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Giriş 
Bu V. Cilt'e bir giriş olarak, Mesih'in Ruh'un işinden söz ettiği 123. Öğreti'nin 1-10 ayetlerini ele 

alalım: 

1 Sözüm tükenmez bir şekilde üzerinize dökülür. Ben, İkinci Çağ'da insanlar arasında yaşayan ve 

vaadini ve Sözünü yerine getirerek Kendisine tanıklık etmek için tekrar size inen Mesih'im; o zaman, 

kendi isteğine ya da insanların isteğine göre değil, Ebedi Olan'ın isteğine göre hareket eden Musa'ya Baba 

tarafından dikte edilen Yasa'yı işlerimle doğruladım; bu nedenle, size söylüyorum, Musa'nın söylediklerini 

yürürlükten kaldırmadıysam, şimdi İsa'da size öğrettiklerimi de yürürlükten kaldırmayacağım. 

2 Ben sizinle birlikteyim, çünkü bir keresinde öğrencilerim etrafımı sardığında ve Bana şu şekilde 

sorduklarında onlara söz vermiş ve bunu duyurmuştum: "Efendim, gideceğinizi ama daha sonra geri 

döneceğinizi söylemiştiniz. Söyleyin, bu ne zaman olacak?" Sadeliklerinin ve bilgi arzularının onları 

Rablerinin gizli öğütlerini araştırmaya yönelttiğini gördüm. Yine de onlarla sevgiyle konuştum: 

"Gerçekten de insanlara döneceğim gün uzak değildir", Varlığımın o zaman Ruh'ta olacağını anlamalarını 

sağladım ve aynı zamanda onlara bir sonraki gelişimi duyuracak işaretleri duyurdum. Bu işaretler savaşlar, 

kaos ve dünya çapında büyük acılar olacaktır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, kaosun ortasında, tam da 

böyle bir zamanda geldim. İşte ben, siz insanlar, ruhunuz için bir ışık ve barış mesajıyla geldim; şimdi bu 

mesajla, kendini kurtarmak isteyen tüm inanan insanların içine gireceği, insanlığın sığınabileceği (manevi) 

bir gemi yapacağım. Bu gemi Beni izleyenlerin imanı, umudu ve sevgi dolu şefkati sayesinde sağlam bir 

şekilde kurulacak ve doğa güçleri serbest bırakıldığında Nuh'a emanet edilen gemiye ruhani bir benzerlik 

taşıyacaktır. 

3 Hangi zamanda yaşıyorsunuz? Bunu düşünün ve size öğretimi üç çağda verdiğimin farkında olun. 

Birincisi yasaya, ikincisi sevgiye ve üçüncüsü, yani şimdiki ise bilgeliğe karşılık gelir. 

4 Benim olan tek bir Ruh her zaman sizinle birlikte olmuştur. Ama eğer onu üç farklı aşamada ifşa 

ettiysem, Kendimi tüm yaratılışta tezahür ettirdiğim formların sonsuz ve aynı zamanda mükemmel 

olduğunu hatırlayın. 

5 lk kez Baba'yı Yargıç ve Yasa Koyucu olarak tanıdınız. İkinci Zaman'da, "Sözümü" İsa'da insan 

haline getirdim ve O'nun Sözü ilahi gerçekle konuştu. Mesih "Söz "dür, insanlara "Oğul'u tanıyan Baba'yı 

tanır" diyen aynı Kişi'dir. Şimdi üzerinize Bilgeliğimi döktüğüm Üçüncü Zamandasınız. 

6 Sözümü yerine getirerek, ruhlarınız Bana yükseldiğinde oluşturdukları sembolik "bulut" üzerinde 

ruh olarak geldim ve insanların kalplerinde gerçek tapınağı inşa ediyorum. 

7 Beni bu ses taşıyıcıları aracılığıyla duyduğunuzda, Ruhumun bu küçük ve saf olmayan bedende 

ikamet ettiğini düşünmeyin. Size daha önce de söylediğim gibi, üzerine ışığımdan bir ışın inen, ilahi 

ilham, bilgelik ve sevgi olan şey sizin akıl organınızdır. 

8 Bu iletişimin mucizesini kavrayın ve bu eğitimsiz yaratıkların anlayış organları ve dudakları 

aracılığıyla cahilleri aydınlatan ve 

Böylece günahkârın yüreğinde Tanrı'ya layık bir yuva kurar ve ona bilgeliğin kapısını açan iman 

anahtarını verir. 

9 Sonsuz bir sabırla, ruhunuzun tekâmülünün, Benim Ruhum ile sizin ruhunuz arasındaki 

mükemmel birleşmeye bir hazırlık olarak, ses taşıyıcısının zihin organı aracılığıyla Benim iletişimimi 

kavramanızı sağlayacağı zamanı bekledim. 

10 Ses taşıyıcısının beyni yorulmadan ya da boğazı kısılmadan Benim Sözümü söylemesinin nedeni 

budur. Çünkü çağrımın insanlara ulaşması için o dudakları hareket ettiren Benim. Onları yaşam ağacının 

gölgesinde dinlenmeye ve sonsuz yaşamın meyvesini yemeye davet ediyorum.  
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Talimat 111 
1 Ey insanlar, kalplerinizin kapılarını Bana açın! Hayatın zorluklarının sizi bir fırtına rüzgârı gibi 

savurduğunu gördüm; hastalığın evinizi istila ettiğini ve sefaletin sizi ele geçirdiğini gördüm. Size huzur 

getirmeye geldim. 

Ah, sevgili insanlık, iyi niyetli olsaydınız kurtuluşunuzu ne kadar kolay bulacağınızı bir bilseydiniz! Tek 

bir dua, tek bir düşünce, tek bir söz insanları, halkları ve ulusları barıştırmak için yeterli olabilir, ancak 

insanlar çatışmalarının çözümünü başka yollarda aramaktadır. Mesih gibi davranmak dışında her şey 

birçok insanın sloganıdır; O'nun öğretisini uygulamak dışında her şey - ve işte sonuçları! 

2 İçinde adalet, sevgi ve merhamet yoksa işlerinizden ne bekleyebileceksiniz? Bunlar İsa'nın size 

verdiği öğretiler değil mi? Size doğrusunu söyleyeyim, sevgi, adalet ve merhamet çağınızın yaşam tarzına 

aykırı değildir, bunlar ruhen gelişmiş varlıklara özgü erdemlerdir. 

3 Dünyanın hazinelerine sahip olmak için birbirlerini öldüren savaşlara karışmış insanları 

gördüğümde, insanlığı tekrar tekrar hiçbir değeri olmayan şeyler için kavga eden küçük çocuklara 

benzetmekten kendimi alamıyorum. Çocuklar hala biraz güç ya da biraz altın için kavga eden insanlar. 

Diğer insanların sahip olduğu erdemlerin yanında bu sahiplikler ne anlama geliyor? 

4 Kalplerine nefret tohumları ekerek halkları bölen kişi, hayatını herkesi kucaklayan kardeşlik 

tohumları ekme görevine adayan kişiyle kıyaslanamaz. Kardeşlerinin acı çekmesine neden olan kişi, 

hayatını komşularının acılarını hafifletme görevine adayan kişiyle kıyaslanamaz.  

5 Her insan yeryüzünde bir taht hayal eder, ancak insanlık başından beri dünyada bir tahtın ne kadar 

az değerli olduğunu deneyimlemiştir. 

6 Size krallığımda bir yer vaat ettim, ama bunu talep eden çok az kişi var ve bunun nedeni insanların 

göksel âlemlerin Kralının en küçük tebaasının yeryüzünün en güçlü hükümdarından daha büyük olduğunu 

anlamak istememeleridir. 

7 İnsanlar henüz küçük çocuklardır; ama üzerlerine gelmekte olan büyük ziyaret onlara o kadar kısa 

sürede o kadar çok şey yaşatacaktır ki, çok geçmeden bu çocukluktan olgunluğa geçecekler ve sonra da 

deneyimin meyveleriyle donanmış olarak şöyle haykıracaklardır: "Babamız İsa haklıydı, O'na gidelim." 

8 Günahlarınız için kurban edilen Kuzu şu anda sizinle konuşmaktadır ve O'nun sözü sevgi ve 

bağışlamadır. İlahi Adalet Kitabı altıncı bölümde açılmıştır, çünkü Kuzu onun mühürlerinin her birini 

çözmüştür. 

9 Yakında 1950 yılına girilecek ve bu tezahür şekli sona erecektir; ancak Altıncı Mühür bu nedenle 

kapanmayacak, Yedinci Mühür'ün açılacağı zamanın sonuna kadar parlamaya devam edecektir. 

10 İnsanlığın bu zamanda kendini hazırlamasını istiyorum ki son mühür açıldığında insanlar yeni 

vahiylerin içeriğini duymaya ve kavramaya hazır ve bilinçli olsunlar. Ulusların ve halkların o günlerin 

acısına dayanabilmeleri için içsel olarak güçlü olmalarını istiyorum. 

11 O zamanların sınavlarına dayanabilenleri kutsanmış olarak adlandıracağım ve onları azimleri ve 

gücüme olan inançları için yeni bir insanlığın ebeveynleri olarak atayarak ödüllendireceğim. 

12 İnsanların günahları silinecek ve her şey yeni gibi görünecektir. Saflık ve bakirelik dolu bir ışık 

tüm yaratıkları aydınlatacak, yeni bir ahenk insanlığı selamlayacak ve o zaman insanların ruhundan 

Rablerine uzun zamandır beklediği bir sevgi ilahisi yükselecektir. 

13 En eski zamanlardan beri çocukları tarafından kirletilen Toprak Ana, bir kez daha en güzel 

bayramlık elbiseleriyle süslenecek ve insanlar artık ona "Gözyaşı Vadisi" demeyecek, onu kan ve gözyaşı 

tarlasına çevirmeyecekler. Bu dünya, evrenin ortasında küçük bir sığınak gibi olacak ve insanlar buradan 

ruhlarını alçakgönüllülük ve Cennetteki Babalarına duydukları sevgi dolu bir birlik içinde Sonsuzluğa 

yükselteceklerdir. 

14 Çocuklarımın ruhunda Benim Yasam ve kalplerinde Benim Sözüm yer alacak ve eğer geçmişte 

insanlık kötülükten zevk alıp günahtan haz duyduysa, o zaman iyilikten başka bir ideali olmayacak ve 

Benim yolumda yürümekten daha büyük bir zevk bilmeyecek. Ancak bu nedenle insanın biliminden ya da 

medeniyetinden vazgeçip (ıssız) vadilere ve dağlara çekilerek ilkel bir yaşam süreceğini düşünmeyin. 

Hayır, yine de büyük bir ilgiyle baktığı bilim ağacının meyvelerinin tadını çıkaracak ve sonra 

ruhsallaşması daha büyük olduğunda, bilimi de öyle olacak. Ancak zamanın sonuna doğru, insan tüm bu 

yolu katettiğinde ve ağaçtan son meyveyi kopardığında, daha önce kendisine çok büyük görünen işlerinin 
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önemsizliğini fark edecek ve Ruhsal Yaşamı kavrayıp hissedecek ve bunun aracılığıyla Yaratıcı'nın işine 

daha önce hiç olmadığı kadar hayran olacaktır. İlham yoluyla büyük vahiyleri alacak ve yaşamı sadeliğe, 

doğallığa, ruhsallaşmaya dönüş olacaktır. O günün gelmesi biraz zaman alacak, ama tüm çocuklarım onu 

görecek. 

15 Şimdi ileriye doğru bir adım atmalısınız ki ruhunuz kısır bir yaşam sürdüğünden şikâyet etmek 

zorunda kalmasın. 

16 Gelecek zamanlar hakkında sizinle konuşmuştum. Sözlerim sizi yabancılaştırmasın, çünkü size 

doğrusunu söyleyeyim, yarın pek çok kişinin yüreğinde inancı canlandıracak ve umudu alevlendirecek. 

17 İnsanlık, günahınızı sevgiyle geçersiz kılacak ve sizi kurtaracak güce sahibim. Lekelerinize 

bakmak için durmayacağım ve sizi dünyanın bataklığında kaybolmuş bulsam bile, sizi havarilerim yapmak 

için sizi ondan kurtaracağım. 

18 İnsanlar arasında Benim tarafımdan işaretlenmiş yüz kırk dört bin kişinin bir kısmı yaşıyor. Benim 

bu hizmetkârlarım dünyanın dört bir yanına dağılmış, barış için dua etme ve insanlığın kardeşliği için 

çalışma görevini yerine getirmektedirler. Birbirlerini tanımıyorlar ama - bazıları sezgisel olarak, diğerleri 

ise bu vahiyle aydınlanmış olarak - kardeşlerinin yolunu aydınlatma kaderlerini yerine getiriyorlar. 

19 Sevgimle işaretlenmiş olanlar kısmen basit insanlardır, ancak dünyada saygı gören kişiler de 

vardır. Onlar ancak yaşamlarındaki, eserlerindeki, düşünme ve ilahi vahiyleri anlama biçimlerindeki 

maneviyatla tanınabilirler. Onlar putperest, fanatik ya da umursamaz değildir. Herhangi bir dini uyguluyor 

gibi görünmezler ama yine de ruhları ile Rablerinin ruhu arasında içten gelen bir saygı vardır. 

20 Kutsal Ruh'un ışığıyla işaretlenmiş olanlar cankurtaran sandalları gibidir, koruyuculardır, 

danışmanlar ve koruyuculardır. Onları ruhlarında ışıkla, huzurla, güçle, iyileştirici merhemle, en isteksiz 

kapıları görünmez bir şekilde açan anahtarlarla, başkaları için aşılmaz olan engelleri yenecek silahlarla 

donattım. Yeteneklerinin bilinmesi için dünyaya unvanlarını sunmaları gerekli değildir. Hiçbir ilim 

bilmezler ve dünya malından fakirdirler ama yine de hayat yolunda çok iyilik yapabilirler. 

21 Burada Sözümü alan bu kalabalıklar arasında birçoğu sadece görevlerini teyit etmek için geldiler; 

çünkü onlara ruhsal armağanlar yeryüzünde verilmedi ya da görev emanet edilmedi. Size doğrusunu 

söyleyeyim, her ruhun sahip olduğu ışık, evriminin uzun yolu boyunca kazandığı ışıktır. 

22 Ne mutlu Benim sevgimden ilham alarak ruhani görevlerini yerine getiren işaretlenmiş olanlara ve 

ne mutlu onları taklit edenlere, çünkü onların sahip olduğu ruhani olgunluğa erişecekler. 

23 İkinci Çağ'da kaç kez İsa'nın Sözü'nü duyan basit insanlar ve O'na yaklaşan hastalar, havarilerimin 

sayısına dahil olmadan, öğrencilerimin yaptıklarından daha büyük mucizeler yapmaya çalıştılar. 

24 Gayretle (gelişim yolunuzun) hedefini arayın, hepiniz Bana iman, merhamet ve alçakgönüllülük 

yolunda gelin ve hepiniz Babanıza eşit derecede layık olduğunuzu hissedeceksiniz. 

25 Yeni gün ışığının şafağında, ruhunuz Baba'ya şükretmek için yukarı doğru döndü. 

26 Siz öğrenciler ve yeni başlayanlar, Benden öğrenmek için tekrar gelin, Sözlerimi içinizde 

derinlerde tutun ki imtihan zamanları sizi hazırlıksız yakalamasın. Sizi azgın bir denizdeki kırılgan 

tekneler olarak görmek istemiyorum. 

27 Kendinizi yararsızlıktan ve kötülükten kurtardığınızda, öğretilerimi kullanabilmeniz ve aynı 

zamanda işittiğinizin Gerçeğin Ruhu olduğunu kanıtlayabilmeniz için, halkımdan istediğim şey 

yenilenmedir. Şimdi bu lekeleri tövbe ve alçakgönüllülükle temizlemeniz ve sevgi işleriyle Benim 

gerçeğime tanıklık etmeniz gerektiğini anlayın. 

28 Bu yoldaki ilk adımlarınızdan itibaren, ister konuşmak ister harekete geçmek için olsun, gerçeği 

kullanın. Yalanlar ilahi özden yoksundur, bu nedenle asla ikna edemezler. 

29 Kendimi onlar aracılığıyla tanıtmadan önce bu sözcüleri arındırıyorum ki, size gerçeği yalnızca 

onlar bildirebilsin. Yarın erkekler, kadınların ağzından da iletildiği için bu Söz'den kuşku duyarak sizi 

rahatsız ederlerse, gözünüz korkmasın. Onlara, öğrencilerimi cinsiyetlerine ya da sınıflarına göre 

seçmediğimi ve duyurum için açık bir zihnin ve uysal dudakların, esinimi onlar aracılığıyla ifade etmek 

için yeterli olduğunu söyleyeceksiniz. 

30 Sizi arayan kişilerden korkmayın; bu kişileri araştırmacı ya da eylemlerinizi kınayan kişiler olarak 

görseniz bile. Onların içinde ışığı arayan ruhları daima tanıyın. 
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31 Beni gerçek anlamda seven bir koyunu Benim engelimden kim ayırabilir? Çalışanlarımın her 

birinin sadeliğinin ardında, insan gözünden saklı, her adımını izleyen bir melek vardır. 

32 Size savaşacağınızı ve - eğer gerçeğin parlamasını istiyorsanız - savaşta cesur olmanız ve size 

yapılabilecek her türlü hakareti affetmeniz gerektiğini ve kızgınlığın size kullanmamanız gereken silahlar 

vermesine izin vermemeniz gerektiğini söyledim. 

33 Övünmeden affetmeyi bilirseniz, savaşı kazanırsınız. Sınava tabi tutulduğunuzda dua edin, ben de 

tüm bilimin ötesinde, inanmayan yürekleri titretecek şaşırtıcı işler yapayım. 

34 Bununla birlikte, yaşamak zorunda kalacağınız sınavlara şimdiden dikkatinizi çekiyorum. Ancak 

şaşırmamak için her zaman hazırlıklı olun. 

35 İlhamlarıma açık olun ve hatalarını düzeltmek için yaşamın darbelerini bekleyen katı yürekli 

kişiler gibi davranmayın. Size söylüyorum, aranızda acı ve ölüm de var, onlar da sizinle konuşuyor. 

36 Şimdi her ruhun, kendisine emanet ettiğim görevi yerine getirmek üzere yola çıkabilmesi için, 

içinde bulunduğu çağ hakkında net olma zamanıdır. 

37 Kendine ne kadar acı çektirmiş olursan ol, Ben herkesi severim ve Bana gelene kadar herkese 

kurtuluşlarının yolunu açacağım. 

38 İlyas, Üçüncü Çağ'daki restorasyon çalışmalarında Bana yardım etti. Bugün onu geçmiş çağlarda 

olduğu gibi bedenlenmiş, yollarda seyahat ederken, insanların zihinlerini Benim İlahiliğime ibadet 

sunmaya hazırlarken göremezsiniz. Onun varlığını sadece ruhunda ve insanlığı kurtarmak için verdiği 

büyük mücadelede hissediyorsunuz. 

39 Rehberiniz olarak bu iyi Çoban'ın bulunduğu görevinizi yerine getirdikten sonra hepinizi 

bekliyorum. 

40 Ondaki samimiyeti, sevgiyi ve her zaman sizin için yaptığı fedakârlığı algılamadınız mı? İlyas'ı 

överek ve Rabbinizi yücelterek hedefe ulaşmak için ayağa kalkmayacak ve engelleri aşmayacak mısınız? 

41 Benim büyük bir görkemle size geldiğimi göreceğiniz yazılıdır. Pek çok kişi Beni ruhani yüzümle 

gördü ama insanlar arasında gerçekleştirdiğim işi anlamayı başaramadı. Ama size "Kimi dinliyorsunuz ve 

neden dünyadan yüz çeviriyorsunuz?" diye sorulsa ne yanıt verirdiniz? - Gerçeğe uygun konuşun, 

gördüklerinizi inkâr etmeyin, Petrus'un yaptığı gibi bu işi bilmediğinizi söylemeyin, çünkü ruhunuzda olan 

ve sizi ayırt eden işareti saklayamazsınız, ondan kaçınamazsınız. 

42 Size sunduğum kanıtlara rağmen, birçoğunuzun yargılanma ve mahkeme önüne çıkarılma 

korkusuyla Bana sırtınızı döneceğinizi biliyorum. Ama Beni duyan sizler sessiz kalırsanız, Davamı kim 

savunacak? Ama Ben, öğretimi bilmeden, yargılanacağı zaman onu inceleyecek, doğru bulacak ve halkım 

için (mahkemede) savunma yapacak olanları eğitiyorum. 

43 Eğer Benim işçilerim olmak istiyorsanız, Beni örnek almalı ve Benim tarafımdan öngörüldüğü için 

gelmesi gereken denemeleri kabul etmelisiniz. Ama bu zamana girdiğinizde kafanız karışmasın ve tüm 

bunları size bildirdiğimi unutmayın. O zaman Benim gücümü ve adaletimi tanıyacaksınız ve eğer Benim 

Sözümden şüphe ettiyseniz, şaşırmamanız için sizi hazırladığımı göreceksiniz ve bu denemelerin ortasında 

size olan sonsuz lütfumu ve merhametimi tanıyacaksınız. 

44 İnsanlara büyük bir güç atfettiniz ve Benimkinden şüphe ettiniz. Yakında her şeyin Benim İrademe 

tabi olduğunu ve her şeyin Benim Yasalarıma itaat ettiğini size kanıtlayacak olaylar meydana gelecektir. 

Söz konusu zamanda saf olmanızı istiyorum ve tek çabanız Benim talimatlarımla hemcinslerinizi 

aydınlatmak olsun. Yasalarıma itaat etmiş olsaydınız bu dünyayı bir cennete dönüştürebileceğinizi 

düşünün. Yaşamınız Tanrınızı sonsuza dek yüceltmek için olabilirdi. Ancak yine de günahlarınızı telafi 

edebilir ve iyi yola dönmeniz için size verdiğim sürekli fırsatı kutsayabilirsiniz. 

45 Sevin ki sevilebilesiniz. Bağışlayın ki bağışlanmaya layık hale gelebilesiniz. Kendinizi 

alçakgönüllülüğünüzle sınayabilmeniz için, size hizmet edenlerin önünde eğilmeye hazır olun. 

46 Benim kullarım olun ve Benim tarafımdan asla aşağılanmayacaksınız. Bir kral olarak gelmediğimi, 

asa ya da taç takmadığımı unutmayın. Alçakgönüllülüğün bir örneği ve daha da ötesi, hizmetkârınız olarak 

aranızdayım. Benden isteyin ve size vereyim, Benden isteyin ve size sevgimin ve alçakgönüllülüğümün 

başka bir kanıtını vermek için itaat edeyim. Sizden sadece Beni tanımanızı ve Benim İsteğimi yerine 

getirmenizi istiyorum ve eğer görevlerinizi yerine getirirken engellerle karşılaşırsanız, Benim Adımla dua 

edin ve fethedin; sevabınız daha büyük olacaktır. 
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47 Eğer acı çeken bir kişiye yaklaşıp onunla ilgilenemiyor ve onu teselli edemiyorsanız, dua edin ve 

ruhunuz ona ulaşsın; bu şekilde kutsal görevinizi yerine getirebilirsiniz. Güçlünün hatırı için, ihmalkâr 

yardım alacak ve doğru bir adamın hatırı için bir ulus kurtulacak. 

48 Krallığımın insanlığa yaklaştığını size bildirdiğim günden bu yana, Beni duyduğunuz bu güne 

kadar ne kadar zaman geçti; ama inanmadınız ve sözlerime itaat etmediniz ve geçen her gün sizi sona daha 

da yaklaştırıyor! Bu dönem sona erdiğinde ve ruhunuzun yararı için çalışma fırsatından 

yararlanmadığınızda ne yapacaksınız? Yine de, sizi beklediğimi ve sabrımın sonsuz olduğunu söylemeye 

devam ediyorum. Ama kendinize merhamet edebilmeniz için Beni anlamanızı istiyorum. 

49 Her dünya yaşamında size yeni bir beden verdim ve mücadelenize başlayabilmeniz için ruhunuzu 

aydınlattım ve size bu süreçte (ruhunuzun) giysinizin parçalarını veya kalbinizin parçalarını bırakmaktan 

korkmamanız gerektiğini söylüyorum, çünkü sizin için kapıyı açacak ve sizi ebedi eve götürecek olan 

yalnızca bu erdemlerdir. 

50 İkinci Çağ'da yaptığım mucizelere hayret ettiniz; ama düşünürseniz, bunların dünyada 

gerçekleşmeye devam ettiğini fark edeceksiniz - bazıları maddi formda, diğerleri ise insanların ruhlarında. 

51 "Sağırlar işitir": vicdanlarının sesini susturduktan sonra, bugün kalplerine giren ve onları tövbe 

etmeye ve iyi kararlar almaya sevk eden sözlerimi dinleyenlerdir ve ruhları artık kurtuluş yolundadır. 

52 Topal adam iyileşti ve bugün Beni izliyor: Bu, ruhani yoldan ayrıldığı için felçli olan ve Benimle 

buluşmaya gidemeyen ve bugün Sözümü işiterek iyileşen ve Benimle birlikte olmak için kendisini 

bağlayan zincirlerden kurtulmaya hazırlanan çocuktur. 

53 Ve körler gördü: Bu insanlığın, kendisini çevreleyen şeylerin ötesine bakma arzusu olmadan 

yaşadığı karanlık ve uyuşukluktan sonra, istisnasız hepiniz Beni tanıyabilesiniz diye, Ruhumun Kendini 

tanıttığı ve görülebildiği, mücadeleler ve denemelerle dolu yolu göstermek için onu yeni bir günün ışığıyla 

aydınlattım. 

54 Ölüler bile dirildi: Çok az kişi lütuf içinde kalmayı ve Benimle birlik içinde yaşamayı bilir. Lütuf 

için "ölenlere", kavrayamadıkları sonsuz sürprizlerle dolu bir dünyayı gördükleri ve her şeyin güç, sağlık 

ve huzur olduğu yeni bir hayata uyanmaları için inancı, umudu geri verdim. 

55 Bu zamanda Beni tanıyanlar bunlardır, ama ben size diyorum ki: Eğer 1950'den sonra Sözüm 

kesilir ve yeni kalabalıklar size yaklaşırsa, onları yetiştirin ve size öğrettiğim gibi onlara öğretin. Yeni 

imanlıların imanını teşvik etmeye devam edebilmeniz için size büyük yetki veriyorum. 

