim ve ruhun bu en yüksek iyiliğine 

ulaşabilmeleri için onlara biraz daha zaman vereceğim. Ancak bu fırsatı kullanmazlarsa, acıları ve 

üzüntüleri artacaktır. 

27 Yenilenmenizle, dualarınızla ve öğretilerimi uygulamanızla barışı ortaya çıkarın. Benim ruhuma 

olduğu kadar kendi ruhunuza da layık işler yapın. Kendinize biraz daha fazla değer vermenizin, insanın 

içine yerleştirdiğim şeye, yani ruha gerçek değeri vermenizin zamanı geldi. 

28 Değerinizin gerçek bilgisine eriştiğinizde, kibirlenmeyin. Sadece ölümlüler olduğunuzun, Benim 

ilahi öğütlerimin elçileri ve araçları olduğunuzun farkına varın. 
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29 Hiç kimse şans eseri doğmadı, hiç kimse rastgele yaratılmadı. Beni anladığınızda, hiç kimsenin 

yaşam yolunda özgür olmadığını, tüm kaderleri yönlendiren ve yöneten bir yasa olduğunu anlayacaksınız. 

30 Birbirimizle konuşalım çocuklarım; Efendimizle konuşalım! Sizi suçlamayacağım, ama 

kutsayacağım ve öğretişime nasıl başladıysam, aranızda da öyle bitireceğim: sizi okşayarak. 

31 Bana acılarını sessizce anlat, Bana özlemlerini sırla. Her şeyi bilmeme rağmen, ruhunuzun Baba ile 

mükemmel birlikteliğini uygulamaya hazır olana kadar kendi duanızı formüle etmeyi yavaş yavaş 

öğrenmenizi istiyorum. 

32 Yaşlı erkekler, genç erkekler ve bakireler, çocuklar ve ebeveynler: İsteyin, size verilecektir. Ben 

doğruluğun ve sevginin kaynağıyım ve ışığımla aydınlanan yaşamınızda size yolunuzu göstereceğim. 

33 Sizi barındıran yeryüzü için Benden ne istiyorsunuz? Baba'nın tüm yarattıkları için ne 

hissediyorsunuz? Tüm varlıklarla uyum içinde yaşayın, çünkü gerçekte hepiniz Benim önümde 

kardeşsiniz. Yaratılan her şeyi kutsarsanız, Beni de kutsamış olursunuz. 

34 Gelecekten korktuğunuzu görüyorum çünkü savaşın gölgesi ve kükremesinin yankıları size 

ulaşıyor; çünkü kıtlık, salgın hastalık ve yıkım tehdidi her yerde pusuda bekliyor. Ama ruhunuzda Benim 

ışığım varken neden korkabilirsiniz ki? Ben sizi Davamın askerleri olarak çağırmadım mı? Korkuyu imanı 

olmayanlara, Beni inkâr edenlere bırakın. 

35 İnsanlığın başına birçok sıkıntı gelecek, ama bunlar sayesinde Benim Sözümü ve İşimi bilecekler. 

36 Kalbinizin acıya, muhtaçlara, açlara, hastalara karşı duyarlı kalmasını istiyorum; öyle ki, Tanrı'nın 

halkının toplandığı Yeni Kudüs'ün, yani insanlığın eşiği olsun. 

37 Altıncı Mühür açıldı ve onunla birlikte, aranızda yasa, vahiy ve peygamberlik olan insan aklı 

organı aracılığıyla Benim Sözümü işittiniz. Size Beni bu şekilde duyacağınız yedi yıl daha veriyorum - ruh 

dünyasının mesajlarını kendisi için seçilmiş olanların beyni aracılığıyla göndermeye devam edeceği yedi 

yıl ve bu yılların hesabını 1950 yılının son gününde Baba'ya vermeniz gerekecek; bu sizin için bir yargı 

günü olacak ve Beni Yeni Siyon dağından sizinle son kez konuşurken duyacaksınız. 