56 Günahkâr erkek ve kadınları kullandığım için Benim Sözümden kuşku duymayın. Bana doğru bir 

adam verin, onun aracılığıyla sizinle konuşayım. Ama size doğrusunu söyleyeyim, insanlar arasında saf ve 

mükemmel ruhlar bulamıyorum ve insan materyalizmine ve kusurluluğuna rağmen Benim bildirimin bu 

zamanda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Buradaki yaratıklar meleklerin saflığına veya ataların suçsuz 

erdemine sahip olmasalar bile, onları uzun zamandır hazırlıyorum, ruhlarını seçtim ve bedensel 

kabuklarını arındırdım ve nesilden nesile ataları kendilerini arındırdı. En içteki öğütlerime kim nüfuz 

edebilir? Çalışmam tamamlanmak üzere ve size son Sözümü verdiğimde, siz ve Üçüncü Ahit'i arayan 

herkes onun ilahi özünü kullanacak ve kendinizi onunla besleyeceksiniz. 

57 Dua evi, öğretilerim üzerinde düşünmeniz ve bunları uygulamanız gereken tek yer değil, her 

yerdir. Size sadece bu dünyada nasıl yaşayacağınızı öğretmiyorum, aynı zamanda sizi bekleyen ve sonu 

olmayan ruhani hayata da hazırlıyorum. 

58 İzleyin ve dua edin, çünkü yüreğinize esin vermek ve ona verdiğim ruhsal armağanları insanlar 

arasında kullanmasını sağlamak için ne zaman sesleneceğimi bilemezsiniz. 

59 Yaşam yollarında yürümekten yorgun düştünüz ve çok acı çektiniz. Evimde dinlenin, soframa 

oturun ve bu şaraptan için. Yarın yaşam yolunda ilerlemeye devam etmelisiniz, ancak tüm varlığınızda 

yolunuzun nihai hedefine ulaşmanıza yardımcı olacak yeni bir güç hissedeceksiniz. 

60 Size işlemeniz için bazı geniş "topraklar" emanet edeceğim ve işinizi yaparken yıkılmamanız için 

gerekli güce sahip olmanız çok önemlidir. Her biriniz, ilahi öğretilerimden cesaret alarak ekmeyi, bakmayı 

ve biçmeyi öğreneceğiniz bu "tarım arazisinde" gayretli bir işçi olacaksınız. Bu, sizi Bana yaklaştıracak 

erdemleri edinmeniz için sevgimin size sunduğu en değerli fırsat olarak şu anda size verdiğim bir lütuftur. 

61 Artık dünyanın zevkleri ya da anlamsızlıkları peşinde koşmayın. Hayatınızı kusursuz hale getirme 

idealini takip edin, çünkü varlığınız boyunca kalbiniz için uyarıcı olan tatminleri size vereceğim. 
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62 Dünyada çok fazla sefalet ve acı olduğunu anlayın. Her fırsatta teselliye, sevgiye, iyileştirici 

merheme ve adalete ihtiyacı olanları bulabilirsiniz. Kalbinizi her acıya açın. Ağlayanların ağıtlarını 

duyabilmek için şefkatli olun ve sessiz kalıp acılarını gizleyenlerle empati kurabilmek için sezgilerinizi 

geliştirin. 

63 Yoksullara karşı efendiler gibi davranmayın, çünkü adaletimin tecelli edeceği gün alçalttıklarının 

önünde kendini alçalmış görmek istemeyen hiç kimse kendini Tanrı, Kral ya da Rab olarak görmemelidir. 

64 Çaresizlik içinde Bana ya da sana küfredenlerden yüz çevirme. Onlar için sana merhemimden bir 

damla veriyorum. 

65 Sizin için en değerli olan şeyde sizi inciten herkesi affetmeye hazır olun. Size gerçekten 

söylüyorum, bu denemelerden birinde samimi ve gerçek bir bağışlama yaptığınız her sefer, ruhani tekâmül 

yolunuzda ulaştığınız bir başka aşama olacaktır. 

66 Öyleyse Bana yaklaşmanıza yardımcı olanlara karşı kızgınlık hissedecek ve onları bağışlamayı 

reddedecek misiniz? Beni örnek almanın manevi hazzından vazgeçecek ve her darbeye karşılık vermek 

için şiddetin beyninizi karartmasına izin verecek misiniz? 

67 Size gerçekten söylüyorum, bu insanlık henüz bağışlamanın gücünü ve yarattığı mucizeleri 

bilmiyor. Benim Sözüme iman ettiklerinde, kendilerini bu gerçeğe ikna edeceklerdir. 

68 Sevgili insanlar, size susuzluğu gideren ve her kötülüğe şifa olan suyu bırakıyorum. 

69 Sözümü işittiklerinde ruhsal görevlerinin farkına varabilsinler diye, içlerinde yaşamak için 

yürekleri aramaya geldim. Dua etmeyi öğrenmenizi, göksel Babanızla konuşmanızı, Bana iletmek 

istediklerinizi İsa'nın size öğrettiği samimiyet ve doğrulukla yansıtmanızı ve hissetmenizi istiyorum. Ama 

her gün tekrar tekrar: "Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin olsun Tanrım" diyen ve gerçekte ne 

dediklerini bilmeyen, çünkü gerçekte Benim isteğimle hiç uyuşmayanlar gibi yapmayın! 

70 İnsanların ayağa kalkma ve Benim İlahi öğretilerimi uygulama zamanı geldi. Bu nedenle sizi 

yaşamlarınızı sadeleştirmeye ve kalplerinizi maddi arzulardan özgürleştirmeye sevk ettim. 

71 Öğretilerimin uygulanması geçmiş zamanların basit yaşamına bir geri dönüştür ama aynı zamanda 

ruhani bilgide ileriye doğru atılmış bir adımdır. 

72 Bu zamanın seçilmişleri rastgele seçilmedi; çocuklarımın her biri için seçimin ilahi bir nedeni 

vardır. Daha dünyaya gelmeden önce kaderinizde yazılı olan görevi yerine getirebilmeniz ve bu görevi 

yerine getirmenize yardımcı olabilmek için, bunu size talimatlarım aracılığıyla bildiriyorum. 

73 İmanınıza çelik ve güç kazandırmak için sizi ne kadar sınadığımı deneyimlemediniz mi? Ruhani 

olana ulaşmak ve onu tanımak için bastırılamaz bir susuzluk hissetmiyor musunuz? Dünyayı çevreleyen 

(manevi) atmosferde baskı ve nefes darlığı hissetmediniz mi? Farkında değil misiniz - ama "nedenini" 

bilmeden - pislikten nasıl kaçıyorsunuz? Tüm bu işaretler, kaderinizde yeryüzünde üstlendiğiniz diğer tüm 

görevlerden öncelikli olan ruhani bir görevin bulunduğunun kanıtıdır. 

74 Ruh yaşamak ister, ölümsüzlüğünü arar, kendini temizlemek ve arındırmak ister, bilgiye aç ve 

sevgiye susamıştır. Bırakın düşünsün, hissetsin ve eyleme geçsin, emrinizdeki zamanın bir kısmını kendisi 

için kullanmasına izin verin ki kendini onda gösterebilsin ve özgürlüğüyle kendini yenileyebilsin. 

75 Bu dünyada sahip olduğunuz her şey içinde, bu yaşamdan sonra geriye yalnızca ruhunuz 

kalacaktır. Erdemleri ve faziletleri biriktirsin ve onları kendi içinde saklasın ki, kurtuluş saati geldiğinde 

Vaat Edilmiş Toprakların kapılarında zavallı bir ruh olmasın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 112 
1 Ben ruhun gıdasıyım, ben ihtiyaç duyduğunuz her şeyin sahibiyim, ben gelişim yolunuzdaki 

ışığım. 

2 Beni tanımanızı arzu ediyorum. Bir zamanlar bir insan olarak aranızdaydım; bugün size gerçekten 

çocuklarımın içinde olduğumu ve onların anlayış organları aracılığıyla konuşabildiğimi göstermek için ruh 

olarak geldim. Gelecekte ruhunuza ulaşan yalnızca Benim ilhamımın ışığı olacaktır. Ama sizinle 

konuşmak için kullandığım her biçimde, Beni daha iyi tanıyabilmeniz için Ruhumun önünüze getirdiği 

yeni bir ders ve yeni bir vahiy aşaması olacaktır. 

3 Yaştan yaşa insanlar Ben hakkında daha net bir fikre sahip olurlar. Beni Mesih aracılığıyla 

tanıyanlar, Beni yalnızca Musa'nın Yasaları aracılığıyla tanıyanlara göre gerçeğe daha yakın bir anlayışa 

sahiptirler. İnsan kitlelerinin doğruluğundan korktukları için izledikleri ve itaat ettikleri Tanrı, daha sonra 

Mesih'in sevgisinin tohumu yüreklerinde filizlendiğinde Baba ve Efendi olarak aranmıştır. 

4 Size doğrusunu söyleyeyim. Sana acı göndermiyorum. Bahçıvanın bahçesine nasıl bir sevgiyle 

baktığını gördünüz mü? Siz Benim için uçsuz bucaksız bir bahçe gibisiniz; Ben de size ateş zambakları, 

güller ya da beyaz zambaklar gibi bakıyorum. Ama eğer kaliksleriniz Benim sevgimin çiyine kapalıysa, 

fırtına rüzgârları sizi kamçıladığında kendinizi zayıf hissetmeniz doğaldır. Öyleyse neden sizi azarlayanın 

ben olduğumu düşünüyorsunuz? Acılarınızın ve kederinizin nedenini Bana atfetmeniz bir hatadır; çünkü 

bir baba yalnızca çocuklarının mutluluğunu ister. 

5 Yaratılmış olanla ve Benim Yasalarımla uyum içinde olmadığınızı fark ettiğinizde, 

talihsizlikleriniz için Beni suçladığınıza pişman olacak ve acıyı yaratanın siz olduğunuzu anlayacaksınız. 

6 Geçmiş zamanlarda, insanlar henüz gerçek Tanrı'nın bilgisine ulaşmamışken, doğanın her gücünde 

bir ilah görüyorlardı. Bu nedenle, bu güçler serbest bırakıldığında, insanlar günahları uğruna kendilerini 

serbest bırakılan unsurların etkisinden kurtaramayacaklarını fark etmeden, bunun tanrılarının intikamı 

olduğunu söylediler. 

7 Bu inançların bir kısmını hala muhafaza ediyorsunuz; çünkü insanları, şehirleri ya da ulusları 

kırbaçlayan depremleri, fırtınaları ya da salgınları gördüğünüzde ya da duyduğunuzda, "Bu Tanrı'nın bir 

cezasıdır" diye haykırıyorsunuz. 

8 Bu zamanda size insanın doğa güçleri üzerinde şimdiye kadar keşfetmediğiniz bir güce sahip 

olduğunu gösterdim. Size, Benim yasalarıma uygun olarak dua eden ve yaşayan herkesin temel güçlere 

itaat edebileceğini ve doğa tarafından duyulabileceğini öğrettim. Bu size şaşırtıcı geliyor mu? İsa'nın 

öğretiş örnekleri arasında, Doğayı emrine nasıl tabi kıldığını da verdiğini hatırlayın. Unutmayın ki, 

Efendimiz öğrencileriyle birlikte Celile Denizi'nde bir teknede seyrederken, deniz aniden köpürdü. 

Elçilerinin korkusunu görünce elini uzattı ve dalgalara sakinleşmelerini buyurdu; onlar da itaatkâr kullar 

gibi hemen itaat ettiler. 

9 Size doğrusunu söyleyeyim, yeni öğretilerimi anlamak için bu örneklerde hâlâ incelemeniz ve 

kavramanız gereken çok şey var. Yaşamlarınızdaki zor kriz zamanlarında yasamın yerine getirilmesinde 

imanın gücüne tanık olabilmeniz için sözlerime iman etmeniz yeterlidir. 

10 Bu denemelerden birinde dua ettiğinizde ve Benim gerçeğimi somut olarak deneyimlediğinizde 

yürekleriniz nasıl da sevinçle doldu. İnançla, ruhanileşmeyle ve alçakgönüllülükle, dünyanın değişen 

kaderinin kurbanları olmaya devam etmenizi engelleyecek gerçek duaya kavuşacaksınız. Çünkü 

yaşamlarınızı yöneten yasalarla uyum içinde yaşarsanız, sizi çevreleyen her şey hizmetinizde olacaktır. 

İnsanın akıl organı aracılığıyla size büyük bir sevgiyle sunduğum öğretilerimi aklınızda tutun. Işınım ses 

taşıyıcısının zihnine yerleştiğinde, ilahi anlamını kaybetmeden Söz haline gelir. İkinci Çağ'daki alegoride 

size duyurduğum bu ışık, ruhları kurtuluş limanına götürecek olan fenerdir. İlhamımı insanileştirdim ki 

Beni dinlediğinizde vahiylerimin içeriğini ve öğretilerimi uygulamaya koymanın yolunu anlayabilesiniz. 

Yarın, sizinle olan bu bağlantım sona erdiğinde, ışığım insanların ruhunu aydınlatmaya devam edecek. 

11 O günlerde Tanrı Oğlu'nun Kanı herkes için döküldüyse, şimdi de Ruhumun Işığı tüm bedenlerin 

ve her ruhun üzerine inecektir. 

12 Her insanın derinliklerinde, uykuya dalmanıza izin vermeyen bir çan sesi duyulur. Sizi çağıran ve 

sizi dua etmeye, derin düşünmeye ve tefekküre davet eden sesimdir. Bazıları bu çağrı karşısında duraksar 
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ve ona doğru gider; diğerleri ise bu sese direnir ve maddi doğalarının sert kabuğunun ortaya çıkmasına izin 

verir. Bu nedenle, bazıları gerçek yaşama uyanmak için acele ederken, diğerleri tembellik eder. 

13 Sözümü işitmenin lütfunu deneyimlemiş olan kaçınız yüreklerinizde Bana şöyle dediniz: "Tanrım, 

dünyaya geri dönmekte neden bu kadar geciktin?" - Buna karşılık ben de size diyorum ki: Benim için 

bunca zamanın anlamı sadece bir andı. Size söyleyebilirim ki, Çarmıh'ta size son sözümü verdiğim andan, 

bu çağda size ilk öğretiş sözümü verdiğim güne kadar, Benim için hiçbir zaman geçmedi. O çağda 

ayrılışım ile bu çağa varışım arasındaki süre o kadar kısaydı ki, bunu doğuda parlayıp batıda sönen bir 

yıldırımın ışığına benzetiyorum. 

14 Bazen insanlar kendilerini Bana karşı o kadar değersiz görürler ki, onları bu kadar çok 

sevebileceğimi anlayamazlar; ve Babalarından uzakta yaşamaya razı olduklarında, kendi hayallerine göre 

bir yaşam kurarlar, yasalarını yaratırlar ve dinlerini yaparlar. Bu yüzden Benim gelişimi 

deneyimlediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşarlar. O zaman kendilerine şu soruyu sorarlar: "Gerçekte 

Babamız bizi o kadar çok seviyor mu ki bizimle bu şekilde bağlantı kurmanın bir yolunu arıyor?" 

15 Siz insanoğulları, size yalnızca Benim olanın yok olmasına izin vermeyeceğimi söyleyebilirim - ve 

siz Benimsiniz. Seni sen olmadan önce sevdim ve sonsuza dek seveceğim. 

16 Bana dönüşünüzü geciktirdiyseniz ve yol boyunca pek çok talihsizlikle karşılaştıysanız, bu, 

günahlarınız nedeniyle sevgimin azaldığı anlamına gelmez. Sesim, vicdanınız aracılığıyla, aslında sizi her 

zaman hakikat yolunda Bana gelmeye teşvik etmiştir. Ben sonsuza dek açık bir kapıyım ve sizi mirasınızın 

bulunduğu mabedime girmeye davet ediyorum. 

17 Benim öğretilerim size günahları iyi işlere dönüştürmeyi öğretti. Emin olun ki, her kim Rabbinin 

çarmıhını yüklenip O'nu izlerse, çok geçmeden ruhunun yüceldiğini hissedecektir. 

18 Bu, Üçüncü Çağı aydınlatan son öğreti değildir. Ruhsallığın sonu yoktur; Benim Yasam artık tüm 

vicdanlarda ilahi bir güneş gibi parlamaktadır. Durgunluk ya da gerileme yalnızca insanlara özgüdür ve 

her zaman kötü alışkanlıkların, zayıflıkların ya da tutkuların ahlaksızlığının sonucudur. Eğer insanlık bir 

zamanlar yaşamını ruhani temeller üzerine inşa etmiş ve Doktrinimin size ilham verdiği sonsuzluk idealini 

kendi içinde taşımışsa, ilerleme ve mükemmelliğe giden yolu bulmuş olacak ve bir daha asla gelişim 

yolundan sapmayacaktır. 

19 Eğer ruhunuza ekmesi için bir tohum verdiysem, Bana yüz tane geri vermek zorunda kalacaktır. 

Yeryüzünde tohumların çoğaldığını görmediniz mi? Aynısını onlara da yap! Her türden sadece bir tohum 

yarattım ve nasıl durmaksızın çoğaldıklarını görün. 

20 Sevgili çocuklar, sevgimi anlamanız için bir kez daha Kanımı dökmek üzere dünyaya dönmemin 

gerekli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, bu kanıta artık gerek yok, çünkü şimdi her gün birkaç 

dakika dua etmeniz ve meditasyon yapmanız yeterli; ışığım zaten ruhunuza ferahlatıcı bir şekilde nüfuz 

edecektir. Bu ışık Üstadın ışığı olacak, Benim sesim olacak ve size bilmediğiniz ama bilmeniz gereken 

pek çok öğretiyi açıklayacak ki Üçüncü Çağda, Işık ve Ruhsallaşma Çağında tam bilgi içinde 

yaşayabilesiniz. 

21 O İkinci Zamanlarda insanlar Beni bir Üstattan çok bir Doktor olarak aradılar, çünkü insanlar her 

zaman bedenin acısının ruhun acısından daha büyük olduğuna inanmışlardır. İsa istekliydi ve hastaların 

O'na dönmesine izin verdi. Bu acının insanları Sözü'nün ışığına çeken bir yol olduğunu biliyordu. 

22 Körler tekrar gördüklerinde ve cüzamlılar temizlendiklerinde, topallar kamplarından 

ayrıldıklarında ve ele geçirilenler (öteki dünyevi) etkilerinden ve saplantılarından kurtulduklarında, İsa'nın 

Hekimlerin Hekimi olduğunun canlı tanıklarıydılar. 

23 İnsanlar uzun bir süre boyunca, artık dünyada onlarla birlikte olmadığım zamanlarda bile, bu 

nedenle Beni sordular. Ama bugünlerde, bir doktor başucunuza geldiğinde ve tüm inancınızı ona verip 

hayatınızı onun bilimine emanet ettiğinizde, her ikinizin de hayatının Bana bağlı olduğunu unutuyorsunuz. 

Şu anda Babanıza dua etmeyi ve O'ndan bilim adamı için aydınlanma ve acılarınız için şifa dilemeyi 

unutuyorsunuz. O hasta odası ışıkla dolup güç ve umutla dolup taşacağına, ruhsallaştırılmadığı için 

hüzünlü ve kasvetli kalır. 

24 İkinci Çağ'ın hastalarının Bana yaklaştığı inançla Beni ne zaman tekrar arayacaksınız? Size 

imanınıza susadığımı ve Bana güvenirseniz, sizin için sakladığım büyük mucizelere hak kazanacağınızı 

söylemeliyim. 
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25 Ben bilim adamlarından takdirimi esirgemem, çünkü onlara yerine getirdikleri görevi Ben verdim. 

Ancak birçoğu, insanların gerçek doktorları olmak için dua, hayırseverlik ve ruh yüceliğinden yoksundu. 

26 Yine de onlarla konuşacağım, ancak öğrencilerimin bilimin nasıl iyileştireceğini bilmediği 

hastaları ruhani yollarla iyileştirdiğine tanık olduklarında sesim onlar için yargı anlamına gelecek; ve o 

zaman, insanlar ruhani armağanlarıyla birbirlerini iyileştirdiklerinde, materyalistler bu vahiy karşısında 

gözlerini açacak ve şöyle diyecekler: "Gerçekten, bizim bilimimizin ötesinde bir bilgelik ve bizimkinden 

daha yüksek bir güç var". 

27 Sizlere, bu ilahi armağanı unutmamanızı söylüyorum, çünkü onun aracılığıyla ruhlara ışık saçacak, 

acı çekenlere teselli getirecek ve birçok kişiyi kederlerinden kurtararak onları dönüştüreceksiniz. 

28 Acı, insanları sağlığın kaynağı olan Ben'e götüren bir yoldur. Ama her zaman hatırlayın ki, biri 

kapınızı çaldığında kullanabilmeniz için size şifalı merhemimden bir damla verdim. Bu yardım çağrısının 

sizi her zaman hazır bulabilmesi için izleyin ve dua edin. 

29 Üçüncü Çağın öğrencileri, doğrusu size diyorum ki, yeni vahiylerimi aldığınıza göre, geçmiş 

zamanların öğretilerinin içeriğini doğru ve dürüst bir şekilde yorumlamalısınız. 

30 Bazı durumlarda insan yaşamından söz ediyor gibi görünseler bile, onlarda size açıklanan her şeyin 

ilahi bir anlamı vardır. Ruhani içeriklerini araştırın ve size her zaman ruhani yaşamı gösterdiklerini 

keşfedeceksiniz. 

31 Yüzeysel olan harflerin incelenmesi üzerinde çok fazla durmayın, çünkü bu sizi kafa karışıklığına 

sürükleyebilir. Söz'ün anlamına nüfuz edin, orada gerçeği bulacaksınız. İncelemenizin Benim Sözüm gibi 

basit olduğundan emin olun ve açık, yüksek ve doğal olanın anlaşılmasını zorlaştırmayın. 

32 İlahi derslerin çalışılması için gerekli olan şey dua ve ruhani tefekkürdür. Size doğrusunu 

söyleyeyim, ışığımı bu şekilde arayan kişi onu yakında bulacaktır. Dua ederek bilgeliğe erişilebileceğini 

size daha önce göstermiştim. 

33 Bu şekilde Benim Sözümü araştıran ve bu şekilde Efendisinden tavsiye isteyen öğrenci her zaman 

gerçeği bulacak ve asla kafa karışıklığına düşmeyecektir. 

34 Ruhani olana karşı duyarlılığınızın, Benden yayılan her Sözün içerdiği ruhani anlamı kolayca 

keşfetmenizi sağlayacağı gün gelecektir. 

35 İkinci Çağ'da size "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir" demiştim; bu nedenle size ruhsal 

krallıktan söz ediyorum. "Ben Yol'um" da dedim size, sizi Benimle birlikte Göksel Ev'de ikamet etmeye 

götürecek yolu sizin için hazırlayacağımı anlamanızı sağladım. 

36 İnsan yaşamı için Musa aracılığıyla size verdiğim Yasa yeterliydi; ama sonsuz yaşam için 

Tanrı'nın "Sözü "nün sizinle birlikte olması gerekiyordu ki, O size gerçek Cennet'e giden yolu 

hazırlayabilsin. Ancak ışığın, mükemmelliğin ve sevginin yüksek evlerine giden yolda pusular, uçurumlar 

ve ayartmalar olduğu için, yolcunun yolunda adımlarını aydınlatacak bir yıldızın, bir işaretin, bir ışık 

huzmesinin belirmesi gerekliydi. Bu ışık, şüpheyi, cehaleti ve belirsizliği ortadan kaldırmak için size gelen 

Ruhumun ışığıdır. 

37 Doğal yasayla, yani vicdanın buyruklarıyla yönetildiğiniz zamanlardan, esin yoluyla ruhsal ışığı 

aldığınız bu zamana kadar Ruh'un yolunu size adım adım ve azar azar nasıl açıkladığımı görün. 

38 Bu ilham, üzerinde duramayacağınız ve en iyi meyveleri toplayabilmeniz için size gerekli 

mükemmelliği verecek olan uzun bir gelişim yolunun meyvesidir. 

39 Bugün size diyorum ki: Mükemmelliğe giden yolda yorulmak bilmeyen yolcular, hoş geldiniz. 

Ruhen açlık ve susuzluk çeken herkes Bana gelsin; çünkü bu Sözü nasıl alacağını ve özünü ondan nasıl 

çıkaracağını bilen herkes huzur bulacaktır. 

40 Yola sakin ve sağlam adımlarla çıkan kişiyi kutsuyorum, çünkü o tökezlemeyecektir. Öğretilerimin 

iyi öğrencileri gibi davranabilmeniz için sizi aydınlatıyorum. 

41 Bu Çağ'da bu bildirinin sona ermesi için belirlediğim zaman 1950'nin sonu olacak - hazırlığınız 

için uygun dönem. Çünkü sona ermesi için belirlenen günden önce Sözüm sizden çekilecek olursa, 

birçoğunuz zayıflar ve diğerleriniz eski geleneklerinize geri dönersiniz. Kaderiniz son derece mükemmel 

bir şekilde planlanmıştır ve karşılaştığınız sınavlar, zihninizi yukarıya çevirmeniz ve Beni sevmeniz için 

motivasyon kaynağıdır. Eğer yaşamınızda sadece tatminler ve maddi mal bolluğu yaşadıysanız, ruhani 

yolda durmuş ve Benden uzaklaşmışsınız demektir; ama şimdi görevinizi yerine getirmeniz için size yeni 
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bir fırsat emanet ettim. Bununla birlikte, dünyadaki varlığınızın sonsuzluğun ortasında sadece bir an 

olduğunu ve bu anı kullanılmadan bırakırsanız, öbür dünyada uyandığınızda ruhunuzdaki kalıntı ve ışık 

eksikliğini fark edeceğinizi unutmayın. Bu ruh için kederli bir uyanış olacaktır, çünkü görevini yerine 

getirmemenin sonucu olarak yoksulluğunun ve çıplaklığının farkına varacak ve kendini arındırana kadar 

kaybedilen zaman için gözyaşı dökmek zorunda kalacaktır. 

42 Evet, öğrenciler, o zaman vicdanın sitemini susturmak ve kendini gelişimini sürdürmeye layık 

kılmak için bir kefaret üstlenmek zorunda kalacaktır. 

43 Her zaman hukuk yolunda yürüyün, o sizi koruyacaktır. 

44 Öğrencilerim ne kadar az ve insanlık ne kadar çok! Yine de bu görevi ve sorumluluğu 

üstlenebilenleri güçlendiriyorum, çünkü onları çağırdığımda ekim için yola çıkmaya hazırlar. O zamana 

kadar bir hizmetkârın uysallığına ve bir elçinin ruh gücüne sahip olacaklardır. 

45 Sözüm artık olduğu gibi duyulmadığında ve artık sizi uyaramadığında, düşman yaklaştığında ve 

saf olmayan sular size emanet ettiğim kristal berraklığındaki pınarı bulandırmak istediğinde, duaya 

sığınacaksınız ve vicdanınız o zaman size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Vicdanın ışığında ben 

varım ve her zaman var olacağım. 