38 Bu sözleri kalbinize ve vicdanınıza yazıyorum, çünkü sizin için unutulmaz olmalarını istiyorum. 

39 İlahi Üstat'tan duyduklarınızı, Evrensel Anne Meryem'den duyduklarınızı ve sizi bir çoban gibi 

sevgimin kucağında toplayan Üçüncü Çağ'ın habercisi Elias'tan duyduklarınızı unutmayın. 

40 Birçok nimete sahip oldunuz, ama bunlar sona erecek çünkü yasama göre saflık içinde sadakatle 

çalışma zamanınız geldi. 

41 Bana hizmet ederken kişisel kazanç peşinde koşmayın. Sizi bekleyen ücreti ya da ödülü 

düşünmeden, sevgiyle Bana hizmet edin. Acı çekenleri, düşmüş olanları, ışığı görmeyenleri ve yolu 

tanımayanları düşünün ve onlara sevgi dolu bir yürekle talimatlarımı verin. Onları Bana yönlendir ve 

senden önce hedeflerine ulaşırlarsa endişelenme. Görevinizin bilincinde olarak 'sonuncu' olun, çünkü 

hepiniz Bana ulaşacağınız için Ben sizi nasıl bekleyeceğimi bileceğim. 

42 Millet, size savaşmanız için yeni bir yıl veriyorum. Savaş, yıkım ve ölümün üzerine gökyüzünün 

mavisi bir barış örtüsü gibi yayılacaktır. Yeryüzünün yüzünü çiçeklerle süsleyeceğim, sevgi armağanı gibi 

olacak ıhlamurlar olacak. Tüm canlı varlıkların annelerinin rahmi bereketli olacak ve onların bereketi size 

fayda sağlayacaktır. Çocuklarımın yararı için doğadaki yeni gelişim olanaklarını keşfedebilmesi için insan 

zekasını aydınlatıyorum. Denizleri kutsuyorum ki, bağrında yaşayan varlıklar çoğalsın ve insanlar 

savaştan sonra açlık çekmesin. Farklı ırkların birbirini tanıması ve kucaklaması için yeni yollar açıyorum. 

43 Baharın size barış ve umut, insanlar arasında uzlaşma ve bağışlama armağanı olarak gelmesine izin 

verin. 

44 Yaz, güneşinin ateşiyle bazı bölgeleri ve çölleri kavuracak, insanlar buralardan geçerken yere 

batacak ve Yehova'dan merhamet dileyeceklerdir. Beni unutmuş olanlar Beni yeniden hatırlayacaklar. Ve 

bilim adamları bu fenomenler karşısında şaşkınlığa düşecekler, ama kalplerinin derinliklerinde bilgelik 

yoluna girmek için eylemlerini ve düşüncelerini arındırmalarını söyleyen sesimi duyacaklar. 

45 Sonbahar bana toprağı işleyenlerin hasadını sunacak ve bu hasat bol olacak, çünkü bazı uluslar 

barışa dönecek ve emek aletlerini yeniden ellerine alacaklar. 

46 Bereket tohumun üzerinde olacak, çünkü çocuklar ve kadınlar erkeklerin yokluğunda toprağı 

işleyeceklerdir. Silahlarını bırakıp sabanı eline alan eller kutsanacak ve düşman olanlar da birbirlerini 

kardeş gibi kucaklayacaklar, çünkü göklerin ekmeği çöldeki kudret helvası gibi yağacak. 

47 Kış gelecek ve kar arınmanın sembolü olacak. 
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48 Her şey hazır. İzleyin ve dua edin, işçiler. Hastalara bakan elleri, Sözümü sevgiyle söyleyen 

dudakları, uykuyu yenen ve ölümcül hastanın başında izleyen gözleri, acı çeken için çarpan kalbi de 

kutsuyorum, çünkü onlar insanlar için dua ederek ayağa kalkabilen Ruh'un araçlarıdır. 

49 Kalplerinizin yeni bir hayata doğru atmasını istiyorum, çünkü onları inanç, umut ve sevgi için ölü 

buluyorum. 

50 Ruhları yargılayabilecek tek Yargıç benim ve yine de sizi suçlu olarak değil, çocuklarım ve 

öğrencilerim olarak görüyorum. 

51 Baba olarak aranızda olmama izin verin. Size verdiğim sözün değerini ölçüyor musunuz, yoksa 

Benim sizin yargıcınız olmamı mı istiyorsunuz? Uyanmanız ve Bana inanmanız için doğruluğumu 

yalnızca sözde değil, yaşamınızda da hissedilir kılmamı istiyor musunuz? 

52 Şu anda size emanet ettiğim tohumu her zaman iyi ekmediniz ve bu nedenle de beklediğiniz hasadı 

toplayamadınız. Ancak bu yüzden mücadeleden vazgeçmeyin, bazen gözyaşlarınızın nedeni olsa bile, 

bunun da doğru olduğunu, ruhunuzun huzurunun bu görevin yerine getirilmesinde bulunduğunu anlayın. 

53 Bu halkın yeryüzünün yollarında ağladığını ve yoldaki tümseklerden şikayet ettiğini görmek 

istemiyorum. 

54 Her zaman sizi, sizi beklediğim o eve götüren yola koydum. Kapısını kapalı bulmaktan korkmayın. 

Sadece tüm yolu kat etmiş olanlar oraya ulaşır. 

55 Sen Bana kalbini göster, Ben de tahıl ambarında olduğu gibi ondan iyi tohumları toplayayım ve 

değersiz olanları yok etmen için geride bırakayım. 

56 Artık kusurlu ya da dürüst olmayan tapınma eylemlerinden beslenmeyeceksiniz: Şu anda Üçüncü 

Çağ'dasınız. Size verdiğim öğretiyi uygulayan Benim isteğimi yerine getirecek ve Baba'nın isteğini yerine 

getiren kurtuluşa erecektir. 

57 Size her zaman sevgimin büyük kanıtlarını verdim. Bana gelmeniz için size fırsatlar verdim. Yine 

de Bana asla itaat etmediniz ve geçici zevkleriyle dünyanın acısını, size gerçek huzuru veren Yasamın 

yerine getirilmesine tercih ettiniz. 

58 Size yalnızca bir yargıç olarak gelseydim, sizi korkuturdum; ama doğruluğumla insanlar arasına 

her zaman çarmıh girer ve böylece Benden yalnızca sevgi ve bağışlama sözleri gelir. 

59 Ruhani bir varlık olarak yargıcın huzuruna çıktığınızda pişman olmamanız için size bu dünyada ne 

kadar çok yardım ettim! 

60 Sizler Musa'yla birlikte çölü geçenlerle, Yahudiye'de İsa'yı izleyenlerle aynısınız ve hala bu 

zamanda inanmak için mucizeler istiyorsunuz ya da kaderinizin nihai amacını bilmiyormuş gibi 

yeryüzünün mallarını istiyorsunuz. 

61 Bu tezahürün sıradanlaşmasına izin vermeyin, çünkü o zaman ona duymanız gereken saygı ve 

inancı kaybedersiniz. Ruhunuz yok ve zihniniz dağınıksa bundan ne fayda sağlayabilirsiniz? 

62 Benim Tanrısallığımda şefaatçi sevgi yaşar; o Meryem'dir. İmana kapalı kalmış kaç kalp onun 

aracılığıyla tövbeye ve sevgiye açıldı! Onun annelik özü tüm yaratılışta mevcuttur, herkes tarafından 

hissedilir ve yine de bazıları bunu gözleri açık bir şekilde inkar eder. 

63 Sizler Benim vahiylerimin yorulmak bilmeyen ekicileri olacaksınız ki dünya aklını başına toplasın 

ve yukarı doğru gelişip aydınlığa kavuşsun. 

64 Ayrılmadan önce gideceğiniz yolları açacağım. Tezahürümün son yılları için neye karar verdiğimi 

bilmiyorsunuz. O günlerde büyük sınavlar olacağı için sizi hazırlıyorum. Öğretime yaptığınız her tahrifatı 

aranızdan kaldıracağım ki, Eserimi tüm saflığıyla tanıyabilesiniz. 