46 Bu ağacın meyvesinin tadını zaten biliyorsunuz ve gelecekte sahte peygamberler tarafından 

kandırılmamanız için sizi uyarıyorum; ama aynı zamanda öğretilerimin özünü (diğer öğretilerden) ayırt 

etmeyi öğreterek hemcinslerinize de dikkat etmelisiniz. Benim aranızdan ayrılışımdan sonra sahte 

peygamberlerin ortaya çıkıp halkıma benim elçilerim olduklarını ve aranızda başardığım işi sürdürmek 

için benim adımla geldiklerini söyleyecekleri yazılıdır. 

47 Sahte peygamberlere ve sahte efendilere boyun eğerseniz ya da öğretime ruhsal içeriği olmayan 

sözler eklerseniz vay halinize, çünkü o zaman büyük bir karışıklık olacak! Bu nedenle size tekrar tekrar 

söylüyorum: "İzleyin ve dua edin." 

48 İnsanı iki yasaya tabi kıldım ve siz işçilerimin her ikisini de yerine getirmeniz Benim isteğimdir, 

öyle ki ruh ve maddenin birlikteliğinde yaşamlarınızda mükemmel işler başarabilesiniz. Yasalarımın her 

birine bilgeliğimi ve mükemmelliğimi yerleştirdim. İkisini de yerine getirin, çünkü onlar sizi Bana 

ulaştıracaktır. Yeryüzünde sanki zaten ruhaniymişsiniz gibi yaşamaya çalışmayın, çünkü fanatizme 

düşersiniz ki bu da sahte ruhanileştirmedir. Bu, bedeninizin hastalanmasına ve görevinizi 

tamamlayamadan zamanından önce mezara girmenize neden olur. O halde, ruhun bedenin rehberi ve 

efendisi olması için daha yüksek bir zeka ile donatıldığını anlayın. 

49 Bugün, sınavların size her an bu evin geçici olduğunu, ancak bugün elde edemediğiniz her şeye 

yarın sahip olacağınızı söylediği bu mücadele ve acı vadisinde yaşıyorsunuz. Dünyada sadece bir an süren 

huzur ve sevinç Ruhani Ev'de sonsuzdur. Bu nedenle sizi sonsuz huzur ve hoşnutluğun krallığına davet 

ediyorum. Kendinizi büyük yolculuğa hazırlayın, sizi bekliyorum. 

50 Vicdanınızın sesini duymayı öğrenin ve yüreğinizle konuşan sesimi duyacaksınız. Bu iç ses 

Babanızın sesidir - her zaman nazik, cesaretlendirici ve ikna edicidir. 

51 Bugün yolunuzdan geçtim ve ruhunuzda Beni sevinçle karşıladınız. Üstat ve müstakbel öğrencileri 

arasındaki buluşma mutlu geçti. 

52 Tarikatlar kendilerini hazırlar ve Benim yakın zamanda geleceğimden bahsederler. Yine de onlara 

ruhsal olarak yaklaştığımda, duyarlılıkları olmadığı ve inanmadıkları için Beni hissetmiyorlar. Halkıma, 

bu zamanda büyük adamların, bilginlerin ve rahiplerin Beni tanıyacaklarını ve Kendimi bu çağın 

insanlığına tanıtmak için seçtiğim formda Beni hissedeceklerini söylüyorum. Onların arasından Bana 

hizmet edecek olanları seçeceğim; çünkü onları hazırladıktan sonra, bu zamanda vahiylerimi ve 

öğretilerimi duyurmaları için göndereceğim. 

53 Sizi sevgi soframa çağırdım, orada ilahi yiyeceğin tadını çıkardınız: Ruh'un ekmeği ve şarabı. Ah, 

keşke hepiniz Ruh'un açlığının nasıl bir şey olduğunu anlasaydınız: aç olanları ne kadar büyük bir sevgiyle 

arardınız! Buradaki bu anlar siz yeni öğrencilerim için bir anma saatidir. Ebedi Varlık olan Benim için 

öyle değil. Tutkum ve kurban ölümüm gizlice devam ediyor, Kanım (döküldü) hala taze. Ama geçici 

olarak yeryüzünde bulunan ve sonsuzlukta atomlar gibi olan sizler, Üstadın size sevginin en büyük 

vasiyeti olarak miras bıraktığı Tutkuyu uzak bir şeymiş gibi hatırlıyor ve yeniden deneyimliyorsunuz. Beni 

dinleyin ve öğrenin, bu şekilde öğretimi sevebilecek, kardeşlerinize hizmet edebilecek ve kendinizi ruhsal 
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olarak mükemmelleştirebileceksiniz. İnsanlar arasında efendi olmayı arzuluyorsanız, İsa'yı izlemeniz 

yeterlidir. Beni dinleyerek, artık hiçbir şey bilmedikleri için her şeyi soran cahil çocuklar olmayacaksınız 

ve öğretilerimden söz etmek için dudaklarını açtıklarında Ruhumdan esinlenen öğrenciler olacaksınız. 

İnsanların soruları karşısında, sözünüz her yürekte bir iman meşalesi yakan ışık olacaktır. 

54 Ben Yol, Gerçek ve Yaşam'ım ve işte bu yüzden size geldim ve susuzluğunuz giderilene kadar 

içebilmeniz için sevgimi bu masanın üzerindeki kâseye döktüm. Ben birkaç kişiyi değil, ışığa ihtiyacı olan 

her ruhu kurtarmaya geldim. Yine de sadece birkaçını hazırlıyorum ki onlar başkalarını kurtarsın, onlar da 

başkalarını kurtarsın. 

55 Uluslar acı çekiyor, depresyonda ve hasta. Artık bilimin ya da insan gücünün zorluklarını ve 

acılarını çözmesini beklemiyorlar. İnsanlar sadece bir mucizenin kendilerini kurtarabileceğine inanmaya 

başlıyor. Birçoğu İlk Çağ peygamberlerinin Benim yeni gelişimi duyurduklarını biliyor; birçoğu şu anda 

dünyada olan her şeyin Benim geliş zamanım ve aranızda bulunuşum için önceden bildirilen işaretlere 

karşılık geldiğini biliyor. Yakında herkes Üçüncü Çağ'ın geldiğini ve ilan edilene uygun olarak Kendimi 

ifşa ettiğimi; Sözümü seçilmişlerimin zihnine bir ışık huzmesi olarak göndermek için "bulutta", yani ruhta 

geldiğimi bilecek. Ama insanlar Müjde'yi ve aranızda söylediğim ve yaptığım tüm tanıklıkları kimin 

aracılığıyla alacaklar? Bu, Beni dinleyenler aracılığıyla olmayacak da kimin aracılığıyla olacak? 

56 İşte masa, oturun, ruhunuzu yükseltin ve Benim varlığımı hissedin. Kendinizi gerçekten 

ruhsallaştırdığınızda ve Benim ışığımla temas halinde titrediğinizde, bunu sadece ruhunuzla değil, 

bedeninizle de hissedin. 

57 İçsel olarak yükselirken, ruhlar dünyasında birkaç dakika oyalanın ki bu saatte sizi insanlığın 

vekili olarak kabul edebileyim ve sizde halkları kutsayayım, yas tutanları, hastaları, yalnız acı çekenleri 

teselli edeyim. Şu anda dünyanızda her zamankinden daha fazla dul ve yetim olduğunu unutmayın. 

58 Burada dua eden sizlerde, tüm ırkları, tüm halkları, dinleri ve mezhepleri kabul ediyorum, çünkü 

sizler sonsuz yaşam şarabını içtiniz. Sevgi gücümü her ruhun üzerine döküyorum ki, bu anlarda adalete aç 

ya da susamış tek bir çocuğum kalmasın. 

59 Dünyanın günahı karşısında, Ruhumun ışığının size ulaşması gereklidir. O zaman Bedenimden 

kan, ter ve gözyaşı fışkırmasına neden olduysanız, şimdi de Üstadın insanların acı, yozlaşma ve karanlığı 

üzerine ışık olarak dökülmesine neden olacaksınız. 

60 Ulusları bir keder örtüsü gibi kaplayan acılar ve günahlar çok büyüktür. Ama bugün, Beni ağlarken 

ya da kanarken göremediğinizde, ruhunuzda Benim bağışlayıcılığımın, sevgimin ve ışığımın tükenmez 

akışını hissedeceksiniz. 

61 Bu, bugün insanlığın üzerine döktüğüm yeni Kanımdır. Bu anlarda ruhunuz Benimle olan bu 

birliktelikte yükselebileceği bölgelerde kendini tazeliyor. Ama unutmayın ki, sizi hazırlayan ve 

Efendinizin Sözünü ve aynı zamanda Ruhu her zaman Bende mevcut olan Cennetteki Anneniz Meryem'in 

şefkatli okşamasını almanız için sizi Bana yönlendiren ruhani Çoban İlyas'tı. 

62 Yüreklerinize huzur bırakacağım, çünkü bundan sonra üzüntü ve korku anları gelecek. Kendinizi 

hazırlayın, çünkü gelecekte sizi nelerin beklediğini bilmiyorsunuz. 

63 Size sahte peygamberlerin ve sahte ruhçuluk yapanların ortaya çıkacağını söylediğimi hatırlayın. 

Sizi bu denemelerden her zaman haberdar ettiğimi ve Damiana Oviedo'nun zihin organı aracılığıyla 

başlattığım tezahürümün 1950 yılına kadar devam edeceğini ve o yıldan sonra artık Kendimi bu biçimde 

tezahür ettirmeyeceğimi söylediğimi hatırlayın. O zamandan sonra ruhsal armağanlarınız aracılığıyla 

Ruhumu dökeceğimi size defalarca söyledim, ancak İrademle belirlenen dönem sona erdiğinde, Ses 

Taşıyıcısının Sözünün bazı topluluklarda sona ermemesini, diğerlerinde ise bu tezahürlerin artık 

olmamasını isteyeceksiniz - o zaman Emirlerime saygısızlık edenlerin ve İrademi hiçe saymaya 

niyetlenenlerin vay haline! 

64 Böylesine ağır bir suçtan sorumlu olmanızı istemiyorum. Ama günaha düşmemeniz için, birliğiniz 

için çalışmalısınız ki, bildirimin son günü geldiğinde, hepiniz Efendinin Ses Taşıyıcısı tarafından 

ayrılışının nihai olduğunu ve bunun sadece bir toplanma yeri ya da bir cemaat için değil, tüm halk için 

olduğunu duyabilesiniz. 

65 Kendinizi hazırlayın, çünkü son sözlerimi duyabilmeleri için dini toplulukların din adamlarına, 

bakanlara ve yöneticilere çağrı göndereceğim. Size tekrar söylüyorum, kendinizi hazırlayın ki bu zamanda 
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büyük bir kalabalık Benim vedama tanıklık edebilsin. Benim "yokluğumu" hissetmemeniz için ruhunuza 

güç akıtacağım, çünkü gerçekte Ben yok olmayacağım. Ben size ruhun yolundan geldiğim için, siz de 

Bana aynı yoldan gelmelisiniz. 

66 Ses taşıyıcısının görevi Benim tarafımdan belirlenen günde sona erecektir, ancak onun anlayış 

organı, "işçinin" ya da liderin ve Benim sevgi yasamı yerine getiren herkesinki gibi ilhama ve tüm ruhani 

armağanlara açık kalacaktır. Size henüz söylemedim ama aranızda söz söyleme armağanı da ortaya 

çıkacak ve başka dilleri konuşan insanlara Benim İşim hakkında konuşabileceksiniz. Bu gün Beni dinleyen 

herkesi Sözümden sorumlu tutacağım, çünkü sizler yoldan sapmış bulduğum ama Sözümde yeniden doğru 

yolu bulan insanlarsınız. Yoksul ve hıçkırarak gelenler bugün huzuru biliyor. 

67 Aranızda dışlanmış olarak gelenler ve şimdi soframda oturanlar var. Kalabalık arasında kör olup 

bugün ışığı görenler de var, sevgi ve merhamet sözlerine karşı dilsiz olup bugün çoktan din değiştirmiş 

olarak Benim hizmetkârlarım olanlar da var; sağır olup vicdanın sesini duymayan ama bu yetiyi geri 

kazanıp Yüce Yargıç'ın sesini duyanlar ve acı çekenlerin ağıtlarını duymayı öğrenenler de var. Bu 

kalabalıklar arasında hem zina yapan kadını hem de tövbekâr günahkârı buluyorum; her ikisi de 

kendilerinden daha fazla günah işleyenler tarafından suçlanıyor ve damgalanıyor. Yine de onları 

bağışlıyorum ve bir daha günah işlememelerini söylüyorum. 

68 Ey insanlar, keşke tüm sözlerimi kalbinizde tutabilseydiniz - ruhsal hazineler açısından ne kadar 

zengin, ne kadar güçlü ve aydınlanmış olurdunuz! Ama hafızanız ve kalbiniz zayıf. Bedenimin ve 

Kanımın sembolü olan ve Son Akşam Yemeği'nde öğrencilerime sunduğum ekmek ve şarabın sembolü 

olan Sözüm ve onun ruhsal özü, bu öğleden sonraki anma saatinde ruhunuza nüfuz etsin. 

69 Yaşam ekmeğini yiyin, bu acı, onarım ve arınma zamanında tüm insanlık için yiyin. Siz bu 

yemeğin tadını çıkarırken, aynı saatte milyonlarca insanın çok acı bir kadehi boşalttığını ve birçok 

kardeşinizin Benim sevgimin şarabını içmek yerine savaş meydanlarında komşularının kanını döktüğünü 

hatırlayın. 

70 Benim masamda oturuyorsunuz ve hiçbirinizin pişmanlık duymanızı, burada olmaya layık 

olmadığınızı hissetmenizi ya da yerinizi terk edip bu toplantıdan ayrılma arzusu duymanızı istemiyorum. 

71 O dönemde öğrencilerim arasında Efendisine karşı komplo kuran ve son öğütlerimi ve sevgi 

vasiyetimin son sözlerini duyduktan sonra huzurumda kalamayan ve Rab'bin Sofrası'ndan ayrılan biri 

olduğu doğrudur. Bunun nedeni, Efendisini sattığı para parçalarını zaten çantasında taşıyor olmasıydı. 

Diğer öğrenciler bunu bilmiyordu, ama İsa biliyordu. Yazılanlar bu şekilde yerine gelsin diye onu yaptırdı. 

Sonsuz, Oğlu'nda Kendisi tarafından bildirilen her şeyin gerçekleşmesi için, bir yüreğin sadakatsizliğinden 

yararlandı. 

72 Dua edin, Üçüncü Çağ'ın öğrencileri, aranızdan bir hain çıkmasın, Benim Gerçeğimi dünyanın boş 

şeyleriyle değiştirmesin, Yahuda gibi ikiyüzlüce şöyle demesin: "Efendim, ben mi olacağım?" 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 113 
1 Sevgili İsrail halkı, öğrenciler, öğrenciler ve son gelenler: Ruhunuzun maddi beden aracılığıyla 

yaptığı işler, sizi gerçekte yargılayabilecek tek Varlık tarafından yargılanır. Düşüncelerinize nüfuz 

edebilecek tek bakış tarafından bakıldınız ve ruhunuz bu yargı karşısında titredi. Günahlarının 

büyüklüğünün farkına varan beden değil, ruhtur ve İlahi Yüz'e bakmaya cesaret edemeyen de odur. Ama 

siz Yargıç'ın sesini duymak için boynunuzu eğdiniz, ey sevgili öğrenciler. Baba olarak size kutsamalarımı, 

sevgimi ve bağışlamamı gönderiyorum. 

2 Yargıcın sesi ne zaman sizi daha fazla suçlamayacak ve sadece gözyaşlarınızın bir çiy gibi 

ruhunuzu ve kalbinizi temizlediğini görecek? 

3 Sizinleyim; bir kez daha Üstat olarak, Baba olarak, Dost olarak ve ruhunuzun yolundaki yol 

arkadaşı olarak geldim. Kalbinizin en iç kısmına girdim ve burada size öğretmek ve size lütfumun olduğu 

ve ayrılmamanız gereken yolu gösteren İlahi Öğüdü vermek için yeniden aranızdayım. 

4 İlyas bir çobanın sesiyle, tüm koyunları bilir, sizi ağılda toplar ve barındırır. Kalbimin gizli odası 

bedenlenmiş ve bedenlenmemiş ruhlara açıldı, lütfum ve merhametim ruh ve gerçek olarak evrene 

döküldü. - Baba'nın sevgisi sonsuzdur. Ama İlahi Sevgimin tezahürü karşısında, hanginiz kendinizi ruhani 

tefekküre adadınız ve ruhaniliğe erişmek için kendinizi yenilediniz? Benim talimatlarımı çoktan anlamış 

ve uygulamış olan öğrenci kimdir? 

5 İkinci Çağ'da büyük kalabalıklara konuştum ve pek çok kişi tarafından anlaşıldım ve eğer şimdi 

Üçüncü Çağ'da Beni anlar ve size hatırlattığım talimatları uygularsanız, kutsanmış olun; çünkü şimdiki 

zamanda ruhsallaşma yolunda bir adım ilerleyeceksiniz. 

6 Varoluşunuz boyunca Benim çektiğim acılarla yaşayacaksınız, çünkü daha İkinci Çağ'da size nasıl 

doğacağınızı ve mütevazı koşullarda nasıl yaşayacağınızı gösterdim. Size "Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, 

dünyaya ait olanı dünyaya verecek" şekilde yaşamayı öğrettim. Size, Baba'nın İsteğini yerine getirme 

zamanı geldiğinde, Vaat Edilmiş Topraklara, Cennetin Krallığına doğru yola çıkmak için dünyaya ait olan 

her şeyi geride bırakmak gerektiğini öğrettim. Size fedakârlığın, sevginin, bağışlamanın, merhametin dar 

yolunu gösterdim, kişi fedakârlığın çarmıhına varana kadar daima ileriye ve yukarıya doğru hareket eder. 

7 Bu zamanda, mütevazı koşullarda doğduğunuz ve insan yaşamınız boyunca acıları, düşüşleri, 

dikenleri, hakaretleri deneyimlediğiniz ve İşimin sevgisi için gözyaşı döktüğünüz için, o İkinci Çağın 

Tutkusunda Beni örnek alıyorsunuz. 

8 İkinci Çağ'da, İlahi Üstat, ruhu ve bedeni saf olmasına rağmen, size itaat ve alçakgönüllülüğün 

kanıtını vermek için Yahya tarafından Ürdün'ün sularında vaftiz edildi. Ama hiçbir lekesi olmayan O, 

arınma sembolünü reddetmediyse, bu Üçüncü Çağ'daki günahkârlar nasıl olur da kendilerini insanlara 

karşı temiz olarak adlandırabilirler? 

9 Meditasyon yapmak ve böylece size Yaradan'la nasıl bir araya geleceğinizi göstermek için çöle 

çekildikten sonra, size emanet ettiğim işi yerine getirecekseniz, önce kendinizi arındırmanız gerektiğini 

fark etmenizi sağlamak için, çölün sessizliğinde Beni bekleyen işi düşündüm. Bu nedenle, daha sonra, 

varlığınızın sessizliğinde, Babanızla doğrudan iletişim kurmaya çalışın ve bu şekilde donanmış olarak - 

saf, güçlenmiş ve kararlı bir şekilde - zor görevinizi kararlılıkla yerine getirmeye başlayın. 

10 İkinci Çağ'da, Beni dinleyen ve Beni izleyen kalabalıklar arasında yalnızca üç yıl vaaz verdim. 

Ruhumdaki büyük sevgi, bilgelik, adalet ve yasa zenginliği sadece sözümde değil, aynı zamanda 

işlerimde, bakışlarımda, hastalara aşıladığım iyileştirici güçte, inatçı günahkârları yenileyen bağışlamada, 

ölüleri dirilten sesimde, saf olmayan ruhları uzaklaştıran ve onlara kayıp ışığı geri veren sözümde de ifade 

edildi. Ferisilerin ve o dönemin güçlü kâhinlerinin İsa'yı öldürmek için fırsat kolladıkları Yeruşalim 

kentine girmem gereken zaman gelmiş ve yazılmıştı. Yaptıklarım tüm insanlık için ölümsüz bir anı olarak 

kaldı: Yeruşalim'e zaferle girdiğim gün, Kutsal Akşam Yemeği, tutsaklık, ıstırap gecesi, acı dolu yolculuk 

ve nihayet çarmıha gerilme. 

11 O günlerde yalnızca size öğreten, öğrencileri ve kalabalıklar için ağlayan ve acı çeken adamı 

gördünüz. Bugün daha yüksek bir bilgiye sahipsiniz ve bu işin derinliğini görüyorsunuz ve sadece İsa'nın 

insani acısından dolayı ağlamıyorsunuz ya da sadece O'nun bedeninden akan kandan dolayı 

duygulanmıyorsunuz, ama çalışma ve ruhsal yükselme yoluyla, o insanın içinde ve çevresinde, ışığıyla 

insanlara onları tüm günahlarından arındırma görevini yerine getirmeyi öğreten İlahi Ruh olduğunu 
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anlıyorsunuz. İnsanlığı kaplayan karanlık ve cehalet nedeniyle ağlayan ve bedeninden kan akan bir 

Tanrı'ydı - insanlarla birlikte yaşamak, onlara doğru yolu öğretmek ve birbirlerini sevmek için insan olan 

bir Tanrı - insanın acısını hissetmek ve ona yakın olmak için Kendisini insanlaştıran bir Tanrı. 

12 O zamanlar geçti ama insanlar Beni unutmadı. İnsanlar Benim adımı vicdanlarına kazımışlardır. 

Yine de doğru yoldan saptılar ve bugün yalnızca Benim adımı bilmekten, onu anmaktan ve öğretimi 

kirletmekten hoşnutlar. Çünkü insan bunları ayinlere, törenlere, geleneklere ve festivallere sardı ve 

bunlarla yetindi. Artık kendi kardeşini sevmiyor, komşusunun acısını hissetmiyor, kalbini bencillikle 

dolduruyor, Efendisinin Kanını döktüğünü ve onu iyileştirici güce, lütfa, kurtuluşa ve insanlık için yaşama 

dönüştürdüğünü ve Beni seven ve Beni izleyen herkesin Benim yaptıklarımı yapabileceğini unutarak 

kendini Rab ilan ediyordu: Söz aracılığıyla yenilemek ve kurtarmak, ölüleri diriltmek ve ruhsal 

okşamalarla tüm hastalıkları iyileştirmek. 

13 İkinci Çağ'da Ben ayrıldıktan sonra, havarilerim Benim işimi sürdürdüler ve havarilerimi 

izleyenler de onların işlerini devam ettirdiler. Onlar yeni işçiler, Rab tarafından hazırlanmış, O'nun Kanı, 

gözyaşları ve Sözü ile verimli hale getirilmiş, ilk on ikilerin ve onları izleyenlerin çalışmalarıyla ekilmiş 

tarlanın işleyicileriydiler. Ama zaman içinde ve kuşaktan kuşağa insanlar Benim işimi ve öğretimi 

kirlettiler ya da tahrif ettiler. 

14 İnsana Benim bir suretimi yapabileceğini kim söyledi? Beni çarmıhta asılı olarak resmetmesi 

gerektiğini ona kim söyledi? Ona Meryem'in suretini, meleklerin suretini ya da Baba'nın yüzünü yeniden 

üretebileceğini kim söyledi? 

15 Ah, varlığımı hissedebilmek için ruhsal olanı sembolize etmek zorunda olan siz küçük inançlı 

insanlar! 

16 Baba'nın görüntüsü İsa'ydı, Efendi'nin görüntüsü ise O'nun öğrencileriydi. İkinci Kez, "Oğul'u 

tanıyan Baba'yı tanır" dedim. Bu, İsa'da konuşan Mesih'in Baba'nın Kendisi olduğu anlamına gelir. 

Yalnızca Baba kendi suretini yaratabilirdi. 

17 Bir insan olarak öldükten sonra, Yaşam ve Sonsuzluk olduğumu ve aranızda maddi bedende ya da 

onun dışında bulunduğumu anlamaları için havarilerime yaşam dolu Kendimi açıkladım. Tüm insanlar 

bunu anlamadı ve bu nedenle putperestliğe ve fanatizme düştüler. 

18 Bazıları Bana şöyle sordu: "Tanrım, yeni bir fanatizme ya da yeni bir putperestliğe mi düştük?" 

Ama Üstat size şöyle der: Siz tamamen saf değilsiniz, Üstadın şu anda size öğrettiği tüm ruhsallaşmayla 

kendinizi hazırlamadınız, ama yavaş yavaş buna erişeceksiniz. Bu Üçüncü Zaman'da Ruh'la görmeleri ve 

insanlara tanıklık etmeleri için peygamberler hazırladım. 

19 Vicdanınız aracılığıyla sesimi duyun, Benim seçilmiş halkım olduğunuzu, örnek teşkil etmeniz ve 

insanların kendilerine bakabilecekleri berrak bir ayna olmanız gerektiğini anlayın. Daha sonra, hepiniz tek 

bir beden ve tek bir irade oluşturduğunuzda, (Hıristiyan) öğretiler ve dini topluluklar için örnek 

olacaksınız ve sevgi ve barıştan bahsetme ve diğerlerine birbirlerini sevmelerini söyleme hakkına sahip 

olacaksınız çünkü onlara bir örnek veriyorsunuz. Diğerlerine yenilenmeyi öğreteceksiniz çünkü daha önce 

kendinizi yenilediniz ve Benim öğretimi anladınız. 

20 Kendinizi ruhanileştirmediğiniz sürece, sahte tanrıları yıkmak için nasıl yola çıkabileceksiniz? 

Sadece ruhsallaşmış olarak dünyaya çıkıp nefrete, güç için aptalca çabalamaya, sahte yüceliğe ve kötü 

bilimlere son verebilirsiniz. Ancak bu şekilde, donanımlı kişiler olarak, yolsuzluğun yayılmasını 

durdurabilirsiniz. Ne şekilde? Sevgiyle, ki bu ruhsallaştırmadır. O zaman açık bir kitap olacaksınız. 

Kimseye Efendi olduğunuzu ya da Benim öğrencilerim olduğunuzu söylemeyeceksiniz. Övünmeden yola 

çıkacaksınız ve ben kalabalıkları size getireceğim. Toprakları hazırlayacağım ve yolları açacağım, başka 

dildeki kardeşlerinizle iletişim kurmanızı sağlayacağım. Hepiniz denizleri aşmayacaksınız. Uzak ya da 

yakın bölgelere doğru yola çıkması gerekenler benim tarafımdan belirlendi; ama hepsi bir güvercin sürüsü 

gibi yola çıkacaklar. Elçilerim dünyanın her yerinde barış habercileri olarak bulunacaklar. 

21 Evet, millet, sizi bekleyen görev bu. Bugün ses taşıyıcılarım aracılığıyla sizinle daha büyük bir 

netlikle konuşuyorum. İkinci Çağ'da öğrencilerime ve büyük kalabalıklara alegoriler ve benzetmelerle 

konuştum. 

22 İnsanlar Beni anlamadılar, ama ruhları bu sözün anlamına nüfuz etti. Öğrencilerim birbirlerine, 

"Üstat bu sözle ne demek istedi?" diye sordular. Ama hiçbiri öğretilerimin tamamını anlamayı başaramadı, 

ama tam bir açıklıkla kavranacağı zaman gelene kadar içlerinde kaldı. 
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23 Bu Üçüncü Çağda, insanın akıl organı vasıtasıyla verilen Sözüm, evrim geçirdiğiniz için 

anlayışınıza daha açık ve daha anlaşılır hale geldi. Sizi daha önce ruhsal armağanlarınızdan yoksun 

bırakmış olsaydım, kendinizi geliştirmenizi ve mükemmelleştirmenizi nasıl bekleyebilirdim? 

24 Yollarında gerçek yaşamın anlamını yitirmiş ve bu yüzden asalak bitkilere dönüşmüş insanlar 

varsa, onlara sonsuz yaşamın özsuyunu aşılar, böylece yeniden verimli bitkiler haline gelmelerini 

sağlarım. 

25 İnsanlar, öğretilerimi kullanın, çünkü Sözlerimin çoğu "altın tüyler" tarafından kaydedilmeyecek 

ve kayıtların çoğu bencil ve cahil kalpler tarafından saklı tutulacaktır. 

26 Yakında Beni artık bu şekilde duymayacağınızı ve o zaman vahiylerimi ve talimatlarımı ilham 

yoluyla almak üzere donatılacağınızı hatırlayın. 

27 Niyetlerimi saptırmaya cüret edenlerin vay haline, çünkü hasat zamanı geldiğinde, adaleti seven 

orağım onları zehirli bitkiler ya da yabani otlar gibi muamele edecektir! 

28 Size insan kardeşlerinizin acılarını paylaşmayı öğretmek için geldiğimi anlayın ki, barış ekmeye 

hazırlanabilesiniz ve her acıya Benim şifalı merhemimi dökebilesiniz. 

29 Savaşın, içinden geçtiği halkları ve ulusları kara bir örtü gibi nasıl kederle kapladığını görün. 

Denizler, dağlar ve vadiler kan ve ölüm mekânlarına dönüştü. Ancak inancınızı kaybetmemelisiniz; 

dünyada hüküm süren karışıklık ne kadar büyük olursa olsun - denemelere dayanma gücünüzden şüphe 

etmeyin. Çünkü o zaman size öğrettiğim ruhani yükseliş ve dua yolu, kardeşlerinizin gerçek ışığa giden 

yolu bulmalarına yardımcı olacaktır. 

30 Sadece aşırı güç açlığını tatmin etmek için yaşayan, Yaratıcıları olarak benim onlara tanıdığım 

haklara saygı duymadan komşularının hayatlarını hiçe sayan bu insanları görüyor musunuz? Eserlerinin 

nasıl sadece kıskançlık, nefret ve açgözlülükten bahsettiğini görüyor musunuz? Bu yüzden onlar için ışığa 

o kadar da muhtaç olmayan diğerlerinden daha fazla dua etmelisiniz. Bu insanları size verdikleri tüm 

acılar için bağışlayın ve saf düşüncelerinizle akıllarını başlarına toplamalarına yardımcı olun. Onları 

çevreleyen sisi daha da kalınlaştırmayın, çünkü bir gün yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalırlarsa, 

onlar için dua etmek yerine kötü düşünceleriyle onlara sadece karanlık gönderenlerden de hesap 

soracağım. 

31 Bu insanların bir gün vicdanın sesini duyması size imkansız mı geliyor? Size söylüyorum, yakında 

kapımı çalacakları ve Bana şöyle diyecekleri saat gelecek: "Tanrım, bize kapını aç, çünkü Senin 

krallığından başka krallık yoktur". 

32 İnsanların yaşamlarında kötülük her zaman iyiliği bastırmıştır. Ama size tekrar söylüyorum, 

kötülük galip gelmeyecek, Benim sevgi ve adalet yasam insanlığı yönetecek. 

33 Sözümü dinleyin ey öğrenciler, çünkü artık onu duyamayacağınız bir gün gelecek ve anlamını 

yüreklerinizde saklamanız gerekecek. Bencilliğin ve yalanların hüküm sürdüğü bu dönemde doğruluğa 

olan susuzluğunuzu yalnızca ben giderebilirim. Bu berrak sudan için, çünkü size tekrar doğrusunu 

söyleyeyim: "Bu sudan içen bir daha asla susuzluk hissetmeyecek." 

34 İlahi Sözümü bu eğitimsiz zihinler aracılığıyla verdiğimi ve binlerce kalbin onda kurtuluş ve teselli 

bulduğunu düşündüğünüzde, bu mucizenin önünde eğilirsiniz. 

35 Size doğrusunu söyleyeyim: Eğer Musa çölde asasıyla kayaya dokunarak ondan su fışkırmasını 

sağladıysa ve bu su kalabalıkların susuzluğunu giderdiyse, bu kez Ben de sevgi ve güç olan doğruluğumla 

bu taştan zihinlere ve yüreklere dokundum ve onlardan sonsuz yaşam sularının fışkırmasını sağladım. 

36 Benim Sözüm yoldur; o yolda yürüyün ve sevgimin ışığıyla yolu bileceksiniz. Ben adımlarınızı 

yönlendiren rehberim. Vicdanınızda olan sesim sizi cesaretlendirir ve yönlendirir ve mucizelerim 

imanınızı ateşler. 

37 Her zaman Benim Yasam ulusları ışığa götüren ses olmuştur. Kalabalıkların başına gönderdiğim 

insanlar, insanlara sürekli olarak doğru yolu gösteren inanç, sadakat ve kararlılık örnekleri oldular. 

38 Kendinizi sevgiyle Benim öğretimi incelemeye adayın, çünkü yavaş yavaş vicdanınızdan başka bir 

rehberinizin ve Ruhumdan başka bir çobanınızın olmayacağı zamana yaklaşıyorsunuz. 

39 Tam donanıma ulaşana kadar, ilerlemenize yardımcı olacak ve iyi yolda adımlarınıza rehberlik 

edecek birine ihtiyacınız vardır. Bu nedenle aranızdan bazı çocuklarımı cemaatlerin ya da daha büyük 

grupların liderleri olarak seçiyorum. Bu görev ne kadar zor ve sorumluluğu ne kadar ciddi! Ne mutlu 

gayret, itaat ve korkuyla dolu olarak kardeşlerine Benim yolumda önderlik edenlere, çünkü o zaman kilise 
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üyeleri onları ağır bir çarmıh gibi ezdiğinde kâseleri daha az acı olacaktır. Sorumluluklarının ağırlığı 

altında çökmeye yakın olduklarında yanlarında duracağım ve düşmelerine asla izin vermeyeceğim. 

40 Görevlerini yerine getirme yolundan bir adım bile sapmamaları için "izleyenlerin" ve acı 

çekenlerin adımlarını itaatle takip eden iman kardeşlerimiz de kutlu olsun. 

41 Hakikatte birleşin ve İlahi Çoban'ın sizi adım adım Cennet Engeline yönlendiren sesini açıkça 

duyacaksınız. 

42 Üçüncü Çağ'da insan aklı aracılığıyla Beni işitmeniz için her şey hazırlandı. Beni bu şekilde işitmiş 

olanlar zaten bunun için önceden belirlenmişlerdi. 

43 Herkes Beni beklemiyordu, hatta Kendimi açıkladığım biçimde bile beklemiyordu; çünkü Sözüm 

sizden gizlendi ve geri döneceğime dair verdiğim sözü unuttunuz. Ama Ben, kendisi için zaman geçmeyen 

Ben, size verdiğim sözü yerine getirdim. Şimdi Sözüm size, sizi tüm kölelikten kurtaracak yeni bir vahiy 

zamanını duyuruyor. Artık zincir yok, esaret yok, insanlık! 

44 İlk Zaman'da, sizi Vaat Toprakları'na götürmem için tek bir adam yeterliydi. İkinci Zaman'da, on 

iki öğrenci Benim öğretimi yaymak ve insanlara doğru yolu öğretmek için hazırlandı. Şimdi dünyanın 

uluslarına ve ülkelerine, ruhsal olarak muhtaç olanları ve doğruluğa aç olanları besleyen sonsuz yaşam 

ekmeğini getirmek için lütfumla giydirilmiş ve Sözümle yeteneklendirilmiş büyük bir iman halkı 

hazırlayacağım. 

45 İnsanlarla paylaşmanız için yüreklerinize sevgi ve gerçeğin ekmeğini bırakıyorum; çünkü 

görünüşte güçlü olsalar da, şenlikli giysilerinin, ihtişamlarının ve güçlerinin ardında zayıf, hasta ve yorgun 

bir ruhları vardır. 

46 İşte aranızdayım, vaadimi yerine getirdim. Tanrı olarak, Baba olarak, Efendi olarak ve Dost olarak 

geliyorum. 

47 Gelişimin haberini alan birçok kişi, yeni gelişimi doğrulamak için (kutsal) kitaplara ve tarih 

yazımına başvurdu ve hepsi de onlara varlığımın gerçek olduğunu söyledi. Şimdi ruhen gelmiş olmam size 

garip geliyor mu? "Söz "ün insan olup aranızda yaşaması için artık doğru zamanın gelmediğini anlayın. Bu 

sevgi öğretisi geçmişte kaldı. Bugün Kutsal Ruh'un çağında yaşıyorsunuz. 

48 Bu, Beni görmek ya da hissetmek istiyorsanız, ruhunuzu hazırlamanız gereken ruhsal yükseliş 

zamanıdır; çünkü aranızda olduğumun doğru olup olmadığını kimseye sormayacaksınız. Bir ruhunuz ya da 

duyarlılığınız yok mu? Kalbiniz ve duyularınız yok mu? O halde, aranızdaki tezahürümün gerçek olup 

olmadığını kime soracaksınız? Bunu bilginlere sormaya kalkma, çünkü onlar Benim hakkımda hiçbir şey 

bilmezler. Unutmayın: İkinci Çağ'daki iktidar sahipleri Varlığım karşısında şaşırırken, din bilginleri 

şaşkınlık içindeyken ve rahipler Beni kınarken, alçakgönüllü ve sade zihinler kalplerinin en derin yerinde 

Sözümün yankısını duyarlar. Şu anda Beni duyan ve bu tezahürdeki Varlığımı kavrayamayanlara, 

kuşkularına ve inatlarına rağmen, konuşanın Ben olup olmadığımı bilmek istiyorlarsa, öğretimi 

uygulayarak sınamaları gerektiğini söylüyorum Sözümü kavradıklarında, yüreklerini ve zihinlerini 

arındırdıklarında, düşmanlarını bulup bağışladıklarında, cüzamlının yarasını yıkadıklarında, yas tutanı 

teselli ettiklerinde - o zaman bu insan dudakları aracılığıyla konuşanın Ben, Mesih olup olmadığımı 

kendileri bileceklerdir. 

49 Bu sözün Tanrı'dan mı yoksa insandan mı geldiğini size vicdanınız söyleyecektir. 

50 İnsanın anlayış organı aracılığıyla konuştuğumda, gizlenmem, tam tersine, Kendimi aynı şekilde 

açığa vururum. 

51 O zaman size şöyle demiştim: "Ağaç meyvesinden anlaşılır". Doktrinimin verdiği meyveleri bilin; 

bilim tarafından terk edilen hastalar sağlıklı hale gelir, dejenere olanlar tövbe eder, kısır olanlar yenilenir, 

şüpheciler ateşli inananlar haline gelir, materyalistler ruhsallaşır. Bu mucizeleri görmeyenler bunu kör 

olmakta ısrar ettikleri için yaparlar. 

52 İnsanlık birçok "ağaç" yetiştirir; insanların açlığı ve sefaleti, onları bu ağaçlardan kendilerine 

kurtuluş, adalet veya barış sunan gölgeler ve meyveler aramaya iter. Bu ağaçlar, genellikle nefret, 

bencillik, güç arzusu ve büyüklük sanrılarından ilham alan insanların öğretileridir. Bunların meyveleri 

ölüm, kan, yıkım ve insanın yaşamındaki en kutsal şey olan inanç, düşünce ve konuşma özgürlüğüne 

saygısızlıktır - yani tek kelimeyle, onu ruhun özgürlüğünden mahrum bırakmaktır. 

53 Işığa karşı savaşmak için ayaklananlar karanlık güçlerdir. 
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54 Fikir savaşlarının, doktrinlerin ve kardeş katlinin patlak vereceği, ulustan ulusa yayılacağı ve 

insanlık arasında açlık ve acı izleri bırakacağı bir zamanın geleceğini size duyurduğumda dikkatinizi 

çekmiştim. Ve bu, Benim "bulut üzerinde", yani ruhsal olarak geliş zamanım olacaktı. 

55 Çarmıhta ölmeden bir an önce İsa'nın dudaklarıyla konuştum: "Her şey tamamlandı." Bu Benim bir 

insan olarak son sözümdü, çünkü ruhsal olarak Benim sesim hiç kesilmedi, çünkü Benim "Sözüm" 

yaratıldıkları andan itibaren tüm varlıklarla bir sevgi konseri söyledi. 

56 Şu anda sizinle bir insan ses taşıyıcısı aracılığıyla konuşuyorum; 1950'den sonra sizinle ruhtan 

ruha konuşacağım ve bilginize büyük mucizeler ve vahiyler getireceğim. Ama ben her zaman 

konuşacağım çünkü ben Ebedi Söz'üm. 

57 Benden öğrendiklerinizi kardeşlerinize öğretmeye hazır olacaksınız ve ne kadar derin olursa olsun, 

doğru yanıtlamadığınız hiçbir soru olmayacak - Benim lütfumu kaybetmemek için alçakgönüllü olmanız 

koşuluyla. 

58 Sevgi, konuşmanız gerektiğinde konuşun - uygun olduğunda sessiz kalın, kimseye Benim 

seçilmişlerim olduğunuzu söylemeyin. Dalkavukluktan kaçının ve yaptığınız iyilikleri duyurmayın. 

Sessizlik içinde çalışın, öğretilerimin doğruluğuna sevgi işlerinizle tanıklık edin. 

59 Sevmek senin kaderin. Sevin, çünkü bu şekilde hem şimdiki yaşamınızdan hem de geçmiş 

yaşamlarınızdan gelen lekelerinizi temizleyeceksiniz. 

60 İsa'yı her zaman çok sayıda hasta ve dertlinin izlediğini düşündüğünüz için benim yoksulluğun ya 

da üzüntünün Tanrısı olduğumu söylemeyin. Hastaları, kederlileri ve yoksulları ararım, ama bu onları 

sevinç, sağlık ve umutla doldurmak içindir, çünkü ben sevinç, yaşam, esenlik ve ışık Tanrısıyım. 

61 Eğer biri size Benim tarafımdan bağışlanmayan günahlar olduğunu söylediyse, size gerçeği 

söylememiştir. Büyük günahlar için büyük arınmalar vardır ve içten bir tövbe ile Benim sınırsız 

bağışlamam vardır. Size tekrar söylüyorum, hepiniz Bana geleceksiniz. 

62 Mısır'da halkım evlerinin kapılarını ilk doğan kuzunun kanıyla işaretlediğinde olduğu gibi ya da 

daha sonra İkinci Çağ'da Tanrı Kuzusu İsa'nın, Efendi ve öğrencileri arasındaki ruhsal antlaşmayı kanıyla 

mühürlediğinde olduğu gibi, bu zamanda sizinle olan Antlaşmam kanla mühürlenmeyecek. 

63 Şimdi sizden, masum bir insanın kanının bu antlaşmayı mühürlememesi için, vicdanın ışığı ve 

ruhanileştirme idealinin rehberliğinde, sevgiyle yola çıkmanızı istiyorum. Benim Ruhumun ışığı ve sizin 

ışığınız tek bir parlak parıltıda, tek bir ışık huzmesinde birleşmiş olacak. 

64 Musa'nın denizden ve çölden geçerek kalabalıkları Vaat Edilmiş Toprakların kapılarına götürmek 

için gösterdiği yol, İsa aracılığıyla size açıkladığım derslerden önce gelen talimatların simgesidir - 

Beytlehem'deki yemlikte başlayan ve Calvary'de sona eren dersler. 

65 Şu anda ileri gitmeli ve Benim öğretilerimi öğretmelisiniz; bunu yaparken hemcinsinizin kalbiyle 

en büyük saygıyla empati kurmalısınız, çünkü insanın kalbi Benim tapınağımdır. Oraya girdiğinizde 

sönmüş bir lamba veya solmuş bir çiçek bulursanız, lambayı yakın ve çiçeği sulayın ki ruhun ışığı ve 

kokusu o mabette yeniden mevcut olabilsin. Ancak meyvelerini hemen toplamayı arzu etmeyin. Tohumu 

toprağa ektiğinizde hemen filizlenir mi ya da hemen meyve verir mi? O halde neden topraktan daha sert 

olan insan kalbinin hasadını, onu ektiğiniz gün biçmek istiyorsunuz? 

66 Şunu da bilmelisiniz ki, maddi toprakta farklılıklar olduğu gibi, insanlarda da farklılıklar vardır. 

Çoğu zaman tohum ekersiniz ve tohumunuzun çıkacağına dair tüm umudunuzu yitirdiğinizde, 

tohumunuzun çıktığını, büyüdüğünü ve meyve verdiğini görerek şaşırırsınız. Diğer durumlarda verimli 

tarlalara ekim yaptığınızı düşünecek ve tohumun filizlendiğini göremeyeceksiniz. Çabalarınıza direnecek 

kadar sert bir toprakla karşılaşırsanız, onu Bana bırakın ve Ben, İlahi Toprak Sahibi, onu verimli 

kılacağım. 

67 Öğretilerimi hafızanızda tutabilmeniz için sizinle alegorilerle konuşuyorum. Kendinizi 1950'den 

sonra mirastan yoksun yetimler gibi hissetmenizi istemiyorum. O zaman sesim kesilirse, birçokları Beni 

özlemeye devam edecektir. Ama sesim artık bu şekilde duyulmayacak. - İnsanlar için, erkeklerin ve 

kadınların şaşkınlık içinde kalacağı bir zayıflık anı olacaktır. Şaşkınlıkları doruğa ulaştığında, varlığımı 

tüm ihtişamıyla hissettireceğim. O zaman hazır olan herkes gözlerini açacak ve öğretilerimin gerçeğini 

bilecek. Bunlar Beni görecek ve aranızdaki Varlığıma tanıklık edecek kişiler olacaktır. 

68 Sizi bu zamanlar için hazırlıyorum, çünkü artık Sözümü işitmediğinizde, ayartmalar yüreklerinize 

saldıracak ve size birçok yol göstermek için zayıflığınızdan yararlanacak. O zaman hafızanızı kullanarak 
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Benim Sözümü aramalı ve yazılmakta olan kitaplara bağlı kalmalısınız ki ruhunuzda eksik olan cesareti 

orada bulabilesiniz. O zaman arınma döneminde yaşadığınızı anlayacaksınız. 

69 Hâlâ zayıfsınız ama yeniden güçlü olacaksınız. Çünkü o zaman halkımın yetkisi karşısında titreyen 

yöneticiler olacak. Bu olaylar ne zaman gerçekleşecek? Bu halkın ruhanileşmesi ve ruhani armağanlarının 

ortaya çıkması arttığında yüksek bir dereceye ulaşır. O zaman otoritenizle ilgili söylentiler yayılacaktır. Bu 

söylentiler ulustan ulusa yayılacak ve bu, sizi köleleştirmeye çalışacak ama bunu başaramayacak olan o 

yeni Firavun'un ortaya çıktığı zaman olacak; çünkü bu, yeryüzünde ruhun özgürlük zamanı olacak. Halkım 

iftira ve adaletsizlik çölünü geçecek; ama acıya boyun eğmeyecekler ve adım adım yollarına devam 

edecekler ve ruhlarının hazine sandığında, üç çağda insanlara açıklanan tek kitabın öğretisini - Tanrı'nın 

Yasası, Sevgisi ve Bilgeliği olan üç Ahit'in ışığını - yanlarında taşıyacaklar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 114 
1 Bu şüpheci, inançsız ve materyalist insanlık ne zaman ilahi bir vahiyle ya da mucize olarak 

adlandırdığı bir şeyle karşılaşsa, hemen doğaüstü bir iş olmadığını ya da böyle bir mucizenin 

gerçekleşmediğini göstermek için nedenler ya da kanıtlar arar. Alışılmadık bir ruhani yetenek gösteren bir 

kişi ortaya çıktığında, sesini susturmak için alay, şüphe veya ilgisizlikle karşılaşır. Ve Doğa, 

Tanrısallığımın aracı olarak, adalet sesini ve alarm çığlıklarını insanlara duyurduğunda, onlar her şeyi 

şansa bağlarlar. Ancak insanlık hiçbir zaman bu zamanlarda olduğu kadar ilahi, ruhani ve ebedi olan her 

şeye karşı duyarsız, sağır ve kör olmamıştır. 

2 Milyonlarca insan kendisine Hıristiyan demektedir, ancak bunların çoğunluğu Mesih'in öğretisini 

bilmemektedir. Bir insan olarak yaptığım tüm işleri sevdiklerini iddia ediyorlar ama inanma, düşünme ve 

olaylara bakış tarzlarıyla öğretilerimin özünü bilmediklerini kanıtlıyorlar. 

3 Size ruhun yaşamını öğrettim, onun içindeki yetileri size açıkladım; bunun için dünyaya geldim. 

4 Hastaları ilaçsız iyileştirdim, ruhlarla konuştum, ele geçirilenleri garip ve doğaüstü etkilerden 

kurtardım, doğayla sohbet ettim, Kendimi bir insan olarak bir ruh varlığına ve bir ruh varlığı olarak tekrar 

bir insan varlığına dönüştürdüm ve bu çalışmaların her biri her zaman size ruhun gelişimine giden yolu 

göstermeyi amaçlıyordu. 

5 Öğretilerimin gerçek ruhsal içeriği insanlar tarafından gizlenmiş, bunun yerine size yaşam vermek 

için ölen Mesih'in bir görüntüsü bile olmayan bir Mesih gösterilmiştir. 

6 Bugün size öğreten Üstattan uzaklaşmanızın sonucunu deneyimliyorsunuz. Etrafınız acıyla çevrili, 

yoksulluğunuzla bunalmış, cehaletle eziyet çekiyorsunuz. Ancak insanın içinde uyuyan yeteneklerin ve 

armağanların uyandığı ve yeni bir zamanın başladığını müjdelediği zaman gelmiştir. 

7 Dini topluluklar, bilim ve insanların adaleti, kendileri için yabancı ve zararlı bir etki olan şeyin 

ilerlemesini önlemeye çalışacaktır. Ancak ruhun uyanışını ve ilerlemesini durdurabilecek hiçbir güç 

olmayacaktır. 

8 Kurtuluş günü yakındır. 

9 Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de peygamberlerim vardı. Her ses taşıyıcısı bir peygamberdir, 

çünkü onun ağzından size gelecek olanlardan söz ettim. 

10 Yazılarda toplanan bu Üçüncü Çağdaki Sözüm, yarının insanlığı için birçok kehanet içermektedir. 

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra neler olacağını size önceden bildirdim ve başka çağlarda meydana 

gelecek denemelerden söz ettim. Kehanetlerimin doğruluğunu size kanıtlamak için, gerçekleştiğini 

gördüğünüz bazı kehanetleri size verdim. Bu nedenle, bu halk arasında Sözümün gerçekleşmesini hayret 

ve sevinçle deneyimleyen sarsılmaz imana sahip yürekler vardır. 

11 Sadece Benim tezahürüm sırasındaki ses taşıyıcısı bu zamanda bir peygamber değildir. Bu halk 

ruhunu yükselttiğinde, Beni dinlediğinde, uyuyan ruhsal armağanlarının uyanışını hissetmiş ve bir 

peygamber olmuştur. Bazıları görür, bazıları işitir ve bazıları da ilahidir. 

12 Efendi sana diyor ki: Kendinizi hazırlayın, ruhani armağanlarınızı ortaya çıkarın, çünkü onlar size 

ışık yolunda rehberlik edecektir; böylece çalışmalarınız, sözleriniz ve düşünceleriniz her zaman hakikatten 

gelen özü taşıyabilsin. 

13 Tarih, birçoğu şu anda yaşadığınız zamanları önceden haber veren antik çağ peygamberlerinin 

isimlerini muhafaza etmiştir. Yoel'den Yuhanna'ya, onlar insanlık tarihini sizin için önceden bildirdiler. 

14 Bu isimler, Benim tarafımdan gönderilenlerin size bildirmiş olduğu gerçeğe uluslar yavaş yavaş 

uyandığında tekrar hatırlanacaktır. 

15 Bugün size yeni öğretilerimin kehanetlerinin daha önceki zamanların kehanetlerine katılacağını 

söylüyorum, çünkü hepsi tek bir vahiy olarak sizinle konuşuyor. 

16 İmanları, gayretleri ve Baba'ya olan sevgileriyle önceki peygamberlere benzeyen bu zamanın 

çocukları kutsanmıştır, çünkü Ruhum onların ağzından bu zamanın ve gelecek zamanların insanlarına 

seslenecektir. 

17 Size isimlerinizin tarihe geçmeyeceğini söylediğimde utanmayın. Zaten alçakgönüllüyseniz, sağ 

elinizle nasıl merhamet göstereceğinizi bilir ve sol elinizin bilmemesine dikkat edersiniz. 

18 Dua edin, insanlar, Sözümün ışığı sizi aydınlatsın ki vicdanınızın ışığı her yolunuzda size rehberlik 

etsin. 
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19 Bugün sizi yüceliğimin mirasçıları olarak adlandırdım, çünkü krallığıma sahip olmak kaderinizde 

var. 

20 Benden çıktığınızda, yaşamın engin yolunda ilerlemek ve başlangıç noktasına geri dönmek için 

gerekli tüm niteliklerle donatılmıştınız. Bu armağanların hiçbiri yolda kazanılmamıştır, her şey ruhun 

başlangıcından itibaren sahip olduğu şeylerdir. Vicdan ruhta doğuştan vardır, ışıktır. Durmaksızın, Baba'ya 

dönmesine yardımcı olacak erdemleri edinmesini öğütler. 

21 Ruh zaman zaman yoldan sapar, sonra tekrar yolu bulur; kısa bir süre için hızla ilerler, sonra tekrar 

oyalanır. Bunun nedeni, ruhun gelişiminden daha uzun bir yol ve daha fazla deneme içeren bir yol 

olmamasıdır. 

22 Ölüm anında cennetin ruhani krallığına erişebileceklerine inananlar ne kadar çok zarar görmüştür! 

Bu ruhlar bu yaşamda hayallerinde yarattıklarının ötesini göremezler. 

23 İsa'nın gücünü tanıyan Dimas, çarmıhından Mesih'in tanrısallığına olan inancını itiraf ettiğinde ve 

alçakgönüllülükle O'ndan bir günahkârı hatırlamasını istediğinde, o adamın o anda tövbe, iman ve acı 

yoluyla nasıl arındığını görerek onu o gün Cennet'e götüreceğine söz verdi. 