65 İzleyin, insanlar, çünkü Ben ayrıldıktan sonra bazıları ortaya çıkacak ve Kendimi insanın anlayış 

organı aracılığıyla göstermeye devam ettiğime sizi inandıracak. Sizi uyanık kılıyorum ve kalbinizi 

hazırlıyorum ki, Özümü ve bu meyvenin tadını bilerek, aldatıcılar tarafından baştan çıkarılmasın. Ama 

kendinizi bu zamanlar için hazırlamazsanız ve size verdiklerimi kaybederseniz, doğruyu yanlıştan nasıl 

ayırt edeceksiniz? 

66 Size verdiğim bilgi ve ışığın gücünü çalabilecek zararlı etkilere kapılmayın; çünkü o zaman 

kendinizi Bana ihanet edecek olanlarla aynı kötülüğün içinde bulursunuz. Günden güne sizi uyarmalıyım 

ki uyanık yaşayın ve tereddüt etmeyin. Birçoğunuz ayrılışıma ağlayacak ve teselli bulamayacaksınız. 

İnsanın anlama organı aracılığıyla Kendimi tanıttığım zamanı özleyeceksiniz. Ama dua ettiğiniz o anlarda, 

sizi aydınlatacağım ve içinize yerleştirdiğim tüm lütuf ve armağanları size hatırlatacağım, böylece 
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kendinizi yalnız ve terk edilmiş hissetmeyeceksiniz, ama öğrencilerime yakın olduğumu bilerek, 

mirasınızla yola çıkın ve hemcinsleriniz için sevgi çalışmalarıyla hak kazanın. 

67 Bu eğitim zamanını kullanın. Diğer uluslar birbirlerini parçalarken sizin ulusunuzda barışın hüküm 

sürdüğünü düşünün. Halkınız arasında bir barış ortamı yaratmanız gerektiğini anlamalısınız ki size gelen 

her yabancı aranızda dinlenebilsin ve rahat edebilsin ve geri döndüğünde iyi düşüncelerle aydınlanmış ve 

asil niyetlerden ilham almış hissedebilsin. 

68 Şimdi uluslardan iyilikte güçlü ve ışık dolu insanlar çıkacak. Dünyaya büyük bir misyonla gelen ve 

bu misyonu yerine getiremeyen herkesin hatalarını ve yanlışlarını fark etmelerini sağlayacaklardır. 

69 Ayrıca, salgın hastalıkların uluslarda patlak vereceği ve nüfusları yok edeceği zaman yakındır. 

70 Bu gün size soruyorum: Sizi o topraklara göndersem ve size şöyle desem: Denizleri aşın ve acı ve 

ıssızlık şehirlerine girin - bunu yapar mıydınız çocuklarım? 

71 Ölümün ötesinde herkesi yaşam beklemektedir; ama bu yaşamda hala gerçeğe yükselebilenlere 

gidip bir damla merhem ve bir kelime ışık getirenler kimlerdir? Bunlar benim öğrencilerim olacak. 

72 Birçok insan Benim tezahürlerimin sırlarının bu dünyada zaten açıklığa kavuştuğunu görecek, 

ancak diğerlerinin gerçeği görmek için ruhlar dünyasına girmesi gerekecek. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Doğanın güçleri serbest bırakılacak 

5 

ve bir arınma işi gerçekleştiririz Ayinler 

aracılığıyla Tanrı fikrine sahibiz 

7 

ve görüntüler sınırlı ve çarpıtılmış 12 

Tanrı'nın huzurunda yabancı ya da yabancılar 

yoktur Ağır talep: Bağışlayın, bağışlanmak 

yerine 

20 

savunulabilir 

Bu ışık zamanında, Tanrı'nın gücü 

28 

Eclipse aktif 

Işık ve karanlık arasındaki son savaş 

43 

Kötülük yaklaşıyor 44 

Ruhani yasayı maddi yasa ile birleştirmeliyiz.  