24 Üstat, ruh kendini arındırdığında, mükemmel Krallığa ulaşmak için var olan tek ruhani merdiven 

olan Baba'nın sevgisinden ilham alarak kardeşlerini sevme görevini yerine getirebileceği huzur ve ışık 

bölgelerine yükseldiğini anlamanızı istedi. 

25 Hepiniz Benim Krallığıma sahip olma hakkına sahipsiniz, hepinizin kaderinde Bana gelmek var - 

en büyük günahkârlar ve kusurlular olsalar bile - Dimas gibi, sevginiz ve inancınız, alçakgönüllülüğünüz 

ve umudunuz sayesinde o huzur dünyasına erişir erişmez. Bu noktadan sonra, sizi büyük bir sevgiyle 

yaratan ve kendisiyle birlikte mükemmellik içinde yaşamanızı sağlayan Baba'ya Ruh'un mükemmel 

armağanı olan işleri Tanrınıza sunmaya başlayacaksınız. 

26 Ben hiç kimseyi mirastan mahrum etmedim, hepsinin içinde bir gün günah işledikleri, Beni 

gücendirdikleri için tövbe etmelerini sağlayacak armağanlar vardır ve daha sonra bunlar onlara en büyük 

işler için ilham verecektir. 

27 Kendimi bir kez daha aranızda gösteriyorum. Her can Rab'bin bir tapınağıdır, her zihin En Yüce 

Olan'ın bir konutudur, her yürek koyunlarını sonsuz yaşama götüren İlahi Çoban'ın sığınağıdır. Rab ruhları 

adaletiyle araştırır ve düşünceleri ışığıyla arındırır. 

28 Size gerçekten söylüyorum, ben bir ziyaretçi değilim, ben ruhunuzun ebedi sakiniyim, ben 

içinizdeki ışık ve şimdiki yaşamım. Ruhunuzdaki ışığımı kim söndürebilir? Öyleyse bırakın bu parlayan 

yıldız yolunuzda kendini göstersin. 

29 Ah, keşke insanlar yeryüzünde yalnızca Cennetteki Babasının İsteğini yerine getiren İsa'yı model 

alarak Benim İsteğimi izleselerdi - ruhunuzun eserlerde, sözlerde veya düşüncelerde tezahürleri ne kadar 

büyük ve güzel olurdu! 

30 Hem Beni sevenlerde hem de Beni tanımayanlarda, ışığımın ruhunuzu krallığı olarak alabilmesi 

için, insanların içinde konutumu hazırlıyorum. Vahiy ve öğreti haline gelen ışığımı bilin. Bu, geleceğini 

size bildirdiğim, vaat edilen Yorgan'ın mesajıdır. Uzun zamandır beklenen Kişi şimdi burada, sadece 

insanların uyuyan kalplerinin uyanmasını ve içlerinde yeni bir şafağın ışığı gibi parlamasını bekliyor. O 

zaman aradan geçen zamana rağmen gerçeğin hala aynı olduğunu, çünkü değişmediğini fark edeceksiniz. 

Gerçek Tanrı'dır ve bunun kanıtını Yaratıcınızın pek çok ifadesinden biri olan doğada bulabilirsiniz. Ve 

tıpkı doğa aracılığıyla Kendimi gösterdiğim gibi, sizde de Kendimi göstermek istiyorum. 

31 İnsanlık, uyan! Gelecek olan ve şimdi aranızda bulunan O'nun sözünü kavrayın! Ruhları besleyen 

şimdi burada. Evriminizin yolunu aydınlatan O, şu anda yükseklerden ışığını göndermekte, ilahi ilhamları 

kelimelere - acı çeken kalbe, şaşkın ruha, hastaya ve aç olana ulaşan kelimelere - çevirmek için insan 

beynini kullanmaktadır. Bu ışığı ruhuna alan kişi onun güçlerinin arttığını görür. İlahi gücüm evreni 

hareket ettirir ve size bir okşayış olarak gelir. Bu mesajların her biri Rabbinizden gelen bir düşüncedir. 

32 İnsanlar, sizi kurtaracağım ve Benim İrademi daha iyi ifade eden mükemmel bir verici olmanızı 

sağlayacağım. Ey öğrenciler, bu anlarda Beni duyan sizler, her şeyi anlayamasanız bile, en azından bu 

sevgiyi, size ulaşan bu yaşam ışıltısını hissedin. Işığım bu zamanda sizi kurtaracak. 

33 İlahi olan olmadan insani olan hangi yüceliğe sahip olabilir? Var olan her şeyi süsleyen Benim 

ışığımdır. Varlığınızda ve işlerinizde parlamasına izin verin ve Beni takip ederek yaşamanın mutluluğunu 

hissedeceksiniz. 
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34 "Söz" olmama rağmen, yalnızca Söz değil, aynı zamanda eylem olduğumun farkına varın. Sizinle 

birlikte yaşamak ve size örnek olmak için insan olduğumda size bunun kanıtını verdim. Gerçekte insan 

oldum, ama bu beden oluştuğunda en ufak bir günah işlemedi ve en ufak bir lekesi yoktu. Burası, içinden 

"Tanrı Sözü "nün çıktığı gerçek bir tapınaktı. Alçakgönüllüleri ayağa kaldıran ve hastaları bir sözle 

iyileştiren O'dur - çocukları kutsayan ve yoksulların sofrasına oturan O'dur - şimdi gelen de aynı "Söz 

"dür. Bu, Doğu'da belirdiğini gördüğünüz ve ışıltısı şimdi Batı'yı aydınlatan Gerçeğin Işığıdır. Bugün Ben 

bir insanda bedenlenmiş olarak görünmüyorum, Ben Kendimi bu görevi yerine getirmek için doğan, 

Benim tarafımdan hazırlanmış insanlar aracılığıyla ortaya koyuyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, 

aracılığıyla size sözümü verdiklerim, daha dünyaya gelmeden önce onun için hazırlık yapmıştım. Sonra 

doğumlarından itibaren onlara rehberlik ettim ve şimdi onları kullanıyorum, onları eğitmeye devam 

ediyorum. 

35 Sizinle pek çok ruhani konu hakkında konuşmak istiyorum ama siz henüz bunları 

anlayamıyorsunuz. Yeryüzünde ne tür evlere indiğinizi size açıklayacak olsam, bu tür yerlerde nasıl 

yaşadığınızı anlayamazsınız. Bugün ruhani küreleri bildiğinizi inkar edebilirsiniz, çünkü ruhunuz enkarne 

olduğu sürece, yeni bir yaşamda olduğu gibi yeniden başlamak zorunda olduğu yeni varoluşu karşısında 

kibirlenmemesi, depresyona girmemesi ve umutsuzluğa kapılmaması için geçmişine dair bilgi ona 

yasaklanmıştır. İsteseniz bile hatırlayamazsınız; size açıkladığım şeylerin sadece bir ipucunu veya 

sezgisini tutmanıza izin veriyorum ki yaşam mücadelesinde sebat edebilesiniz ve denemelere isteyerek 

katlanabilesiniz. 

36 Size söylediğim her şeyden şüphe duyabilirsiniz, ancak ruh olduğunuz sürece o ruhani alan 

gerçekten sizin evinizdi. Acı nedir bilmediğiniz, Baba'nın yüceliğini varlığınızda hissettiğiniz o yerin 

sakinleriydiniz, çünkü O'nda hiçbir kusur yoktu. Ancak sizin hiçbir erdeminiz yoktu ve bu yüzden 

ruhunuzun çabasıyla bu krallığı kazanabilmesi için o cenneti terk edip dünyaya inmeniz gerekiyordu. 

Ancak ahlaki açıdan gittikçe daha da battınız, ta ki kendinizi İlahi ve ruhani olandan, kökeninizden çok 

uzak hissedene kadar. 

37 Benim -Üstadın- sesim size öğretmek için her zaman sizinle konuştu; siz onu sevgi dolu doğasıyla 

tanıdınız. Ancak hatalarınıza tutunduğunuzda, acımasız bir öğretmen olarak acı, itaatsizliğinizin farkına 

varmanızı sağladı. Bugün bir diken, yarın bir başkası - böylece alnınızda yavaş yavaş kederli bir deneyim 

çelengi oluştu. Neden sevgiyi Benden öğrenmiyor ve hiç kimseyi incitmeyen, aksine size "Birbirinizi 

sevin" dediğinde yüreklerinizi sevecen kılan talimatlarımın size rehberlik etmesine izin vermiyorsunuz? 

Dostunu seven, onun içindeki Baba'yı da sever. 

38 Sen var olmadan önce seni sevdim, seni içimde okşadım ve doğduğunda sana İlahi şefkatimi 

hissettirdim. Eğer Babanızı da seviyorsanız, var olan her insanın Tanrı istediği için orada olduğunu ve her 

yaratığın ilahi bir düşüncenin (görünür) formu olduğunu bilerek, büyük ve küçük kardeşlerinizi 

sevmelisiniz. Dahası, sadece insanların kardeşleri olmadığınızı, ruhu olmasa da sizin kardeşleriniz olan ve 

daha aşağı olarak adlandırabileceğiniz, ancak bu nedenle Babaları olarak sizi yaratanla aynı Kişi'ye sahip 

olmaktan vazgeçmeyen birçok yaratık olduğunu unutmayın. Görevinizi layıkıyla yerine getirebilmeniz 

için yaşamın ortasındaki yerinizi bilin. 

39 Öğretilerimin ışığı ruhunuz tarafından hakikatle kabul edildiğinde, cenneti şu anda dünya mallarına 

duyduğunuzdan çok daha fazla özleyeceksiniz. Ruhunun yükselişine erişmek için Cennet'in erdemlerini 

arzulayan kişi, kendisini aydınlatan bir iç alev hisseder ve içinde Babası için bir sevgi ilahisi duyar. 

İçinizde yaşayan ve size Vaat Edilmiş Topraklara giden en kısa yolu gösteren O'nun varlığını hissetmenizi 

sağlayan ve böylece sizi çağlar boyunca insanların acı izleri bıraktığı yollardan uzaklaştıran bu ışıktır. 

40 Bir keresinde öğrencilerimin arasındayken ve ayrılışım yaklaşmışken, bir vesileyle onlara şöyle 

demiştim: "Bakın, yakında Beni artık aranızda göremeyeceksiniz, çünkü geldiğim Baba'ya gideceğim." 

Şimdi sana söylüyorum: Benim gibi davranın ve cennet sizin olsun, benim yaptığımdan daha azına bile - 

eğer isterseniz. 

41 Bu ebedi şafağın ışığına girin ki artık geceyi görmeyesiniz, çünkü aydınlanmışların, öğretilerime 

kulak verenlerin ruhunda hiçbir karanlık görünemez. Gece nasıl maddeleşmiş olanın ruhuysa, şafak da 

ruhsallaşmayı arzulayanın ruhudur. Ruhunuzun ışığını ortaya çıkarmasına izin verin, sanki benimkinin 

parlamasına izin vermişsiniz gibi. 
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42 Size öğrettiklerimin öğretmenleri olun, ama önce ayartmaların sesine, anlamsızlıkların ve boş 

şeylerin dünyasal gürültüsüne karşı sağır olun. Sessizlik içinde sesimi dinleyin ve mesajımı alacaksınız. 

43 Hiç kimse kaybolmayacak; bazıları size gösterdiğim yola daha erken varacak, diğerleri ise 

izledikleri yollara daha geç varacak. Tüm dinlerde insan iyi olmak için ihtiyaç duyduğu öğretiyi kabul 

edebilir. Ancak bunu başaramazsa, inandığı dini suçlar ve her zaman olduğu kişi olarak kalır. Her din bir 

yoldur; bazıları diğerlerinden daha mükemmeldir, ancak hepsi iyiliği amaçlar ve Baba'ya ulaşmak için 

çabalar. Bildiğiniz dinlerde bir şey sizi tatmin etmiyorsa, Bana olan inancınızı kaybetmeyin. Hayırseverlik 

yolunda yürü ve kurtuluşu bulacaksın, çünkü Benim yolum sevginin gücüyle aydınlatılmıştır. 

44 Ben konutumu, tapınağımı böyle hazırlarım. Ben konutumdan söz ettiğimde, bedeninizden değil, 

ruhunuzdan söz ediyorum; çünkü bu konutu sonsuz temeller üzerine inşa ediyorum, fani olan üzerine 

değil. 

45 Pek çok kişi bu tezahüre bu yaşam sözüne aç olarak gelirken, diğerleri bu öğretici sözleri henüz 

kavramış değil. Bunlara dokunuyorum ki sevgiye aç ve susuz kalsınlar ve ışığımı arasınlar. 

46 İnsanlık, görüyorum ki üzerinizde kopan fırtınadan korkuyorsunuz. Ondan korkmayın, çünkü Bana 

inanmanız ve sesimi dinlemeniz koşuluyla onu yatıştıracağım. Sessizce dinlemeyi henüz bilmiyorsanız, 

gelin ve bu hazırlanmış anlayış organları aracılığıyla size öğreten Ben'den öğrenin ya da bu mesajın ruhtan 

ruha size ulaşmasını bekleyin. Bu mesaj tüm dinlere, tüm mezhep ve tarikatlara ve insanları yönlendiren 

çeşitli yollara ışık tutmaktadır. Ama öğrencilerim, Benim Sözümle ne yaptınız? Ağacın bu şekilde mi 

çiçek açmasını istiyorsunuz? Çiçek açmasına izin verin, çünkü daha sonra meyve vereceğini 

duyuracaklardır. Neden bu mesajları saklıyor ve dünyaya bu yeni çağın sürprizini bu Müjde ile 

getirmiyorsunuz? Neden dünyaya Mesih'in sesinin aranızda yankılandığını söylemeye cesaret 

edemiyorsunuz? Konuşun ve sevgi işlerinizle talimatlarıma tanıklık edin; çünkü bazıları sizi duymamak 

için kulaklarını kapatırsa, diğerleri onları açacak ve sesiniz onlar için bülbülün şarkısı kadar tatlı ve 

melodik olacaktır. 

47 Bu zamandaki Sözüm, İkinci Çağ'da size verdiğim sözleri silmeyecek. Çağlar, yüzyıllar ve çağlar 

geçecek, ama İsa'nın sözleri geçmeyecek. Bugün size o zaman söylediğim ve sizin anlamadığınız şeyin 

anlamını açıklıyor ve ortaya koyuyorum. 

48 Ben eskiden olduğu gibi aynı ekiciyim; bugün ekiyorum ve yarın meyve toplayacağım, ama Benim 

Gerçeğim her zaman olduğu gibi aynıdır. Sadece dünyanın ekmeğiyle değil, Benim öğretilerimle de 

yaşıyorsunuz. Bedenin toprağın rahmine batacak, ama ruhuna şöyle diyeceğim: "Kalk ve yürü, Babana 

dön." 

49 Benim "Sözüm", size sevgiyi örnek olarak öğretmek için başka bir zamanda zaten insan oldu; 

çünkü size sadece sözle öğretseydim, dünya şöyle derdi: "Sadece sözler, eylem yok." Size öğretmek için 

aranızdaydım, çünkü bunu yapmak için gelmiştim. Erkeklerden bilmediğim ne öğrenebilirdim ki? Hiçbir 

şey. O hayatı insanlığa adadım. Tapınaklarda yasa öğretmenleri arasında ışıktım. Dünyadan tekrar 

ayrılmadan üç yıl önce, tarlalarda, deniz ya da nehir kıyılarında, pazar yerlerinde insanlara öğretmek için 

yola çıktım. Herkesle konuştum, hiç kimseyi öğretilerimden mahrum bırakmadım. 

50 Bugün Bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, Sizin kurbanınıza, Sözünüze ve dökülen kanınıza 

rağmen dünya hala aynı." Doğru, insanlar yeryüzü kanla ıslanana kadar kanlarını döktüler. Bu sevgiden 

değil, açgözlülükten ve kötü niyetten kaynaklanmıştır. Sevmedikleri hemcinslerinin kanını döktüler. 

51 Birçokları Benim suretimi yapar ve onu ipek, altın ve değerli taşlarla kaplar, yoksulların açlık ve 

soğuktan ölmesine izin verirler; ama Benim İlahi planım insanların katı yürekliliğinden daha güçlüdür ve 

gerçekleşecektir. Yalan söyleyenlerin vay haline! Kendilerini diğerlerinden daha iyi hissetmek yerine 

suçlarını itiraf etmeleri onlar için daha iyi olacaktır, çünkü vicdanları onları uykuda bile yalnız 

bırakmayacaktır. Utanç lekelerini ikiyüzlülük peleriniyle örtmeye çalışanlar, içinde çürüme barındıran 

badanalı mezarlardır. Vay halinize ey din bilginleri ve ikiyüzlü Ferisiler! Eğer Rab'bin yolunda yürümek 

istiyorsanız, öğrettiklerimi yapın, Beni örnek alın, çarmıhınızı yüklenin ve Beni izleyin. 

52 Çocuklarım, mesajımda kötü bir şey buluyor musunuz? Herkes için sadece sevgi içeren bu sözle 

size zarar mı veriyorum? İnceleyin ve içinde adil olmayan hiçbir şey bulamayacaksınız. 

53 Size Kendimi tanıttığım zamanı hatırlatacak olan bu mesaj yazılı olarak korunacak ve birçok kişi 

gelip onlara ne kadar yakın olduğumu hatırlayacak. İkinci Çağ'da bile, Ben onlarla birlikte olduğum 

sürece, havarilerim Beni ayrılışımdan sonraki kadar sevmediler. Benimle birlikte oldukları sürece, Benim 
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için canlarını feda etmediler; daha sonra Efendilerine duydukları sevgiden dolayı sahip oldukları her şeyi 

verdiler. İsa'nın sesi artık duyulmadığında, havariler ancak o zaman acı çektiler, Beni tekrar yanlarında 

görmek istediler ve Beni hiçbir zaman o zamanki kadar sevmediler. Bunun nedeni, benim zaten onların 

yüreklerinde hüküm sürmemdi. Benim isteğime göre bu sizin için de gerçekleşecektir. 

54 Benim varlığımı ruhunuzda hissettiğiniz huzurdan anlayabilirsiniz. Benden başka hiç kimse size 

gerçek huzuru veremez. Karanlıktan gelen bir ruh bunu size veremez. Bunu size söylüyorum çünkü pek 

çok yürek, insanların kendi hayal güçlerine göre hayat ve şekil verdikleri baştan çıkarıcı bir varlığın 

tuzaklarından korkuyor. 

55 Karanlıklar Prensi'nin varlığı ne kadar yanlış yorumlanmıştır! Ne kadar çok kişi onun gücüne 

benim gücümden daha fazla inandı ve insanlar gerçekten ne kadar da uzaklaştı! 

56 Kötülük vardır, tüm kötülükler ve günahlar ondan gelmiştir, yani kötülük yapanlar hem dünyada 

hem de diğer evlerde veya dünyalarda her zaman var olmuştur. Ama neden var olan tüm kötülüğü tek bir 

varlıkta kişileştiriyorsunuz ve neden onu Tanrı'yla karşılaştırıyorsunuz? Sana soruyorum: Benim mutlak 

ve sonsuz gücüm karşısında saf olmayan bir varlık nedir ve Benim mükemmelliğim karşısında sizin 

günahınız ne anlama gelir? 

57 Günah dünyada ortaya çıkmıştır. Ruhlar Tanrı'dan çıktığında, bazıları iyilikte kalırken, diğerleri bu 

yoldan saparak başka bir kötülük yarattı. 

58 Daha önceki zamanlarda size vahiy olarak alegoriler halinde verilen sözler ve benzetmeler insanlar 

tarafından yanlış yorumlanmıştır. İnsanların doğaüstüne dair sahip oldukları sezgisel bilgi, hayal 

güçlerinden etkilenmiş ve böylece yavaş yavaş şeytani bilimlerin, kültlerin, batıl inançların ve günümüze 

kadar devam eden mitlerin gücü etrafında şekillenmiştir. 

59 Tanrı'dan hiçbir şeytan çıkamaz; siz onları aklınızla tasarladınız. Bana sürekli karşı çıktığınız o 

varlığa dair sahip olduğunuz fikir yanlıştır. 

60 Kendinizi hem insanlardan hem de ruhani varlıklardan gelebilecek ayartmalardan ve kötü 

etkilerden kurtarabilmeniz için size izlemeyi ve dua etmeyi öğrettim. 

61 Size ruhu bedene tabi kılmanızı söyledim, çünkü ruh zayıf bir yaratıktır ve eğer onu gözetmezseniz 

sürekli düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kalp, zihin ve duyular, dünyanın tutkularının ruhu kırıp 

geçirdiği açık kapılardır. 

62 Karanlığın varlıklarının canavarlar gibi olduğunu hayal ettiyseniz, onları sadece kurtarmak için 

elimi uzattığım kusurlu yaratıklar olarak görüyorum, çünkü onlar da Benim çocuklarım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 115 
1 Sizi, sevgili halkımı ve sizde kızım olan insanlığı kabul ediyorum. İnsanın zihin organı aracılığıyla 

Kendimi tanıttığım bu zamanda, mükemmellik yoluna dönebilmeniz, yaşam davranışınızı 

geliştirebilmeniz ve İlahi sesimin yankısını kendi kalbinizde hissedebilmeniz için size güç veriyorum. 

Bugün uykuda olan ruhunuzu yükseltmeniz, kalbinizi duyarlı hale getirmeniz için bu uygun zamanda sizin 

üzerinizde çalışıyorum. Çünkü orada sadece geçici bir ziyaretçi olarak değil, ebedi bir sakin olarak 

bulunmak istiyorum, çünkü tam olarak Benim isteğime göre tapınağımı orada inşa edeceksiniz. 

2 Ben, İkinci Çağ'da Kendisini İsa adında cismani bir formda tezahür ettiren, sizinle birlikte yaşayan 

ve size O'nun mükemmel örneğinde bulunan Sözünün uysallığını getiren aynı "İlahi Söz "üm. Şimdi, bu 

yüce görevi yerine getirmek için hazırladığım ve doğumlarından önce önceden belirlenmiş olan insan 

araçlarını kullanıyorum. 

3 Size bu dünyanın gerçek anavatanınız olmadığını söyledim, çünkü gerçekten de bir zamanlar 

meskeniniz Cennet'ti ve Cennetteki Babanızla birlikteydiniz. Henüz bu gezegene inmemişken, her şeyin 

ışık ve hakikat olduğu ruhani evinizdeydiniz. Ancak bu izlenimi ruhunuza sağlam bir şekilde 

nakşetmediniz ve bu yüzden hafızanız sizi yanıltıyor ve o yaşama dair, Cennet olarak adlandırdığınız, 

Dünya olarak adlandırdığınız bu dünyada zihninize dayanarak hayal ettiğiniz şeyle uyuşmayan gezintinize 

dair hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. 

4 Yaratılışınızdan önce Benim içimdeydiniz; daha sonra, ruhani yaratıklar olarak, her şeyin 

mükemmel bir uyum içinde titreştiği, yaşamın özünün ve sizi beslediğim gerçek ışığın kaynağının 

bulunduğu yerdeydiniz. 

5 Acı Baba tarafından yaratılmamıştır. Sizinle konuştuğum zamanlarda, iç çekmek için hiçbir 

nedeniniz yoktu, şikayet edecek hiçbir şeyiniz yoktu, cenneti içinizde hissediyordunuz, çünkü mükemmel 

yaşamınızda bu varoluşun simgesiydiniz. Ama o evden ayrıldığınızda, ruhunuza bir giysi verdim ve daha 

da derine battınız. Sonra ruhunuz şu anda bulunduğunuz ve Baba'nın ışığının parladığı varoluş düzlemine 

ulaşana kadar adım adım gelişti. 

6 Ben sevginin Efendisiyim; bu nedenle, Benim yollarımda yürümez ve insanları size öğrettiğim 

sevgiyle sevmezseniz, itaatsizliğiniz yüzünden başınıza acı gelecektir. Böylece her yeni vakada daha fazla 

deneyim kazanırsınız. 

7 Tanrı'nın yaratığı olarak insan, bu ve diğer dünyalardaki tüm yaratıkların kardeşidir, çünkü 

yaşamın her biçimi Baba'nın farklı tezahürlerdeki bir düşüncesidir. Akılla donatıldığınıza göre, bu 

yaratılışın bir parçası olduğunuzu ve bu anlamda tüm varlıkların kardeşleri olduğunuzu anlayın ve 

yaratılışta, ilahi planda ve evrensel uyumda işgal ettiğiniz konum hakkında bilinçli bir biçimde net 

olmalısınız. Neden size bildirdiğim misyona uygun hareket etmiyorsunuz? Aşamadan aşamaya 

evrimleşmeniz gerektiğinin açık bilgisiyle, öğretilerimin havarileri olun. Kendinize merhamet edin, şu 

basit öğretide yer alan mükemmel sevgiden başka bir şey olmayan kurtuluş yoluna mümkün olduğunca 

çabuk yaklaşın: "Tanrı'yı yaratılmış her şeyden çok sevin, komşunuzu da kendiniz gibi sevin." 

8 Kardeşlerinize yalnızca sözlerle değil, sevgi dolu çalışmalarınızla da öğretin. Ben Baba'nın "Sözü" 

olmama rağmen, İkinci Çağ'da size öğretmek için insan oldum. 

Size ilahi yasalara itaat etmeyi kendi örneğimle öğretmek için. Çünkü size yalnızca sözlerimle öğretmiş 

olsaydım, "Konuştu ama tek bir iş bile yapmadı" derdiniz. Bu nedenle, öğrencilerim arasında her zaman 

Efendi olarak görüldüm. 

9 İlahi öğretilerimi ve örneklerimi tutun, yarın bir asa gibi olacaklar. Söz Taşıyıcısı aracılığıyla 

Kendimi tanıttığım bu anlarda Benden isteyin; istekleriniz asil ve adilse, onları işiteceğim. Ama sebepsiz 

yere sorarsanız, size yalnızca almanız gerekeni vereceğimi bilin. Bana ruhani ibadet sunun ve altın ve 

değerli taşlarla kaplı tapınaklar ve sunaklar inşa eden, uzun hac yolculuklarına çıkan, kendilerini kaba ve 

acımasız kırbaçlarla cezalandıran, dudak duaları ve dua ayinleriyle secde eden ama yine de kalplerini Bana 

teslim edemeyenler gibi olmayın. Sizi vicdan konusunda uyardım ve bu nedenle size şunu söylüyorum: 

Yaptıklarından söz eden ve bunları anlatan kişinin Cennetteki Baba'nın gözünde hiçbir değeri yoktur. 

10 Eğer Rab'bin doğru yollarında yürümek istiyorsanız, size Sözümde, örneklerimle ve sevgimle 

öğrettiklerimi yapın. Alçakgönüllü olun, kötülüğe iyilikle karşılık verin, insanların nankörlüğünü 

umursamayın. Çarmıhınızı sabırla yüklenin ve Beni izleyin. 
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11 Ben, "Söz", size İlahi Sevgimi göstermek için İkinci Çağ'da insan oldum. Aranızda insan 

bedeninde yaşamayı küçümsemedim. Kendimi bu insanlığa daha yakın hissetmek ve onun Beni daha 

yakından deneyimleyebilmesi için bu insanlığın çocuğu olmak istedim. "Söz" onda insan olabilsin diye 

rahmini sunan o kadın, saflığı ve masumiyeti nedeniyle, uğruna onu insan bir anne olarak seçtiğim değerli 

bir tapınaktı. Meryem, Rab tarafından doğmadan birçok kuşak önce hazırlanmış bir neslin çiçeğiydi. 

12 Özü ve şefkati Baba'da olan anne sevgisi, saflığın ve masumiyetin çiçeği olan Meryem'de vücut 

bulmuştur. 

13 Kadın olarak Meryem, evrensel Anne'nin vücut bulmuş halidir, Benim İlahiliğimde var olan ve 

insanların yaşamlarında bir umut ışığı olsun diye kadın olan anne sevgisidir. Ruh olarak Meryem, 

insanlığın günahları için ağlamak üzere dünyaya gelen İlahi Şefkattir. Onun gözyaşları Oğul'un kanına 

karışarak insanlara görevlerini yerine getirmeyi öğretti. Sonsuzlukta, açık kolları sevgiyle çocuklarının 

gelişini beklemektedir. 

14 İnsanlığın başlangıcından beri Mesih'in gelişi size önceden bildirilmişti; Meryem de size 

duyurulmuş ve vaat edilmişti. 

15 Meryem'in ilahi anneliğini inkar edenler, Tanrısallığın insanlığa verdiği en güzel vahiylerden birini 

yanlış değerlendirmektedirler. 

16 Mesih'in tanrısallığını kabul edip Meryem'i inkâr edenler, kendilerini Benim Tanrısallığımda var 

olan en şefkatli ve sevimli özelliğe sahip olmaktan mahrum bıraktıklarını bilmiyorlar. 

17 Kutsal Yazıları bildiklerini düşünen ama hiçbir şey anlamadıkları için hiçbir şey bilmeyen ne kadar 

çok insan vardır; ve yaratılışın dilini keşfettiklerini düşünmelerine rağmen hata içinde yaşayan ne kadar 

çok insan vardır! 

18 Anne ruhu tüm varlıklarda sevgiyle etkindir, onun imgesini her yerde görebilirsiniz. O'nun ilahi 

şefkati tüm yaratıkların kalplerine kutsanmış bir tohum olarak düşmüştür ve Doğa'nın her krallığı bunun 

canlı bir kanıtıdır ve her annenin kalbi bu büyük sevginin önünde dikilmiş bir sunaktır. Meryem ilahi bir 

çiçekti ve meyvesi de İsa'ydı. 

19 Tanrı'nın sevgisinin bir şaheseri olan bu yaratıkta insan oldum, böylece insanlara sevgi eserleri ve 

sözleriyle konuşarak krallığımın büyük gizemlerini açıkladım. 

20 Mesih'le ilgili her şey O'nun "Ebedi Söz" olması nedeniyle konuşuyordu, dinlediğinizin aynısı. 

21 Sevgili öğrencilerim, öğretilerimi sevgi ve iyi niyetle inceleyin ve çağlar boyunca size açıkladığım 

her şeyi sonunda anlayacaksınız. 

22 Size doğrusunu söyleyeyim, siz ve bu işin özüne inen herkes kutsal yazıların gerçek yorumcuları 

olacaksınız. 

23 Halkımın tarihi, yaşayan, görünmez ve gerçek Tanrı'nın varlığına ve gücüne olan inançlarını 

alevlendiren işaretler ve mucizelerle doludur. 

24 Bu insanların gördükleri ve deneyimledikleri şeylerin tanıklığı tarihe geçmiş ve gününüze kadar 

tüm nesillerin bildiği yazılarda kaydedilmiştir. Ancak bu tanıklıklar artık inançsız ve ruhani hazırlığı 

olmayan, inanmak için düşünmeyi, kafa yormayı ve her şeyi bilimlerine, akıllarına ve mantıklarına tabi 

tutmayı gerekli bulan insanlara geldi. Bu insanlar şüpheye düştüler, diğerlerinin kafası karıştı, bazıları 

bunu inkâr etti ve bazıları da bununla alay etti. 

25 İlahi hakikati gözleriyle veya sınırlı akıllarıyla arayarak bulmaya çalışanların tökezlemeden veya 

uçuruma düşmeden üç adım atamamaları doğaldır. Gerçeğe giden yolu yalnızca ruh bulabilir. 

26 Beni izleyen insanların tanıklığının doğru olduğunu, gelecek kuşaklara miras bıraktıklarının doğru 

olduğunu size söylemem gerekir. Aldıkları öğretileri basit ve masum inançlarıyla sundular - aynı şeyi 

gördükleri ve tüm olanları kavradıkları gibi. 

27 Eskilerin size bahsettiği tüm bu olaylar, çalışmalar ve denemeler bir hakikat, bir ışık, bir vahiy 

içerir. Olaylara tanık oldukları için araştırmadan inandılar. Olayların özüne inmek ve sonra da size ifşa 

edilenlerden ruhani içeriği çıkarmak için inanmak size kalmıştır. 

28 Her şeyin çok basit ve açık bir açıklaması var. Ama size tekrar söylüyorum, onu bulmak için ruhun 

derin düşüncede ilerlemesi gerekir. 

29 Bilimi ve gözlemleri bile kabul etmek istemediği birçok olayın gerçekliğini ona kanıtladığında, bu 

maddeleşmiş insanlığın şaşkınlığı büyük olacaktır. Sonra şaşkınlıkla şöyle diyecektir: "Bu gerçekti". 

Ancak bugün mucize olarak adlandırdığınız her şey, ilahi bir mesajın, sesi size durmaksızın gezegeninizin 
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ve zihninizin ötesinde olan bir şeyden, doğrudan Benim Ruhumdan sizinkine gelen bir şeyden söz eden bir 

mesajın maddi olarak gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. 

30 Bugün Benim Babacan Olan'ım sizinle birlikte. Dilekçelerinizi, en ufak şikâyetlerinizi bile 

duyuyorum. Babanızla konuşmayı öğrenmenizi istiyorum. Ama sadece size geldiğimi düşünmeyin. Hayır, 

tüm çocuklarıma indim, çünkü bu insanların çığlığı bir ıstırap çığlığı gibi, bir ışık yakarışı gibi cennetin 

doruklarına ulaştı. 

31 Sözümü bu biçimde aldığınızda, kendinize içten içe Baba olarak mı yoksa Yargıç olarak mı 

geldiğimi sorarsınız. O zaman size diyorum ki, bugün ilk sözümü duymadan önce bile, vicdanınız size her 

bir günahınızı ve her bir iyi işinizi zaten göstermiştir. 

32 Ama sizi Sözümle yargılayacak olursam, neden korkuyorsunuz? Benim yargım size gösterdiğim 

sevgiden kaynaklanmıyor mu? 

33 Sınavlar sizi hazırlıksız yakalamasın diye, bu zamanın fırtınaları ve kasırgaları sizi ışıktan 

ayırmasın diye sizi uyandırıyorum. 

34 Elbette bu bir ziyaretler zamanıdır, bu yüzden yenilmemek için güçlü ve donanımlı olmak gerekir. 

35 Yeryüzündeki yaşam insan için her zaman sınav ve kefaretle birlikte olmuştur; ancak bu gelişim 

yolu hiçbir zaman şimdiki kadar acı dolu olmamış, kadeh hiçbir zaman bu kadar acı dolu olmamıştır. 

36 Şu anda insanlar hayat mücadelesiyle yüzleşmek için yetişkinliğe kadar beklemiyor. Kaç canlı 

çocukluğundan hayal kırıklıklarını, boyunduruğu, darbeleri, engelleri ve başarısızlıkları bilir. Size daha da 

fazlasını söyleyebilirim: bu zamanlarda insanın acısı daha doğmadan, yani annesinin karnındayken 

başlıyor. 

37 Bu zamanda dünyaya gelen varlıkların kefaret görevi büyüktür! Ancak dünyada var olan tüm 

acıların insanların eseri olduğunu unutmamalısınız. Benim adaletimde, yaşam yolunu dikenlerle ekenlerin 

şimdi onları biçmelerine izin vermekten daha büyük bir mükemmellik var mı? 

38 Yaşadığınız kaos için herkesin eşit derecede suçlu olmadığını biliyorum. Bu doğru, ama ben size 

savaşın faili olmayanların barıştan sorumlu olduğunu söylüyorum. 

39 Ey insanlar, size diyorum ki: Kendinize ve komşunuza merhamet edin. Ancak bu merhametin 

etkili olabilmesi için, Çalışmalarım üzerinde çalışarak ruhsal armağanlarınızın farkına varın. İnsan 

kardeşini seven Beni sever, çünkü insan kardeşi Benim çok sevdiğim çocuğumdur. 

40 Sizler dua için, gerçeği öğretmek için, şifa için hazırladığım insanlarsınız. Hayat, sefaleti, 

zorlukları ve acısıyla bir çöl gibi olmuştur. Ama size durmamanızı ya da çölde sebat etmemenizi 

söylüyorum, çünkü o zaman gerçek huzuru tadamazsınız. 

41 Tarihte kaydedildiği gibi, çölde uzun süre dolaşmak zorunda kalan İsrail örneğini aklınızda tutun. 

Mısır'ın esaretinden ve putperestliğinden kaçmak, aynı zamanda barış ve özgürlük diyarına ulaşmak için 

savaştılar. 

42 Bugün tüm insanlık Firavun'un esaretindeki insanlar gibidir. İnançlar, doktrinler ve yasalar 

insanlara dayatılır. Ulusların çoğu, daha güçlü olan diğerlerinin kölesidir. Hayatta kalmak için verilen 

zorlu mücadele ve açlık ve aşağılanmanın kırbaçları altında zorla çalıştırılma, bugün insanlığın büyük bir 

kısmının yediği acı ekmektir. 

43 Tüm bunlar insanların kalplerinde özgürlüğe, barışa, daha iyi bir yaşama duyulan özlemin giderek 

artmasına neden oluyor. 

44 Savaşın uğultusu, dökülen insan kanı, bencillik, güç arayışı ve bin bir şekilde meyve veren nefret, 

insanları derin uyuşukluklarından uyandırıyor. Ama tüm çocuklarımın bu özlemi onları tek bir idealde 

birleştirirse, tıpkı İsrail halkının Musa'nın ilhamıyla Mısır'da birleştiği gibi - hangi insan, hangi tehdit, 

hangi güç bu kalpleri durdurabilir? Gerçekte hiç kimse, çünkü bu özlemde Benim ışığım olacak, bu 

mücadelede Benim gücüm mevcut olacak, bu idealde Benim ilahi vaatlerim etkili olacak. 

45 Dünya, zincirlerinden kurtulmak için yeni bir Musa'ya mı ihtiyaç duyuyor? Size bu zamanda 

getirdiğim öğretinin Musa'ya esin veren ışık olduğunu söylüyorum. Doğruluk ve peygamberlik sözüdür; 

zayıfı, ürkeği, korkağı ayağa kaldıran ve onu cesur, kararlı, ateşli birine dönüştüren güçtür. Gerçeğin 

yolunda rehberlik eden ve yol gösteren yasadır; uzun gezinti günlerinde canlı tutan kudret helvasıdır ve 

son olarak kurtuluştur, barıştır, iyi niyetli insanlar için esenliktir. 

46 Sözümle cesaretlendiğinizi hissediyorsunuz, insanlar ve sanki yaralarınıza mucizevi bir merhem 

damlıyormuş gibi, güçlenmiş, yenilenmiş ve yarın için umut dolu hissediyorsunuz. Bu nedenle size 
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soruyorum: Aynı mesajı yeryüzünün ezilen halklarına götürseniz, onlar üzerinde de aynı mucizeyi 

yaratacağını düşünmüyor musunuz? 

47 Bu nedenle size tekrar tekrar kendinizi hazırlamanızı söylüyorum ki, bu esinlenmiş mesajın 

habercileri olarak yola çıkacağınız zamanı geciktirmeyesiniz. Size kendinizi hazırlamanızı söylediğimde, 

bunun nedeni bu iyi haberin acıya neden olmayacak, kardeş kavgasına yol açmayacak ya da bu nedenle 

tek bir damla kan dökülmeyecek şekilde yayılması gerektiğidir. 

48 Mesajım ikna edici, nazik ve gerçeklerle dolu. Akla olduğu kadar kalbe de dokunur ve ruhu ikna 

eder. 

49 Beni dinleyin, çalışın, eyleme geçin ve insanlar için imana, ışığa, özgürlüğe ve barışa açılan 

gedikler inşa edebileceksiniz. 

50 Bunun için size Tanrısallığıma mükemmel tapınmayı öğretiyorum. Yalnızca Bana dua etmeniz 

gerektiğini anlamanızı istiyorum, çünkü Ben Veren'im, O'nun isteği ya da izni olmadan hiçbir şey olmaz. 

51 Cennetteki Anneniz Meryem, armağanların ve lütufların sahibidir. Bu nedenle, eğer yüceliğiniz 

düşükse ya da yetersiz yüceliğiniz sizi Benimle konuşmaya layık kılmıyorsa, ona dua edin, onun yardımını 

ve şefaatini isteyin ve size doğrusunu söyleyeyim, bu şekilde dilekçeleriniz hızla Bana ulaşacaktır. 

52 Size bu açıklamaları yapıyorum çünkü siz birçok doğru kişinin aklını ilahlar haline getirdiniz ve 

onlara ilahlarmış gibi tapıyorsunuz. Bu ne cehalet, ey insanoğlu! İnsanlar bir ruhun kutsallığını ve 

mükemmelliğini yalnızca insani işleriyle nasıl değerlendirebilir? 

53 Kardeşlerinizin eserleriyle, yaşamlarıyla ve erdemleriyle yazdıkları iyi örnekleri örnek almanızı 

söyleyen ilk kişi benim ve onları hatırlayarak ruhani yardımlarını ve etkilerini umabileceğinizi de 

söylüyorum. Ama neden onlara sadece o ruhların alçakgönüllülüğünü aşağılamaya yarayan sunaklar 

dikiyorsunuz? İnsanlar neden sanki Tanrı'ymış gibi hafızalarında kültler yaratır ve kardeşlerine taparken 

onları unuttukları Baba'nın yerine koyarlar? Burada onlara verdiğin şan onlar için ne kadar üzücü oldu! 

54 İnsanlar aziz dedikleri kişiler hakkındaki yargım hakkında ne bilirler? Bu varlıkların ruhani yaşamı 

ya da her birinin Rab'bin önünde hak ettiği yer hakkında ne biliyorlar? 

55 Hiç kimse bu ayetlerle, kullarımın aranızda kazandığı sevapları kalplerinizden silmek istediğimi 

düşünmesin. Tam tersine, Benim yanımda buldukları lütfun büyük olduğunu ve duaları aracılığıyla size 

birçok şey bağışladığımı bilin. Ancak, dini fanatizm, putperestlik ve batıl inançlardan kaynaklanan 

cehaletinizi ortadan kaldırmanız gerekir. 

56 Bu varlıkların ruhunun yaşam alanınızı kuşattığını hissederseniz, onlara güvenin, çünkü onlar 

ruhsal dünyanın bir parçasıdır, böylece onlar ve siz, Rab'bin yolunda birleşerek ruhsal kardeşlik işini 

başarabilirsiniz - tüm öğretilerimin sonucu olarak beklediğim bu işi. 

57 Görevinizi saf bir yürekle yerine getirebilmeniz için size bu şekilde öğretiyorum. 

58 Gerçekten de bu varoluş, kendisine emanet edilen bir işi yarım bırakmış olan ve şimdi onu 

mükemmelliğe giden yolda biraz daha ilerletme fırsatı verilen ruhunuz için yeni bir gelişim aşamasıdır. 

59 Ben, İlahi Üstat da insanlığa geri dönmek zorundaydım çünkü o zamanki işim tamamlanmamıştı. 

Bazıları bu iddiayı reddeder ve İsa'nın çarmıhta öldüğünde işinin tamamlandığını söyler. Ama bunu 

söylüyorlar çünkü size dönüşümü duyurduğumu ve söz verdiğimi unuttular. Ama şimdi bu öğretileri 

açıkladığım sizler, Benim için reenkarnasyonun kesinlikle gerekli olmadığını anlamalısınız, çünkü 

Ruhumda Kendimi insanlığa binlerce şekilde ifşa etme gücü yatmaktadır. Ruhumun mükemmelliğini 

aramak için de geri gelmedim. Eğer şimdi size geliyorsam, bu sadece sizi Işığa götüren yolu göstermeye 

devam etmek içindir. İlk Çağ'da peygamberlerin size şöyle dediğini hatırlayın: "O kapıdır". Dahası, 

aranızda insan olduğumda size: "Ben Yol'um" demedim mi? Şimdi size şunu söylemiyor muyum: "Ben 

tırmanmakta olduğunuz dağın zirvesiyim"? 

60 Size gerçekten söylüyorum, ben her zaman mükemmellik içindeydim. Bugün yolumda güvenle 

yürüdüğünüzü görmek Bana sevinç veriyor. Yarın hepiniz Rab'bin çocuklarının gelişini uzun zamandır 

bekleyen ruhani evde yaşadığınızda evrensel bir sevinç yaşanacak. 

61 Bu nedenle ruhunuzla konuşuyorum çünkü artık bu öğretiyi kavrayabileceğini biliyorum ve ona bu 

dünyanın çocuğu olmadığını, kendisini bu dünyada sadece bir misafir olarak görmesi gerektiğini çünkü 

gerçek anavatanının ruhani olduğunu söylüyorum. 
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62 Bu kelimeyi doğru anlamıyla alın, aksi takdirde öğretilerimin tüm insani ilerlemeye karşı olduğunu 

düşünebilirsiniz. Ancak, yalnızca çocuklarının farklı yaşam yollarında mükemmelleşmeleri için çabalayan 

Babanıza bu tür hatalar atfetmek adil olmaz. 

63 Benim adaletime uzlaşmaz bir şekilde zulmeden şey, insan kalbinde çeşitli biçimler alan ve bazen 

kendini bencil duygular, temel tutkular, ölçüsüz açgözlülük ve hatta nefret olarak gösteren kötülüktür. 

64 Öğrencilerim, şimdi size mecazi olarak söylediklerimi dikkatle inceleyin: Yaşam bir ağaçtır, 

dalları sayısızdır ve bu dallardan aynı olan iki tane yoktur, yine de her biri görevini yerine getirir. Bir 

meyve başarısız olursa ağaçtan atılır ve bir dal yabani büyüme gösterirse budanır, çünkü yaşam ağacından 

yalnızca yaşam meyveleri çıkabilir. 

65 Size doğrusunu söyleyeyim, kötülüğe neden olan her bilimi ve gerçek ışığı yaymayan her dini, 

hayat ağacının özsuyunun akmadığı dallar ve meyveler olarak düşünebilirsiniz, çünkü onlar bu ağaç 

tarafından itilmişlerdir. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 116 

34 

Talimat 116 
1 Sizler benim bir kez daha kendilerinden hoşnut olduğum insanlarsınız, çünkü ne zaman acınız çok 

şiddetli olsa, gözlerinizi Bana kaldırır ve Bana seslenirsiniz. 

2 Bu bir deneme zamanıdır; ama Benim Sözüm, ilahi bir merhem olarak, sıkıntılarınıza teselli ve 

umut getirmiştir. Ama sana soruyorum: Neden ağlıyorsunuz, aç mısınız, hasta ve muhtaç mısınız? Neden 

uyudun? Ruhunuz için besin olan Yaşam Sözlerimi neden yüreğinizden sildiniz? 

3 Varlığım sizi şaşırttığında hazır değildiniz, ama en azından Sesimin size yeni bir vahiy vermek için 

sizi çağırdığını fark ettiğinizde Beni hissedebiliyordunuz. 

4 Bana gelme arzunuzda, maddi varlıklar açısından yoksul olmanızın size çok yararı oldu. Ama 

ruhsallaşmaya çabalamak için bunlardan gönüllü olarak vazgeçtiğiniz için değil, şefkatli sevgim sizi 

baştan çıkarıcı ve gereksiz zenginliklerden ayırdığı için, böylece kalplerinizin kapısını çaldığımda özgür 

olabilesiniz diye. 

5 Sözü ilk duymaya geldiğinizde, Benim tezahürümün ruhsal amacı sizi çok az ilgilendirdi ya da hiç 

ilgilendirmedi. Yüreğinizin özlemini çektiği ve Benden istediğiniz şey, yalnızca büyük ihtiyaç 

duyduğunuz dünyevi mallardı. Ancak daha sonra Efendinizin bolca dağıttığı armağanların ruhani bir 

nitelik taşıdığının farkına vardınız ve sonunda dünya mallarının asla bu armağanların değerine sahip 

olamayacağını anladınız. 

6 Bu ışık zihinlerinizde parladığında, büyük ulusların sefaletini, zengin ve dünyanın efendileri 

olmalarına rağmen her şeye sadece görünüşte sahip olanların acılarını anladınız. Cazibenin, yalanların, 

ihtişamın ve yaşam zevklerinin sahteliğini keşfettiniz. 

7 Dinlerin insanlığı birleştirme ve yenileme konusundaki yetersizliklerini deneyimlediniz ve her 

fırsatta ayrılıklarına tanık oldunuz. 

8 İnsanlar arasında böylesine ciddi bir şekilde bozulmuş bir denge ve karışıklık gördüğünüzde, 

yüreğinizden Baba'ya minnettarlık duyguları fışkırdı, çünkü bu zamanda O'nu duyduğunuzda, O'nun 

Sözü'nde ruhunuz için güvenli bir sığınak buldunuz. 

9 Ancak tüm bu gerçeklerin farkına vardığınız gibi, insan kardeşlerinize karşı olan 

sorumluluğunuzun da farkına varmanız gerekir; çünkü aşağıdakileri anlamalısınız: Sahip olduğunuz 

huzuru ve varlığınızı aydınlatan ışığı sadece bu insanlara yardım etmek için mi getirdim? Hayır, 

dinleyicilerim, lütuf armağanlarım size yalnızca bir ilk ürün olarak ya da daha sonra insanlığa 

vereceklerimin bir avansı olarak indi. Size neden gölge ve sığınacak bir yer arayan evsizleri beklemenizi 

söylediğimi anlayın. Diğer halklardan gelecek olan insanlar aranızda bir hayırseverlik, maneviyat ve barış 

örneği bulsalar kalpleriniz mutlu olmaz mıydı? 

10 Ben size talimat vermeyi bıraktıktan sonra bu sizin göreviniz olacak. Ve nasıl İlyas ruhen Benim 

öncüm olduysa, bu halk da yaşamları, sözleri ve işleriyle aranızda olduğuma en iyi tanıklık edecek olan 

halefim olacaktır. 

11 Hemcinslerinizi sevgiyle karşılamayı ve size emanet ettiğim birçok şeyden onlara bir şeyler 

vermeyi öğrendiğinizde büyük bir memnuniyet duyacaksınız. Ancak unutmayın ki, insanlar şehrinizin 

kapılarına dayandığında ve şehir sakinleri uyuduğunda ya da gereksiz şeylerle meşgul olduğunda acınız 

daha da büyük olacaktır. 

12 Eylemlerinizde kendinize aşırı güvenmeyin, çünkü ayartmalar sizi beklemektedir ve ruhsallaşma 

yolunda çoktan ilerlemiş olan birinin, gerçek ve yüksek bir idealin yokluğu nedeniyle, zevk yollarına, 

bencil materyalizme, umut dolu bir yaşama geri dönmek istemesi kolaylıkla gerçekleşebilir. 

13 Bunu size uyanık yaşamanız için söylüyorum. Ama Yasamın işkence ettiğini ya da köleleştirdiğini 

düşünmeyin. Karanlıktan aydınlığa, kötülükten iyiliğe, aşağıdan yukarıya doğru atılan adımın insan için 

çoğu zaman acı verici olduğu doğrudur. Ama o zaman Benim yollarımda güvenle yürümeyi başarırsa, 

yaşam yolculuğunda karşılaştığı her şey huzurdur, çünkü ruh için erdemin uygulanması hiçbir fedakarlık 

anlamına gelmez. 

14 İçinizden kim Bana kendisini erdem yolunda yürümeye teşvik etmediğimi söyleyebilir? Bakın, 

size sağladığım nimetlerle övünmek istemiyorum, ama sizden, siz ve aileleriniz üzerinde mucizeler 

gerçekleştirip gerçekleştirmediğimi, yalnızca dualarınız ya da gözyaşlarınız sayesinde hastaları iyileştirip 

iyileştirmediğimi, uçurumun kenarındayken sizi ölümden kurtarıp kurtarmadığımı bana söylemenizi 
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istiyorum. Yolumda yürümek için çok fazla inanca ve güce ihtiyaç duyacağınızı bilerek bunu size 

yapmaktan nasıl kaçınabilirdim? 

15 Size ışığımı getirdim ki, onun tefekküründe kendinizi geliştirebilesiniz. Bunu gözlerinizi kör etmek 

ya da ruhunuzu yaralamak için yapmadım. 

16 Yolu sükûnetle ve düşünerek yürüyün ki ne olduğundan daha kısa ne de çok uzak görünsün. 

Yalnızca yaşamdaki sınavların, ruhunuz sayesinde bir parçası olduğunuz sonsuzluktaki huzura ulaşmanın 

yolu olduğunu hatırlamalısınız. Bu yolda huzur içinde, gerçek mükemmellik idealiyle yürüyün ve bu yolu 

asla külfetli veya zahmetli bulmayacaksınız. Bu sizin için, önünüzde güzel bir yol, hoş bir manzara 

gördüğünüz ve hiç bitmemesini istediğiniz yürüyüşlerden biri gibi olacak. 

17 Bu hayatta size her şeyi vermiş olsaydım, artık bir üst seviyeye tırmanma arzunuz olmazdı. Ama 

bu varoluşta elde edemediğiniz şey için başka bir varoluşta çabalarsınız ve bu varoluşta elde edemediğiniz 

şey size başka, daha yüksek bir varoluş vaat eder ve böylece ruhun sonsuz gelişim yolunda sonsuza dek 

adım adım ilerlersiniz. 