 Uzlaşmak48 

Kötülüğün gücünün ne olduğuna dair açıklamalar56-57 

Talimat 85 

 Yürekten edilen her dua Tanrı'ya ulaşır1-3 

İsrail bir ırk değil, ruhsal bir halktır, 

 dünyanın her yerine dağıldı10-14 

Gerçek dua, ruhun ruha yaptığı duadır. 

Tanrı'nın maddi görüntüsü gözlerimizin önünde ....  16-18 

Tanrısal transkriptlerin onaylanması 

 Vahiyler22-24 

Hala yaşamak zorunda olan mutsuz ruhların hazin kaderi 
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Ahirete Götürmekle Yükümlü Olduğumuz Maddeler68 

Talimat 86 

Ruhani İsrail ve sonrasında Yahudi ile ilişkisi 

 et12 

 Noel27-30 

Bu çağ "Ruh Çağı" olarak adlandırılacaktır.31  Bugün dağılmış olan ve daha önceki zamanlarda 

Yahudi halkına kan bağıyla bağlı olan ruhları sadece Tanrı bilir. 

 bağlıydı33 

Mesih'in ruhsal dönüşü gizlice gerçekleşmemiştir, 

 ancak işaretler eşlik etti35 

Tanrı'dan ayrı olarak ruhumuzdan daha büyük bir şey yoktur68 

Bu dünyanın tekrar kendine gelmesi için 

 büyük acı kaçınılmaz  71 

Talimat 87 

 "İsrail "1 -2 İsminin Anlamı 

Hem ışığın ruhları hem de karanlığın varlıkları 

Karanlık görevlerini Tanrı'nın isteğine göre yerine getirir3-5 

Dünya "arındırılacak" ve insan 

 Ruhsallaştırma9-10 

 Meksika'nın ruhani misyonu11-12 

 Ruhani yaşam için hazırlık15-20 

 Manevi ve maddi değerlerin anlamları vardır27-30 

 Ekmek ve şarabın ruhani anlamı37-38 

Talimat 88 

 Ruhumuzun büyüklüğü ve eşsizliği ....  2 

Bazıları bir Yaratıcı-Tanrı olduğundan şüphe etse de, 

 güneş onların üzerinde parlamayı hiç bırakmadı7 

Bizim görevimiz insanlar arasında 

gerçek barışı getirmek için14-15 

Dünyanın ve özellikle de Yahudilerin  

 yeni Mesih'i bekleyin27 

 Mesih'in İkinci Gelişi Ruh'ta gerçekleşir28-29 

Geçmiş zamanların peygamberleri olayları şöyle anlatmışlardır  
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 şimdiki zamanda öngörülen37-39 

 İsa ve Mesih hakkında net ifadeler63 

Talimat 89 

 Kim beni izlemek istiyorsa, çarmıhını yüklenip gelsin1-3 

Ruhsal İsrail ─ Kutsal Ruh'un ruhlarından oluşan bir ordu 

 Işık ve Barış16-20 

 İsa'da cisimleşen İlahi Sevgi29-35 

Gezegenimizi bir gözyaşı vadisine dönüştürdük.  

Dönüştürüldü51-54 

Talimat 90 

Yusuf'un hayatları arasındaki karşılaştırmalar 

 Mısır ve Nasıralı İsa1-3 

Tanrı bizim Yaratıcımızdır ve çocuklarından şunları bekler 

 Tanınma ve itaat5-6 

Ruhsal Öğreti'nin habercileri yollarında çok şey bulacaklardır. 