18 Sözümü duyduğunuzda, ruhunuzun böylesine büyük bir mükemmelliğe erişebilmesi size imkansız 

görünüyor; ama size söylüyorum, ruhun yüksek kaderinden yalnızca şüphe ediyorsunuz çünkü yalnızca 

maddi gözlerinizle gördüklerinize bakıyorsunuz: sefilliğe, cehalete, kötülüğe. Ama bunun tek nedeni 

ruhun bazılarında hasta, bazılarında felçli, bazılarında kör ve bazılarında da ruhen ölü olmasıdır. Ve 

böylesi bir ruhsal sefalet karşısında, sonsuzluğun sizin için hazırladığı kaderden şüphe etmelisiniz. Böylece 

dünya sevgisinin ve materyalizmin hüküm sürdüğü bu zamanda yaşıyorsunuz. Ama Benim gerçeğimin 

ışığı çoktan size ulaştı ve çoktan geçmiş olan bir zamanın gecesinin karanlığını dağıttı ve şafağıyla birlikte 

ruhun Benim talimatımla aydınlanacağı bir çağın gelişini duyurdu. 

19 Bu ışık sizi cehaletten, sahtelikten özgür kılacaktır. Parlaklığıyla ne kadar haksızlık, ne kadar 

sahtecilik ve aldatma sonsuza dek açığa çıkacaktır. Yasayı tahrif edenlerin vay haline! Gerçeği 

gizleyenlerin ya da tahrif edenlerin vay haline! Yargılamalarının ne olacağını hayal bile edemezler. 

20 Sözüm dünyayı düşünmeye teşvik eder, öyle ki ondan tövbe ve ondan yenilenme doğabilsin. Ama 

nasıl ki bu ses taşıyıcıları aracılığıyla verilen Söz sizi uyandırıyor ve içinize işliyorsa, başka ülkelerde, 

başka bölgelerde, başka şekillerde de Benim elçilerim insanların dikkatini çekmek, onlara Yasamın 

bütünlüğünü ve Öğretilerimin doğruluğunu hatırlatmak için yola çıktılar. Kendilerini Benim ilhamımın 

ışığında hazırladılar ve alay edilip hor görülmelerine rağmen, görevlerini yerine getirmek için adım adım 

ilerliyorlar. Size söylüyorum, onların ödülünü onlar için saklıyorum ve sizin şu anda almakta olduğunuz 

şeyi onların da öğreneceği an gelecektir. 

21 Sokaklarda ve caddelerde dolaşıp geçmiş zamanların olaylarından söz eden, kehanetleri 

yorumlayan ya da vahiyleri açıklayan herkes Benim elçilerim değildir; çünkü birçokları bu mesajları 

kibirden, acıdan ya da insani çıkarlardan dolayı hakaret etmek, yargılamak, aşağılamak, yaralamak ve 

hatta öldürmek için kötüye kullanmıştır. 

22 Yüreklerinize sevgiyle giren bu ışığın dünyanın bir noktasından diğerine yayılması gerekir ki, 

insanlar Mesih'in incitmediğini, aşağılamadığını ve ölüm getirmediğini hatırlayabilsinler. Çünkü O 

yaşamdır, ekmektir, sağlıktır, tesellidir ve insanlığın bugün ihtiyaç duyduğu her şeydir. 

23 Millet, sizinle konuştum. Sözlerimi düşünün, kendinizi onların yardımına yönlendirin, size 

verdiğim bu ışıkla yaşamı ve sizi çevreleyen her şeyi düşünün ki, Beni bir kez daha duyduğunuzda, sizi 

daha bilinçli ve görevinizi yerine getirmeye daha hazır bulayım. 

24 Sizinle her zaman alegorilerle konuştum, ama şimdi sizinle açık bir şekilde konuşacağım yeni bir 

çağın başlangıcındasınız, çünkü artık Beni anlayabilirsiniz. 

25 Yaratılıştaki her şey size Tanrı'dan ve ebedi yaşamdan söz eder; sizi çevreleyen ve yaşamda olup 

biten her şey ruhani olanın bir görüntüsüdür. Ama siz benim yarattığım ve aracılığıyla sizinle konuştuğum, 

size vahiyler verdiğim ve sizi eğittiğim eserlerle yetinmediniz. Her halk, her dini topluluk veya mezhep, 

İlahi Olan'ın temsili için imgeler, semboller, kült formları ve heykeller yaratır. Siz bunu gerekli gördünüz, 

ben de size izin verdim ey insanlık. Ama artık ruhunuz geçmiş zamanlara kıyasla daha aydınlanmış, daha 

evrimleşmiş olduğundan, yaşamı net bir şekilde görebilir ve kavrayabilir. Bu mesajı herkese göndereceğim 

ki Işığa uyansınlar ve Gerçekle tamamen yüz yüze gelsinler. 

26 İnsanoğlunun onları ihmal etmesinden dolayı solmuş olan ruhani armağanlar, Benim sevgimin 

çiyinin üzerlerine düştüğünü hissedecekler ve o zaman insanlar düşüncelerini saflık içinde yeniden Bana 
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yükselttiklerinde, daha önce görmedikleri şeyleri görecekler. Kendileriyle birçok şekilde konuşacak olan 

Baba'nın sesini duyacaklar ve her fırsatta O'nun varlığını hissedecekler. 

27 O zaman dini semboller ve tapınma biçimleri yaratmayı bırakacaklardır çünkü tüm yaratılışta 

Baba'nın ışıldayan yüzünü gördüklerinde, özel yetenekler atfettikleri bu nesnelere artık ihtiyaç 

duymayacaklar ve onlara Baba'nın suretiymiş gibi inanacaklardır. 

28 Öğretilerimde bu sözü duyan siz öğrencilerime soruyorum: Gözlerinizin önünde Ben varken, Beni 

duyarken ve Beni hissederken neden tapınmanız için semboller yaratmanız gerektiğini düşündünüz? 

29 Eğer bu soruya sadece öncekilerin size miras bıraktıklarına saygı duyduğunuzu söyleyerek cevap 

verirseniz, size onların Benim vahyimin ışığıyla dolup taştıklarını ve ruhanileştirme olan şeyi alegorilerle 

kavradıklarını söylerim. 

30 Bu halkın, yeni bir paganizm, madde, dünya ve tutkularıyla yeni ve en büyük kült olarak büyüyen 

ve ilerleyen en sınırsız materyalizm tarafından tehdit edilen bu insanlığın ortasında yerine getirmesi 

gereken büyük bir manevi misyonu vardır. 

31 Ve bu denemeler karşısında - hala putperest kültlerin anılarını korumak istiyor musunuz? 

Vermeniz gereken ruhanilik örneği bu mu ve savaşmak için dövdüğünüz silahlar bunlar mı? 

32 Sözümün yüreğinizde filizlenmesine izin verin ki, yakında öğretime işlerinizle tanıklık etmek 

üzere yola çıkabilesiniz. 

33 Bu dönem sona erdiği için artık Kendimi size tanıtmadığımda, yoldan sapmayın, sıkıntılarınızda 

Beni aramaktan kaçınmayın, talimatlarıma güvenmeye devam edin. 

34 Ben geçmeniz gereken dar kapı, Meryem ise Annenize sevgi ve itaatle yükseleceğiniz merdivenim. 

Eğer Bana inanır ve Bana taparsanız, hiçbir tuzakla karşılaşmazsınız ve yolu kısaltırsınız. 

35 İyiliğin kötülüğe karşı savaştığı bir dönemdesiniz. Çoktan başlamış olan bu savaşta Benimle 

birlikte çalışmak üzere çağrıldınız. Size karanlığı yok etmek ve her ruha ışık getirmek için nasıl 

savaşacağınızı öğrettim. Sözüm, sahte ışıkların sizi ayartmasına izin vermemeniz ve aldatıcı seslere kulak 

vermemeniz için uyanık ve dua ederek yaşamanız konusunda size rehberlik etti. 

36 O zaman geçtiğinde ve Benim bildirimin çok uzakta olduğunu düşündüğünüzde ve talimatlarımı 

yerine getirerek bu iyi haberi torunlarınıza aktardığınızda, o zamanları tekrar özleyecek ve Benim İlahi 

tezahürüme tanıklık etmek üzere seçilmiş olduğunuz için mutlu hissedeceksiniz. Ama zaten o zaman bu 

öğretiye eklediğiniz her şey yok olacak ve Benim Sözüm ruhunuzdan kristal berraklığında ve saf olarak 

fışkıracak, sadece ışığı ve gerçeği ortaya çıkaracak. 

37 Arkadaşlarınız tarafından sorgulandığınızda, Çalışmamın içerdiklerinden hiçbir şey saklamadan 

konuşun ve onların huzurunda Üstadın her bir öğretisini hatırlatın. 

38 Sizden sonra gelecek nesillerden sizi sorumlu tutuyorum. Bu zamandaki Sözümün sadece birkaç 

nesil için değil, sizi takip edecek herkes için verildiğini ve insanlar için hedef olarak belirlediğim zirveye 

ulaşmak için kendilerini daha büyük bir maneviyatla donatmaları gerektiğini unutmayın. 

39 Yükseliş yolunu izleyenleri ve zaman içinde Benim çalışmalarımda daha büyük bir yükselişe 

ulaşanları ve insanoğlunun anlayış organı aracılığıyla Benim bildirimin bu zamanı sona erer ermez 

ruhlarında Benim sesimi duymaya hazırlananları kutsuyorum. Ne mutlu Benim işime inananlara ve 

ruhsallaşarak onu nasıl onurlandıracaklarını bilenlere. 

40 Dualarınız aracılığıyla kaç insan kardeşinizi kurtarabilirsiniz? Bu dünya bir uçurumun eşiğinde ve 

düşüşünü engelleyebilmeniz için sizi ona gönderiyorum. Gençleri ahlaklarının yok olmasına yol açan hızlı 

gidişatlarında durdurun; doğru ve erdemli bir yaşamın temellerini oluşturabilmeleri için ruhlarını arındırın. 

41 Dünyanın yollarında yürüyün ve öğretilerimin gerçeğini yaşamlarınızın standardı olarak yanınızda 

taşıyın. Ama girdiğiniz topraklara saygı gösterin, sonra gideceğiniz yollar hazırlanacak ve uluslar arasında 

bir antlaşma olacak ve bu dünyayı hepinizin Cennetteki Baba'nın sıcaklığını hissedeceğiniz ve birbirinizi 

kardeş olarak tanıyacağınız bir ev haline getireceksiniz. 

42 Yarattıklarımın nankörlüğünü gördüğümde acı çektim, ama onlar Beni Baba olarak inkâr ettilerse 

de, bazıları kirlenmiş olsa bile, Ben sizin Benim çocuklarım olduğunuzu asla inkâr etmedim. Benden yüz 

çeviren ve Benden hiçbir şey beklemeden kendilerini yalnızca maddi yaşamlarına, sorunlarına veren 

büyük uluslar gördüm. Ama yakında uyanış zamanı gelecek ve çocuklardan yaşlılara kadar, hayatlarını 

Benim öğretilerimi çalışmaya ve uygulamaya adayacaklar. Yaşlılar nezaket dolu konuşacak ve 
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deneyimlerinin ışığıyla yol göstereceklerdir. Çocuklar ruhani armağanlarını ortaya çıkararak ve İşime 

adanarak dünyayı şaşırtacaklar. 

43 Sevgili insanlar, bugün Benim öğretilerimden yaşamlarınız için en yüksek ahlakı alın. Eğer 

dünyanın bu vahye inanmasını istiyorsanız, yaşamlarınızla Benim gerçeğime en büyük tanıklığı verin. Size 

saf aynalar, iman, itaat ve saflık konusunda örnek olmayı bilen bir halk olmanızı söyledim. 

44 Aranızda saflığın ve iyiliğin güç kazanmasını sağlayın ve böylece saflarınıza dürüst niyetleri 

olmadan girmiş olanları düzelteceksiniz. 

45 Öğretilerimin hakikatini ve mükemmelliğini kavramış olan sizler, nihai amacını kavramamış 

olanlar tarafından bu çalışmaya yapılan tüm kötülüklere iyi işlerinizle karşılık verme görevine sahipsiniz. 

46 Kötü tohumun aranızda nasıl çoğaldığını ve gerçek tohumu neredeyse boğacak hale geldiğini fark 

edin. Sahtelik, batıl inanç, ikiyüzlülük, kazanç hırsı, kötü etkiler, fanatizm ve tüm kirlilikler, her lekeden 

arınmış görmek istediğim bu insanların arasına yayılan yabani otlar oldu, onları Benden diğer halklara ve 

uluslara elçiler olarak göndermek için. 

47 Bu arındırma görevini doğruyu, saf olanı sevenlere emanet ediyorum. Bu büyük bir azim işidir. 

Ama bu halk, ışığının sonunda karanlığı yok ettiğini deneyimlediğinde ne kadar büyük bir mutluluk 

duyacaktır. Ancak o zaman sizi bu müjdenin habercileri olarak kabul edecek ve sizi kötülüğün krallığına 

karşı savaşmanız için dünyaya göndereceğim; hemcinslerinizin yenilenmesi yoluyla onun gücüne karşı 

koyacaksınız. . 

48 Size ne kadar büyük bir sevgi ve ilahi sabırla öğrettiğimi ve düzelttiğimi, hatalarınızı ve 

yanlışlarınızı göstermeme ve sizi mükemmelliğe götürmeme izin vermenizi söylediğimi düşünün. Ama bu 

sözlere sağır kalan ve tembellikleri, yürek katılıkları içinde, kendilerini bekleyen sınavlara inanmak 

istemeden değerli hazırlık anlarının geçip gitmesine izin verenler ne kadar çoktur. 

49 Bir gün dünya bu halkı yargılamayı ve sorgulamayı üstlenecek ve o zaman sadece "izleyen" ayakta 

kalacaktır. Ama Benim Çalışmamı bencil ve zararlı amaçlar için kullanan kişi, yeryüzünün adaletinin 

üzerine çöktüğünü görecek ve o zaman çok geç bir zamanda, sevgi, alçakgönüllülük ve feragat çalışması 

olan Benim ruhani Çalışmamın içinde kendi krallığını, dalkavukluk ve rahatlık tahtını yaratmak istediği 

için hayıflanacaktır. 

50 Hepinize bir kez daha söylüyorum: "İzleyin ve dua edin" ve eğer Sözüme gerçekten inanıyorsanız, 

ona itaat etmeyi yarına bırakmayın, çünkü yarın çok geç olabilir. 

51 Bakın, insanlar, dünya bu kadar çok insan acısını barındıramayacak kadar küçüldü. Geçmişte bu 

gezegen insana sonu olmayan bir "vadi" olarak görünüyordu; şimdi onu fethetti ve doldurdu. 

52 İnsana bu dünyayı bir ev olarak verdim ve ona dedim ki: "Büyüyün, çoğalın ve yeryüzünü 

doldurun" ve gerçekten de yeryüzünü doldurdu, ama bunu günah ve acı çekerek yaptı. 

53 Tüm insanlığı kucaklayan tek bir ailenin evi olması gereken bu dünya, anlaşmazlıkların gözbebeği 

ve güç için saçma sapan çabaların, ihanet ve savaşların vesilesidir. Çalışma, ruhani tefekkür ve imtihan ve 

dersleri ruhun yararına kullanarak ebedi hayata ulaşma çabası için kullanılması gereken bu hayat, insan 

tarafından yanlış algılanmakta ve böylece kalbinin kin, acı, materyalizm ve hoşnutsuzlukla zehirlenmesine 

izin vermektedir. 

54 İnsanlar vicdanın kendileriyle konuştuğu dili unuturlar, inançlarını kaybederler ve ruhlarının 

armağanlarının sönmesine izin verirler, böylece bazıları kendilerini materyalizme teslim ederken, diğerleri 

bu varoluştan şikayet eder ve bu dünyadan kaçmak ve başka bir ülkeye girmek için bahane olarak sonsuz 

bir arzuyu gösterirler. 

55 Soruyorum: Daha iyi dünyalarda yaşamak için gerekli maneviyata zaten sahip misiniz? Eğer olgun 

değilseniz - en iyi ruhani evlere girebilseniz bile - bu yaşamın değerini takdir edemeyeceğinizi ve 

huzurunu tam olarak yaşayamayacağınızı düşünmediniz mi? 

56 Size doğrusunu söyleyeyim: Bugün sahip olduğunuz bu yaşamın erdemi, ruhun yaşamın tüm 

cilvelerinin ve mevcut zorlukların üstesinden nasıl geleceğini bilmesidir; ve hepsi bu değil, dahası, bunu 

kabul ettiğinizde, böylesine büyük ihtiyaçların hüküm sürdüğü bir dünyada hemcinslerinize faydalı 

olmanın getirdiği mutluluğu ruhunuzda yaşayacaksınız. 

57 Ruhun kendisini Benim Cennet Krallığımda hissetmesi için gereken mükemmelliğe ulaştığı gün, 

yaşadığı yer ya da dünya ya da enkarne olup olmaması onun için hiçbir önem taşımayacaktır. Cennetin 
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Krallığını kendi içinde taşıyacak ve Babasının onu gerçekleştirmesi için göndereceği görevlerin her 

birinde onun lütfunun tadını çıkaracaktır. 

58 Bunun üzerinde düşünün ve şimdi yeryüzünün bu vadisinin, ruhunuzun özlemini çektiği o evleri 

fethetmek için gerekli erdemleri edinmek üzere elverişli fırsatlar sunan geniş bir arazi olduğunun farkına 

varın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 117 
1 İnsanlar, sağlam zeminde dinlenin, bu palmiye ağacının gölgesinde oturun ve sesimi duyun ki, tüm 

hastalıklarınız iyileşsin, gücünüzü yeniden kazanın ve yolculuğunuza devam edin. Bana yüreğinizin 

kederini ya da nereden geldiğinizi söylemenize gerek olmadığını görün, çünkü Ben her şeyi bilirim. 

Ruhunuzun çarpık yollardan uzaklaşmak için çetin bir mücadele verdiğini biliyorum. Umutsuzluğa 

kapılmamak için Benden destek ve güç almaya geliyorsunuz. Zayıf düşmeye yakın olduğunuzda, gücünüz 

tükenmek üzereyken, Benden yardım istemek için gözlerinizi Bana kaldırdınız ve Ben de hemen icabet 

ettim ve acınızı dindirmek için sizi bu huzur vahasına çağırdım. 

2 Sözü ilk duyduğunuz andan beri öğretilerimden kaçını anladınız ve kavradınız? Bu sayede ruhun 

kendini bir günde, bir yılda ya da bir ömürde mükemmelleştirmediğini anladınız; çünkü ruh ebedi bir 

doğaya sahip olduğundan, mükemmelliğe ulaşması için gelişim yolunun uzun olması gerekir. Ayrıca size 

her zaman yasadan, sevgiden, iyilikten, doğruluktan ve saflıktan söz eden vicdanın sesini dinlemeyi 

öğrendiniz ve onu bedenin duyularından ya da kalbin tutkularından gelen ve her zaman iyi yola 

götürmeyen diğer sesten ayırt etmeyi başardınız. 

3 Kendinizi savunmak için silahlarınız olduğunu zaten biliyorsunuz, sizi koruyan kalkanın ne 

olduğunu da biliyorsunuz, bu yüzden duadan, iyi düşüncelerden, iradenin gücünden ve imandan 

yararlanmaya başladınız. 

4 Varlığınızı oluşturan bileşenlere yaşamda hak ettikleri yeri vermeyi öğrendiniz, çünkü esas olanın 

ruhunuz olduğunu ve ondan sonra değerli bir yere sahip olan duyguların ve zihnin geldiğini anladınız. 

5 Artık insandaki gerçek ruhaniyetin maddi yaşama ait olandan ayrılmaktan değil, yaratılışın 

bütünüyle uyum içinde olmaktan ibaret olduğunu ve bu uyuma ulaşmak için ruhun insandan önce gelmesi, 

onun üzerinde olması, tek kelimeyle lider olması gerektiğini biliyorsunuz. Aksi takdirde ruh bedenin 

kölesi olur. 

6 Benim yolumda ne sevgi, ne içtenlik, ne de bilgi numarası yapamayacağınızı biliyorsunuz, çünkü 

her şeye nüfuz eden ve yönlendiren bir bakışı hemen hissediyorsunuz. Erdemlerinizin gerçek olabilmesi 

için erdemlerinizin ve işlerinizin doğru olması gerektiğini biliyorsunuz. 

7 Sizinle bu şekilde konuştuğumda, bunu sizden en yüksek mükemmelliği talep ettiğim için değil, 

ona ulaşmak için çaba göstermenizi istediğim için yapıyorum. 

8 Bugün acı çekiyorsanız, zor bir sınavdan geçiyorsanız ya da bir acı yatağındaysanız, o kâsenin sizi 

arındırdığını ve yenilediğini, o krizin günahlarınızın kefaretini ödettiğini ya da ruh için bilgece bir ders 

olduğunu bilirsiniz ve sonra sabır ve teslimiyetle kâseyi boşaltırsınız. 

9 Her birinizin içinde bir tapınak inşa ettiğimi anlamayı öğrendiniz ve artık inşa edilmiş olanı 

yıkmaya cesaret edemiyor, bu işte Benimle işbirliği yapmaya çalışıyorsunuz. 

10 İnsanların gözleri önünde onlardan övgü ya da ödül almak için değil, işlerinizi değerlendirebilecek 

tek Kişi olan Babanızın önünde liyakat kazanmanız gerektiğini çok iyi anladınız. 

11 Size verdiğim tüm bu sevgi öğretilerini kavradığınızda, maddi doğanız ne kadar asi ve tutkularınız 

ne kadar şiddetli olursa olsun, bedenin ruha karşı bir boyun eğişi ortaya çıkmalıdır ki bu da insanın 

kendisine haklı olarak "Benim çocuğum" diyebilmesi için içinde bulunması gereken uyum ve düzene 

ulaşmanın başlangıcı olacaktır. 

12 Pek çok insanın geleceği sizin şu andaki davranışlarınıza bağlıdır, sevgili insanlar, bundan şüphe 

etmeyin. Bu nedenle, bunu düşünün, kendinizi hala içinizde olan egoizmin son kalıntılarından kurtarın ve 

gelecek için barış, birlik, ahlak ve maneviyatı getirin ki bunlar yeni nesillerin önünü açacak yolu bulması 

için vazgeçilmezdir. 

13 Dünyada bu işi yapmaktan şüphe etmeyin, çünkü tohumumu size ilk kez emanet etmiyorum. 

Bunun kanıtı, sizinle bu biçimde konuşmam ve sizin Beni anlamanızdır. 

14 Bu Benim öğretilerimin devamıdır, ama insanların yorumladığı gibi zamanların sonu değildir. 

Dünya uzayda dönmeye devam edecek, ruhlar dünyaya gelmeye ve kaderlerini gerçekleştirmek için 

enkarne olmaya devam edecekler. İnsanlar gelecekte de bu gezegende yaşamaya devam edecek ve sadece 

insanlar arasındaki yaşam biçimi değişecektir. İnsan yaşamının geçireceği değişimler büyük olacak, o 

kadar büyük olacak ki, size sanki bir dünya sona eriyormuş ve bir diğeri yeniden başlıyormuş gibi 

görünecek. 
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15 Tıpkı tüm zamanlarda insanlığın yaşamının çağlara ya da dönemlere bölünmüş olması ve her 

birinin kendisini bir şeyle ayırt etmiş olması gibi - keşifleriyle, insanların içinde aldıkları ilahi vahiylerle, 

güzellik duygusunun gelişimiyle, Sizin sanat ya da bilim dediğiniz şeyle - size söylüyorum, bu çağ ruhun 

armağanlarının gelişimiyle ayırt edilecek, varlığınızın bu parçasını, kendinizi bu kadar büyük 

kötülüklerden ve hatalardan korumak için kendi içinizde geliştirmeye başlamalıydınız. 

16 Ruhani doğanızı ortaya çıkararak, ruhani armağanlarınızı geliştirerek ve yeryüzünde vicdan 

yasasını yürürlüğe koyarak insan yaşamının tamamen dönüştürülebileceğine inanmıyor musunuz? 

17 Ah, ruhunuzun sahip olduğu her şeyin farkına varabilseniz! Ancak dünyada ve ruhani alanda 

yaşadığınız binlerce yıla rağmen bunu bilmiyorsunuz, çünkü egoizminizde - ki bu kendinize duyduğunuz 

sevgidir - sizin için yalnızca maddi varoluşun hizmetindeki bilim önemliydi. 

18 Ruhunuzda saklı olan erdemleri, yetenekleri, güzellikleri, güçleri ve mucizeleri önünüze serecek 

olan Ben olacağım, çünkü bunu yapmanın tam zamanıdır, çünkü böylece bir çağın son meyvelerini 

toplayacaksınız. 

19 Yakında tüm halklar, Rableri olan Benim, insanlığın geçtiği tüm çağlarda onlarla konuştuğumu, 

vahiylerimin her birinin, hepinizin Bana yükselebilmeniz için yükselttiğim ruhani merdivendeki bir 

basamak gibi olduğunu anlayacaklar. 

20 Bu zaman ışık zamanı, ruh çağı ya da hakikat zamanı olarak adlandırılacaktır; ama ben size bunun 

ruhların yükseliş ve restorasyon zamanı olduğunu söylüyorum. 

21 Ruh Benim tarafımdan inşa edilmiş bir tapınaktır, insanlar tarafından sürekli kirletilen bir mabettir. 

Ama şimdi, parlak ışıltısı herkes tarafından görülecek ve sıcaklığı altında Rab'bin tüm çocuklarının 

toplanacağı, sık sık önceden bildirilen ışık çağı geldi. Size bazılarını kabul edip diğerlerini reddeden, kendi 

hakikatini ilan edip diğerlerinin hakikatini inkar eden ya da şiddet veya gözdağı yoluyla kendini kabul 

ettirmek için değersiz silahlar kullanan bir dini topluluktan bahsetmiyorum. Hayır, size yalnızca bir Öğreti 

aracılığıyla açıklanan bir Yasa'dan söz ediyorum ki bu da bu Söz aracılığıyla bu zamanda size açıkladığım 

mesajın ta kendisidir. Dolayısıyla, dışarı çıkıp bu İyi Haberi paylaşmanız gereken saat geldiğinde, 

eylemlerinizle barışı, sevgiyi, merhameti, birliği ve kardeşliği vaaz edeceksiniz. Ama yolda ikiyüzlü bir 

şekilde sizinle aynı şeyi vaaz eden ama gerçeği çarpıtan biriyle karşılaşırsanız, yaptığınız işlerle yalanı 

ortaya çıkaracaksınız. Öte yandan, örnekleriyle gerçeği, sevgiyi ve merhameti vaaz eden kardeşlerinizle 

karşılaşırsanız, o zaman onlarla birleşmelisiniz, çünkü onların mücadelesi ve sizin mücadeleniz aynı 

olacaktır. 

22 Ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer sadakatsiz ve donanımsız olursanız, kendinizi bu işi başarmaya 

layık hissetmeyeceksiniz. O zaman, başkalarının gerçek inançla ve içtenlikle mücadele etmeye başladığını 

gördüğünüzde, onların yoluna çıkmayın, çünkü o zaman Benim adaletime karşı sorumluluğunuz iki kat 

daha ağır olacaktır. 