Acıların yanı sıra büyük sevinçler de yaşayın28-31 

İnsan haline gelen İlahi Söz ─ ya da Mesih 

 İsa'da İkinci Kez insan oldu33a 

Bir ışık huzmesine sarılmış İlahi Sevgi, 

 aracı vasıtasıyla insan sözü haline gelir33b 

Mesih, Yahuda'nın yaşam resmini  

 ilahi ışık37-39 

İnsan özgür iradesinin en yüksek amacı şudur, 

Tanrı'nın isteğini yerine getirmek41-43 

Talimat 91 

 Mesih bildirilerinde süreci açıklar3-7+13-14 

Tanrı her zaman, hazırlıklı insanlar aracılığıyla 

 konuşuldu8-12 

Mesih, Tanrı Sözü ─ sevgi ve bilgelik 

Tanrı'nın 27-30  + 32 

Tanrı aklımızın alabileceğinden daha fazlası ve ötesidir. 

 kavrayabilir34-36 

Dünyanın dört bir yanında, ruhani öncüler 

 Görünüm45-47 
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Yedi Mühürle İlgili Açıklamalar49-54 

 Özgür iradenin kötüye kullanıldığı dönem sona eriyor80 

Talimat 92 

En değerli miras: Mesih'in Sözü O'nda 

 Öğretiler2-3 

 İyi bir öğrencinin özellikleri8-10 

Tanrı'nın öğretilerinin özü 

 her zaman aynı olmuştur26 

Neden Tanrı'nın sözcüleri 

 basit, az eğitimli insanlar mı?  28 

 Tanrı'nın çocuklarından beklentileri61 

 Ruhun arınmasına giden yol65 

 Gerçeğin Ruhu'nun sesi artık duyulabilir71 

Talimat 93 

 İlahi Efendinin Öğrencilerinin Donatılması3-6 

 İlahi ışık ışını insan sözü haline geldi8 

İlahi Söz'ün alınması ve aktarılması için kişi şunları yapmalıdır 

 Ruh, kalp ve zihin hazırlanmalıdır15 

Sıkıntı çektiğimiz saatlerde düşüncelerimizi O'na yöneltmeliyiz. 

 teselli ve yardım için gönderin23-24 

Mesih ve öğretileri insanları kurtaracaktır 

ve dönüştürür; biz spiritüalistler sadece yardımcılarız29-30 

Celile Denizi'ndeki fırtınanın dinmesi ─ fırtınalı günümüzün ve kurtuluşumuzun bir 

göstergesidir33-37  Ruhsal İsrail ve bugünkü misyonu43-47  İnsan sadece bilim ve insan 

tarafından yönlendirilmemelidir 

 bilgiyle değil, sevgi ruhuyla68 

Talimat 94 

Ruhani öğretinin yeni havarileri kimler olacak?  8-11 İlahi Usta'nın yayma tavsiyeleri 

 Öğretisi13-17 

Ruhsal olarak uyanmış diğer gruplar da bize katılacaktır26  Ruhumuzun sırlarını ve güçlerini 

yalnızca Tanrı bilir 

 ve onları açığa çıkarabilir29 

 İsa'nın Çilesi56-80 

Talimat 95 

 Duanın kabul edilmesi için ön koşul1 
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Teslimiyetle katlanılan denemelerin yararı5  + 7 Tanrı kötüleri adaletinin araçları olarak 

kullanır8 

 Acının iyileştirici etkisi12  + 56 

Söz Aracıları vasıtasıyla Tanrı Sözü Değiştirilemez 

sadece 1950'nin sonuna kadar20 

 Meryem, insanlığın ruhani annesi21 

Alçakgönüllülük Mesih'in öğrencilerinin parolası olmalıdır32 

 Tanrı'nın yasalarına itaat etmek bizim kaderimizdir35 

Daha yeryüzündeyken cennetin krallığına giden yolu bulacağız. 

 TANIYIN55 

Talimat 96 

 Ruhanileştirmeye ve düşünceyi yüceltmeye teşvik4-5 

Yaklaşan din savaşlarında, gerçek 

 insan değil, kazanmak14 

 Reenkarnasyonun birçok nedeninden biri17 

 Zihnin güçleri aklın güçlerinin üstündedir33 

 Spiritüalizm nedir?  37-38 

 Mesih bize sesini nasıl duyacağımızı söyler47-48 

 Mahkeme zamanı49 

Reenkarnasyona ilişkin diğer örnekler 53 + 61 

Dünya insanoğlu tarafından kirletildi .... 59-60 

Talimat 97 

Tanrı Kendisini her zaman farklı biçimlerde göstermiştir 

 imanımızı sınamak için bilinir kılındı9-12 

 İnsan İlahi İrade'nin en iyi aracısıdır14 

 İlahi Miras ─ Öğretileri22 

Tanrı her zaman anlama yetisi aracılığıyla 

 basit insanlar bizimle konuştu49 

Reenkarnasyonların sayısı ruhsal gelişimimize bağlıdır. 

 Yeryüzünde mükemmellik ab61 

Talimat 98 

Eğer Mesih'i izlediğimize tanıklık etmek istiyorsak, 

 önce kendimizi mükemmelleştirmeliyiz3 
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Sezgilerimiz sayesinde bir mesajın gerçek olup olmadığını anlarız7 

Spiritüalistlerin görev ve sorumlulukları 

 torununa19 

Tanrı'nın ruhani bağlantısının farklı biçimleri 

 insanlarla birlikte20-23 

Borcumuzu ödediğimiz bir yargı zamanıdır. 

 must30-32 

İnsani olan her şey geçip gider, sadece Tanrı'nın sözü 

ve O'nun yasası sonsuza dek kalır39 

İlahi Üstadın Öğütleri ve Tavsiyeleri 

 ruhsal mücadelemiz için45 

"Birbirinizi sevin" emrini doğru anladık mı? 

 Anladın mı?  50-51 

Tanrı bizi sevgisiyle fethetmek istiyor ve 

 acıya doğru eğilmemek53 

Talimat 99 

Dini cemaatlerin boşuna beklediği 

 Mesih'in İkinci Gelişi2 

 Biz kendimiz kutsanmışlığımıza ulaşmalıyız9 

 Ruhani İsrail, kökeni ve misyonu10-15 

Üçüncü Çağ'ın yeni öğretileri şunlardır 

 İkinci Çağ'dakilerden daha kapsamlı24-25 

Tinden tine diyalog sağlanana kadar 

 

 Ruh hala zaman geçirecek33 

Komşumuz kimdir ve komşuluğumuz nedir? 

 Ona hizmet mi?  51-52 

Yahya'nın suyla vaftizi ve İsa'nın Ruh'la vaftizi 

 ve bunların önemi56-60 

 İnsanlığın ilk günahı62 

Talimat 100 

 Benim yargım sevgiden doğar, intikamdan değil1-3 
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Tanrı neden Tanrı'nın müdahalelerini engellemiyor? 

 Yaratılıştaki Bilim İnsanları mı?  6-9 

Koruyucu meleklerimizin yardımı ve sorumluluğumuz 

 onlara karşı18-24 

 Uyku sırasında Tanrı'nın vahiyleri30-31 

İsa'nın kurban olarak ölümü aracılığıyla sağlanan kurtuluş ancak 

 ardıllığımız aracılığıyla71 

Talimat 101 

 Ruhani görevlerimizi yerine getirmemiz için öğütler6-9 

Tanrı'nın ziyaretlerinin olduğu zamanlarda yaşıyoruz. 

 İlahi Adalet35 

Reenkarnasyon olasılığı bir 

 ilahi sevgi ve adaletin37-40 

Alçakgönüllülük en önemli erdemlerden biridir. 

 uygulanmalıdır55-63 

Talimat 102 

Sürekli olarak ayartmalara maruz kalırız, 

 ama en güçlü düşman kendi içimizdedir11-12 

Mükemmel ruhani diyalog sadece 

 gelecek nesillere ulaşmak için ....  20 

 Tanrı'nın Üçüncü Çağ Sözü Yeni Antlaşma'dır28 

Öğretiler kitabını yayınlama misyonu 

 İlahi Efendi'nin38-39 

 Reenkarnasyon olasılığı Tanrı'nın bir lütfudur52 

Talimat 103 

Tanrı'nın halkı belirli bir ırk değildir, ama  

 seçı̇lmı̇ş ruhlar topluluğu8-14 

Tanrı'nın yargı zamanı - bir çağın sonu ve yeni bir çağın başlangıcı 15-17 

 İsa'yı izlemek için pratik tavsiyeler28 

Tanrı'nın vahiylerini insanlara açıkladığı harika biçim 

İnsanlar kendilerini tanıttılar37-38 

İnsanların, bu konunun öneminin farkına varacakları zaman yaklaşıyor. 
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 ruhun42-43 

İlahi Çalışma katıksız ve katkısız olmalıdır. 

 Törenler yayılır56-58 

Talimat 104 

Sevgi olmadan yeryüzünde barış mümkün değildir30+1-2 

İnsan görüşlerinin düzeltilmesi 

Tanrı Hakkında İlk Kez11-15 

Tanrı'nın bugünkü insanlığa ilişkin kasvetli değerlendirmesi33-34 

 Ahiret, dünyada hayal ettiğimizden farklıdır39-41 

Ruhani İsrail'e İlahi Görev:  

 barış için dua etmek55-58 

Talimat 105 

Ruhanilerin ruhani armağanlarını kullanma sorumluluğu 

kullanmak için3-10 

Tanrı'nın enstrümanları sadece dünyanın ortasında değil 

 Ruhani İsrail11-14 

Hiçbir sınav ücretsiz değildir27 

Ruhsal açıdan olgun olan kişi 

 Doğa güçleri39-44 

Pek çok ulus, materyalizmlerinin bir sonucu olarak 

Yüksek fikirlilik derinlere düşer45-47 

Reenkarnasyon doktrini yeni değildir, ancak mevcuttur 

İlk Zamandan Beri52-54 

Talimat 106 

Dünyevi şeylere fazla bağımlı olmamalıyız. 

Zevklerden ve görevlerden kaçınmak15 

 

Hiç kimse kendi ülkesinde peygamber değildir19-20 

 Duanın önemi32 

 Dünyevi ölümden sonra ruhun ve canın kaderi6-38 

Ebeveynlere ve çocuklara yönelik öğütler57-59 

Talimat 107 
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Ahiret hakkında aydınlanma1-4+15 

 Yeni bir aşama ─ önce yargı, sonra barış18-21 

 Gerçeğin Ruhu ve Çalışması24 

İsrail'in çölde dolaşması 

Vaat Edilmiş Topraklar28-33 

Talimat 108 

 İlyas'ın Üç Zamandaki Güçlü Görevleri9 

Sodom ve Gomora'nın günahkâr mirası zehirli 

Mücadele edilmesi gereken meyveler10-16 

Gerçeğin Ruhu'nun gelişi 

İsa tarafından önceden bildirilmiştir22-23 

Tanrı'nın Krallığı Hakkında32 

Ruhani ve dünyevi olan arasındaki bozulmuş uyum 

maddi yaşam karmaşanın nedenidir 

 doğanın güçlerinde56 

Talimat 109 

İnsanların geminin ortaya çıkışına tepkileri 

 Kurtarıcı ve Öğretileri3-6 

Tanrı'nın çocuklarının yaşamı neden çoğu zaman bu kadar 

Anlaşılmaz derecede zor mu?  11-13 

Ruhun doğası hakkındaki gizem 

 şimdi yayınlanacak14-16 

 Tanrı çocuklarından birbirlerini sevmelerini bekler32  + 36 

Tanrı'nın doğasına ilişkin bir açıklama40-41 

Sadece gerçek ruhsallaştırma ile mucizelere ulaşabiliriz. 

bkz. gerçekleştirilmiş58-59 

İsa'nın doğumu hakkında63-64 

Talimat 110 

Rab'bin çizdiği 144.000 kişiden 4 

Reenkarnasyonun mantıksal bir teyidi 7 

Ruhani ve ulusal İsrail 8 

Nikodim hakkında bir vahiy 13 
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