23 Dikkatinizi her şeye önceden çekiyorum ki hiçbir şey sizi şaşırtmasın ve böylece savaş için ayağa 

kalktığınızda, ruhani yükseliş idealini kendinizde nasıl uyandıracağınızı bileceksiniz. 

24 Öbür dünyaya her zaman hasta, yorgun, rahatsız, kafası karışık ya da çok az olgunluğa sahip 

ruhlardan oluşan bir hasat gönderen bu dünya, yakında Bana sevgime layık meyveler sunacak. 

25 Sağlıklı ve ruhsal açıdan olgun bir varoluş yaşadıkça hastalık ve acı giderek hayatınızdan çıkacak 

ve ölüm geldiğinde sizi ruhani evinize yolculuk için hazır bulacaktır. 

26 Bu yaşamda dua ettiği, meditasyon yaptığı, rüya gördüğü veya Yasamda derinleştiği anlarda bunu 

zaten hissetmişse, ruhun evine girerken kim hala kaybolabilir veya kafası karışabilir? 

27 Bugün çok fazla huzur ve çok fazla iyilik size ulaşılmaz görünüyor ve bunun nedeni etrafınızda var 

olan tüm karmaşayı görmenizdir; insan yaşamının her alanında artacağını bildiğiniz bir karmaşa. Ama ben 

size diyorum ki, Bana güvenin, izleyin, dua edin ve yorulmak bilmeyen ekiciler olun ki, bu fırtınalı gece 

yeninin ışığı olsun. 

Şafak sökecek ve yeryüzü yeni sakinlerinin onu asil eserlerle donattığını, akılsızların ve kafirlerin tahrip 

ettiği ve kirlettiği her şeyi restore ve yeniden inşa ettiğini hissedecektir. 

28 İnsanlar, bu gün sizin için ilahi planlarımın bir kısmını size açıkladım. Geleceğe ait olan bir şeyi 

size önceden bildirdim ve sizi tüm insanlığın üzerine gelmekte olan mücadeleye hazırladım. 
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29 Bunu dikkatle düşünün ve cesaretleneceksiniz, çünkü size gerçekten şunu söylüyorum: "Benim 

Sözümü" size açıklayan bu kitabı okuyanlara ne mutlu! İçinde sizin için bilinmeyen pek çok öğreti 

buldunuz. 

30 Sonrasında Bana hizmet etmek için yeryüzündeki hiçbir şeyi kendilerinin olarak görmeyenleri 

dinlemek istedim. Sizi alçakgönüllüler arasından seçtim, çünkü her zaman kullarımı alçakgönüllüler 

arasından seçmişimdir. Biliyorsunuz ki, dünyadaki servet sahipleri her zaman onlarla meşguldür ve Beni 

hatırlamazlar. Onlara çok sevdikleri şeye tapmaları için belirli bir zaman tanıdım. Ama her zaman sesimi 

duyacakları, çarmıhlarını yüklenip Beni izleyecekleri saat gelecektir; ama önce kendilerini acı potasında 

arındıracaklardır. 

31 Sevgili öğrenciler, Beni duyabileceğiniz yedi şafak gibi olacak olan sadece yedi yıl kaldı. Bu 

zaman diliminde kararsızlığınızı geride bırakmanızı ve adımlarınızın emin olmasını istiyorum ki 1950 yılı 

geldiğinde Bana şöyle diyebilesiniz: "Tanrım, aramızdaki birleşme gerçek oldu ve Sana ruhanileşmemizin 

ve kardeşliğimizin kanıtlarını getiriyoruz." 

32 Bu halk biliyor ki, onlara şöyle dediğimde sesimi vicdanlarında duyurmak için sadece 

ruhanileşmelerini bekliyorum: İnsanlar, kalkın ve yeryüzünün tozu gibi çoğalın. Vadileri, şehirleri, çölleri 

ve denizleri aşın ve bu talimatı sevgi ve alçakgönüllülükle yayın. Benim yüce ilgim yolları açacak ve 

sınırları geçersiz kılacaktır. Sevgim sizi her türlü zulme ya da pusu kuran kötülüğe karşı koruyacak ve 

durum gerektirdiğinde sözümü dudaklarınıza koyacağım. 

33 Size emanet ettiğim bu iş büyük, çok büyüktür, çünkü ruhunuzda güçlü ve büyük olmanızı 

istiyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, Babanızın yüreğinde bencilliğin yeri yoktur. 

34 Bu kutsanmış tarlaları alan insanlara yedi yıl emanet ediyorum ki, onlardan Tanrısallığıma layık 

meyveler toplayabilsinler. 

35 İnsanlar, ilk adımlarını atanlara karşı merhametli ve sabırlı olun. Seni düzelttiğim gibi onlara da 

iyilikle öğüt ver. Birbirinizi benim sizi sevdiğim sevgiyle sevin ki, aranızda uyum olsun. 

36 Yaklaşın, Varlığım bir ağacın gölgesi gibidir, Sözüm bir kuşun şarkısı gibidir. Doğruluğa aç ve 

susuz olanlar, hastalar, ruhen yoksul ve cahil olanlar, Bana yaklaşın! 

37 Yoksulluğunuz yüzünden sizi reddetmiyorum ya da rütbeniz yüzünden sizi hor görmüyorum. Her 

birinizin içinde, yaşama yükselmek için ışığıma ihtiyaç duyan bir ruh olduğunu biliyorum. 

38 Hastalara sağlık, dertlilere umut getiriyorum. Hiç kimse çektiği acılar için teselli bulmadan 

gitmeyecektir. Ama o zaman, huzura kavuştuğunuzda, size verdiğim saygınlığı giyinmiş hissedeceksiniz. 

Dünyaya ve onun değişen talihine ve acılarına homurdanmayın. Sizi Bana yönlendirenlerin onlar 

olduğunu unutmayın. İnsan kardeşlerinizden de uzaklaşmayın; tam tersine, artık sizi nasıl kabul ettiğimi 

ve size nasıl armağanlar verdiğimi deneyimlediğinize göre, onlara daha fazla ulaşın ve Benim size 

yaptığımı gördüğünüz şeyi muhtaçlara da yapın. 

39 Öğretimi gerçekten uygulayan biriniz aracılığıyla, lütfuma erişen pek çok kişi olacaktır. 

40 Talimatlarım hakkındaki bilginizin karanlığın ortasında parlak bir ışık gibi parlaması için 

ihtiyacınız olan tek şey dua, hayırseverlik ve iyi niyettir. Ziyaret zamanları yaklaşıyor ve ben tüm 

öğrencilerimin hazırlıklı olmasını istiyorum. 

41 İnsanlar huzurun ya da dünyevi zevklerin tadını çıkardıkları sürece sizi aramazlar, ama acı 

çektikleri için sizi ararlar. Hazırlıklı olun, çünkü yakında dünyanın üzerine keder yağacak. O zaman 

hastalar tarafından, onlara Benim merhemimi getirmeniz için çağrılacaksınız. Birçok insan kardeşiniz 

sizden dua isteyecek ve kendilerini ruhani yükselişe götürecek yolu bulmak için sizin talimatlarınızı 

arzulayacaktır. 

42 Sizi bekleyen görevin ne kadar hassas ve büyük olduğunu görüyor musunuz? 

43 Sessizce, bu zamanda size verdiğim vahyin büyük olduğunu itiraf edin. Eğer öğrencilerim gibi 

davranmayı bilirseniz, Benim çalışmalarımda daha da büyük bir ışık göreceksiniz. 

44 Barışın ve ruhanileşmenin insanlarını oluşturun, hala içinizde olan fanatizmin son kalıntılarını 

kalplerinizden çıkarın. Yenilenerek arının, sonra gökyüzünde dünyada görülecek ve size "Rab'bin 

gününün" geldiğini söyleyecek bir işaret vereceğim. Bu işaret "körler" tarafından bile görülecek ve 

eğitimsiz zihinler tarafından anlaşılacaktır. 

45 Size emanet ettiğim en güçlü silahı, yani duayı kullanın ve imanınızın ateşini söndürmeye 

çalışanlara kulak vermemek için dua edin. Uyanık olun, insanlar, kimsenin kalbinizi karartmasına ve sizi 
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yoldan saptırmaya çalışmasına izin vermeyin. Benim Yasamı zaten biliyorsunuz, yol budur; asla ondan 

sapmayın ve korkacak hiçbir şeyiniz yok. 

46 Yeryüzünde bazıları sizi yok etmek istiyorsa ve bazıları kaybolduğunuzu düşündükleri için sizin 

için dua ediyorsa, ruhsal dünyada her adımınızı izleyenler olduğunu unutmayın. Cennetteki Anneniz sizi 

örtüsünün altında korur, İlyas sizi ruhani bir çobanın sevgisiyle korur ve öte dünyada yaşayan ve 

kendilerini iyiliğe adamış kardeşleriniz sizi korur ve size öğüt verir. Bu nedenle, kararsızlık ve şüphenin 

ortasında ilk adımlarını atan ve yine de sık sık tökezleyip düşenlere sesleniyorum. 

47 Yakında inanç kalplerinde tutuşacak ve bu gerçekleştiğinde, hiçbir şey ve hiç kimse onu 

söndüremeyecektir. Ama bundan önce size öğretilerimi vermeliyim ki, ruhunuz yararsız olandan giderek 

daha fazla uzaklaşırken aynı zamanda yürekleriniz de güçlensin. Bu şekilde yavaş yavaş yukarı doğru 

gelişeceksiniz. O zaman, Bana tanımam için verdiğiniz gerçeğe ve sevgiye olan susuzluğunuzun nasıl 

giderildiğini hissedecek, böylece görevinizi güç ve cesaretle yerine getirmeye devam edeceksiniz. 

48 Sizi sonsuz bir sevgiyle hazırlıyorum, çünkü bu ses taşıyıcıları aracılığıyla verdiğim talimatlar 

sonsuza dek sürmeyecek. Yakında bu Sözü artık duymayacaksınız ve yine de Sözüm artık bu biçimde 

iletilmediğinde gelecek olan savaşta güçlü olmalısınız. 

49 Eğer Üstadın öğretisini anlamadıysanız ne yapacaksınız? Kendinizi savunmanıza yardımcı 

olabilecek silahları öğrenmemiş olsaydınız, inancınızı nasıl savunabilirdiniz? Bu sözler üzerinde düşünün, 

çünkü birçokları öğretilerimi nasıl kullanacaklarını bilmedikleri için bir kez daha putların önünde diz 

çökecekler. 

50 İnsanlar, sesime sağır olmayın ve İşimi yanlış yorumlamayın. Size emanet ettiğim samimiyetle 

bunu duyurmanızı söyledim. Sesimi dinleyin ki, düşmanlarınızın sesini duyduğunuzda kendinizi onların 

tuzaklarından kurtarabilesiniz. 

51 Şimdiye kadar hayata ve insanlara yüzeysel olarak baktınız. Ama şimdi size Üç Zaman'da ifşa 

ettiğim tüm öğretilerin anlamını ve özünü gösteriyorum ki kim olduğunuzun tam bilgisine sahip 

olabilesiniz ve böylece Mesih'in çarmıhını kabul ettiği gibi siz de kaderinizi kabul edebilesiniz ve 

Yaradan'da komşunuzu sevebilesiniz. Bütün bunlar size Benim Öğretimi açıklar ve gösterir. Şimdi size 

söylüyorum, Benim tarafımdan işaretlenmiş olan kişi, işareti almamış olandan kendini üstün 

görmemelidir; çünkü onların birçoğu size ruhsallaştıklarına ve sizinki kadar büyük ruhsal armağanlara 

sahip olduklarına dair kanıtlar sunacaklardır. 

52 Bu, Göksel Çanın Sonsuzlukta duyulduğu, insanları Meclise çağırdığı, onları tefekkür ve duaya 

davet ettiği zamandır. Yankıları her kalbin derinliklerinde durmaksızın yankılanır, çünkü bu, dünyanın bir 

ucundan diğer ucuna elçim olarak İlyas'ın ruhları yargıda bulunmaya çağırdığı Üçüncü Zaman'dır. O 

Saat'te Beni insan eliyle yapılmış heykeller ve suretlerle değil, Ruh aracılığıyla arayanlardan olacaksınız 

ki, Yasam'da sebat edenlerden olduğunuzu söyleyebileyim, çünkü Sina Dağı'nda size verdiğim aynı 

belgede, Bana tapınmak için gözlerinizin önünde Benim Tanrısallığımı temsil eden herhangi bir suret 

bulundurmamanızı emretmiştim. 

53 O zamandan beri sizi ruhani ibadete çağırdıysam, şimdi Bana sunmanız doğru ve yerinde olur, ey 

tam bir yenilenme ve ruhanileşmeye ulaşma umudunu geçici olarak yitiren insanlar. Varlığınızı nasıl 

uzattığımı ve adımlarınızda ve sürekli gezintilerinizde her kusuru ve her kirlenmeyi arkanızda 

bırakabilmeniz için sizi restorasyon ve evrim yolunda nasıl yürüttüğümü anlayın. Çamurla bulanmış 

suların hızlı akışlarında sonunda nasıl tekrar berraklaştığını görmediniz mi? Size doğrusunu söyleyeyim, 

aynı şey sizin ruhunuza da olacak. 

54 Ben yaşamın ve yaratılmış her şeyin Rabbiyim. Bu nedenle size tüm varlıkların gizemini, 

sonsuzluğunu ve kaderini bilen tek kişinin ben olduğumu söylüyorum. 

55 İnsanlık cehaletine bu kadar inatla sarılmasaydı, yeryüzündeki varlığı farklı olurdu. Yine de 

insanlar Benim buyruklarıma karşı çıkıyor, kaderlerini lanetliyor ve işimde Benimle işbirliği yapmak 

yerine, kendi iradelerini dayatmak için yasalarımı atlatmanın bir yolunu arıyorlar. Size şunu da söyleyeyim 

ki, insanlar onların her hareketini dikkatle gözlemleseler, her fırsatta Bana nasıl isyan ettiklerini fark 

edeceklerdir. 

56 İnsanlara hoşnutluğumu yağdırdığımda bencilleşirler; zevklerin tadını çıkarmalarına izin 

verdiğimde sefahate ulaşırlar; ruhlarını çelikleştirmek için güçlerini sınadığımda isyan ederler; ve onları 

arındırmak için acı kadehin dudaklarına ulaşmasına izin verdiğimde, hayata lanet ederler ve inançlarını 
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kaybettiklerini hissederler. Geniş bir ailenin yükünü omuzlarına yüklediğimde umutsuzluğa kapılıyorlar ve 

akrabalarından birini yeryüzünden aldığımda Beni adaletsizlikle suçluyorlar. 

57 Asla kabul etmiyorsunuz, denemelerinizde Adımı kutsadığınızı asla duymuyorum ya da yaratma 

işimde işbirliği yapmaya çalıştığınızı deneyimlemiyorum. 

58 İsa'nın yaşamını Babasını yüceltmeye adadığı zaman size verdiğim örnekleri hatırlamıyor 

musunuz? 

59 İsa'nın yeryüzünde hiçbir şeyi yoktu ama yine de yoksulluğundan asla şikâyet etmedi. Annesini ve 

evini terk etmek zorunda kaldı ve O'nu gönderene olan sevgisinden dolayı her şeyden vazgeçti. O'nun işi 

çok zordu ve yolu sonuna kadar kederliydi, ama O asla buna isyan etmedi. Zulüm gördü, alay edildi, 

kınandı ve sonunda öldürüldü, ama 

Yüreğinden, dudaklarından ve hatta gözlerinden O'nu sevenler ve O'nu incitenler için sadece bereket, 

bağışlama ve teselli gelirdi. 

60 Ancak taklit edilmeye değer bir örnek olarak alabileceğiniz yalnızca Ben değilim. Rabbi oğlunun 

canını talep ettiğinde İbrahim'in itaatini, her ziyaretinde Beni kutsayan Eyüp'ün sabrını hatırlayın ve bu 

örnekler gibi tarih boyunca size ulaşan daha pek çok örnek vardır. 

61 Bazen hasta bir insanın sabırla çarmıhını taşıdığını, kör ya da felçli bir insanın Vasiyetimi 

kutsadığını gördüğünüzde hayret ediyorsunuz. Başka durumlarda, çok sevdiği oğlunu yeni kaybetmiş bir 

babanın bağlılığını anlayamazsınız; bu zamanın maddeleşmiş insanları, gerçeklerden o kadar uzaktırlar ki, 

bu bağlılığı, bu sabrı ve Tanrı'nın öğütlerine duyulan bu saygıyı anlayamazlar. Denemelerinizde örnek 

alabileceğiniz modellere sahip olmanız için, önünüze alçakgönüllülüğün, İsteğime itaatin ve ruhsal 

olgunluğun bu güzel örneklerini koyan Benim. 

62 Size söylüyorum, eğer bu insanlık her konuda Benim İsteğimi yerine getirirse, yeryüzünde artık acı 

nedir bilmeyecek çünkü Benim huzurum onun ruhunda olacak. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 118 
1 "Küçük çocuklar Bana gelsin, size bir kez daha söylüyorum. Sizin gözünüzde küçük oldukları için 

Beni kabul edemeyeceklerini düşünmeyin. 

2 Bir ruhun üzerinde ne kadar suç ve leke olursa olsun, çocuklukta yaşadığı sürece, fiziksel 

kabuğunun saflığını ve masumiyetini paylaşır. İşte tam da bu zamanda ruhun doğru yoldan sapmamak için 

her türlü yardıma ihtiyacı vardır. 

3 Reenkarnasyon, Tanrı'nın sevgi dolu adaletiyle ruha saflığını yeniden kazanması ve doğru yola 

dönmesi için sunduğu bir fırsattır. Hac yolculuğunda edindiği deneyimi bu şekilde kullanabilir. 

4 Çocuklara baktığınızda bunu saygıyla yapın, çünkü onların içinde hangi ruhun saklı olduğunu 

bilemezsiniz. Ancak emin olabileceğiniz şey, bu küçük varlıkların her birinin uzun bir geçmişi, büyük bir 

gelişim hayatını temsil eden bir geçmişe sahip olduğudur. 

5 Ruh bedensel boyunun çocukluğunu yaşadığı sürece, büyüklerinin yardımına ihtiyaç duyar, çünkü 

bedeni onu desteklemek için hala çok zayıftır. Yüreğin katılaşmaması için şefkate ihtiyacı vardır ve aynı 

şekilde kendisini ortaya koyabileceği saat gelene kadar onu eğitmek ve cesaretlendirmek için örneklere ve 

öğretilere ihtiyacı vardır. 

6 Her ruh dünyaya kendi mesajını getirir ve bunu ifade edebilmek için çevresindeki her şeyin onun 

için elverişli olması gerekir. Ruh, mükemmelliğe ulaşmak için mücadele ve denemelerle dolu uzun gelişim 

yolundan sonra, sonunda kendini lekelerden, zorluklardan ve cehaletten arınmış ve içinde sadece ışık 

olduğunu gördüğünde, çocukların saflığına giderek daha fazla benzerlik gösterir. 

7 Çocuk sezgisel olarak kendine bakamayacağını bilir ve bu nedenle tüm güvenini ebeveynlerine 

verir. Onların yanında olduğu sürece hiçbir şeyden korkmaz. Yalnızca iyi şeyler bekler ve hiçbir şey 

istemeyeceğini bilir. Daha sonra onlarda bir bilgi, şefkat ve yaşam kaynağı olduğunu keşfeder, bu yüzden 

onların eşliğinde mutluluğu deneyimler. 

8 İnsanlar ne zaman bu duyguya sahip olacak? Ne zaman Benimle birlikte olacaklar? İnsan ruhu, 

çocuğun masumiyetinde sahip olduğu inanca, saflığa ve güvene ne zaman ulaşacak? 

9 Size gerçekten söylüyorum, bu gerçekleştiğinde, bir kez daha Benim sevgi dolu Sözümün size 

şöyle dediğini duyacaksınız: "Bırakın çocuklar Bana gelsin, çünkü göklerin egemenliği onlarındır." 

10 Uzun zaman önce size şöyle denmişti: Annenizi ve babanızı onurlandırın ve onları 

onurlandırmanın en iyi yolu doğru ve erdemli bir yaşam sürmektir. 

11 Şu anda size yeryüzündeki görevlerinizi hatırlatmam gerekli mi? Kalbiniz Bana şöyle diyor: Hayır, 

Tanrım, şimdi bizimle ruhsal yaşamdan konuş. Ama görüyorum ki, erkekler anne babalarına saygı 

göstermeyi kendilerine görev edinmemişler. Ve eğer ilk emirleri yerine getirmemişlerse, yeni öğretilerimi 

nasıl yerine getirebilecekler? 

12 Yasa'nın temelleri üzerine, İkinci Çağ'da size öğrettiğim Öğretilerimin ışığıyla, Mabedin 

duvarlarını inşa ediyorum; ve şimdi, yeni Sözümle, Ruhsal Mabedin inşasını tamamlıyorum. 

13 Size temellerinizin hala zayıf olduğunu söylemeliyim çünkü İlk Çağın yasalarıyla uyum içinde 

yaşamıyorsunuz; çünkü yalnızca gerçek bir ahlak ve arınmış bir erdem üzerine iç tapınağınızı inşa 

edebilirsiniz. 

14 Benim sorum şu: Önce yeryüzündeki anne babanızı onurlandırmadan Cennetteki Babanızı nasıl 

onurlandırabilirsiniz? Öncelikle anne babanız, kardeşleriniz, eşiniz ve çocuklarınızdan oluşan ailenizi 

sevmezseniz, insanlığı nasıl kardeşleriniz olarak görmeye çalışabilirsiniz? 

15 Bu nedenle İlk Çağın Yasasını İsa aracılığıyla size verdiğim öğretiyle ve bu zamanın vahiyleriyle 

birleştirmenizi istedim, çünkü böylece ebedi ışığa götüren ruhani yolda ilerlemek için tüm bilgiye ve 

araçlara sahip olacaksınız. 

16 Eğer yaşamınızda erdemi uygulamıyor ve buna rağmen gururla yasayı yerine getirdiğinizi 

söylüyorsanız, size vicdansızca davrandığınızı ve gerçeği çarpıttığınızı söylüyorum. 

17 Ruhen saf olabilmek için öğrencimin yeryüzünde kalben saf olması gerekir. 

18 Benim isteğim doğrultusunda size varlık verenleri yaşamınız boyunca onurlandırın; o zaman yarın 

çocuklarınız da sizi onurlandıracaktır. Beni sadece ruhsal işlerle yüceltmeyin, hayır, insani işleriniz de 

Ruhumu yüceltir. 
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19 Bu, birçok insanın, insanlığın üzerinde toplanan büyük ziyaretleri deneyimlediklerinde, "İnsanlığı 

acı yoluyla cezalandıran Tanrı'nın elidir" diye haykırdığı bir zamandır. Ama size bunun Benim adaletim 

hakkında yanlış bir düşünce tarzı olduğunu söylüyorum. 

20 Acının yalnızca günahlarınızın bir sonucu olarak var olduğunu ve kendini kınayan ve 

cezalandıranın insanın kendisi olduğunu ne zaman anlayacaksınız? 

21 Yüreğinize acı düşmesine izin verdiğimde, ışığı görebilmeniz ve Ruh'un esenliğinin tadını 

çıkarabilmeniz için günahın en büyük engel olduğunun en açık kanıtını verdiğimi anlamalısınız. 

22 Birçokları Beni sevdiklerine ve Bana hizmet ettiklerine inanırlar, ama acı çektiklerinde dehşet 

içinde kendilerine sorarlar: "Nasıl oluyor da Babamı sevmeme rağmen, bu acı kâsesini içmeme izin 

veriyor?" - Yalnızca Beni sevmediklerinin değil, aynı zamanda tutkularının ve dünyevi şeylerin peşinde 

koşmanın kendileri için bir kült olmasına izin verdiklerinin ve Bana sunmaları gereken ibadetin farkına 

varmadan öncelik verdiklerinin de farkına varmadılar. 

23 Eğer insanlar Ruhumun nitelikleri olan gerçeğe, sevgiye, adalete ve iyiliğe saygı gösterselerdi, 

sizce dünyada acı, savaş, açlık, karmaşa ve ölüm hala var olabilir miydi? Size gerçekten söylüyorum, 

bunların hiçbiri yaşamlarınızda var olmayacak ve bunun yerine huzur, ruh ve beden sağlığı, yaşama 

cesareti ve esenlik olacaktır. 

24 Yasa'da size, "Benden başka ilahınız olmayacak" dendiğini hatırlayın. Yine de insan hırsının 

tapınmak, saygı göstermek ve hatta canını feda etmek için yarattığı pek çok tanrı vardır. 

25 Yasamın eskimediğini ve siz farkında olmasanız da vicdanınız aracılığıyla durmaksızın sizinle 

konuştuğunu anlayın; yine de insanlar pagan ve putperest olmaya devam ediyor. Bedenlerini severler, 

gösterişlerini pohpohlarlar ve zayıflıklarını şımartırlar; huzurlarını ve ruhani geleceklerini feda ettikleri 

dünya hazinelerini severler. Bedene saygı gösterirler, bazen yozlaşmaya ulaşırlar ve hatta zevk arzusunda 

ölümü bulurlar. 

26 Dünyadaki şeyleri Babanızdan daha çok sevdiğinize kendinizi ikna edin. Ne zaman komşunuzda 

Beni severek ve Bana hizmet ederek kendinizi Benim için feda ettiniz? Hemcinslerinizin acılarını 

dindirmek ve onlara yardım etmek için ne zaman uykunuzu feda eder ya da sağlığınızı tehlikeye atarsınız? 

Ve Öğretilerimin ilham verdiği yüce ideallerden biri için ne zaman ölümün kıyısından döndünüz? Maddi 

yaşamla yaptığınız tapınmanın sizin için ruhsal yaşam tapınmasından önce geldiğini görün. Bu nedenle 

size, gerçek Tanrı'dan çok tapındığınız ve kulluk ettiğiniz başka ilahlarınız olduğunu söyledim. 

27 Yeryüzünde adaleti içeren bir yaşamı nasıl bilebileceksiniz ve Benim huzurumun ilahi örtüsünü 

ruhunuzda nasıl hissedebileceksiniz? Geçmişten günümüze kadar yarattığınız ve sevdiğiniz sahte tanrıların 

size sunabileceği tek şey buysa, daha fazla acı hissetmemek için ne yapabileceksiniz? 

28 Beni tüm yaratılmışlardan daha çok sevin, çünkü Beni severseniz tüm varlıklara doğru ve gerçek 

yerlerini nasıl vereceğinizi bilirsiniz. 

29 Şu anda dünyada hüküm süren karışıklık çok büyüktür; ancak insanlığın ruhu hazırdır ve Benim 

çağrım onların gözlerini tekrar Benim Yasama çevirmeleri için yeterlidir. 

30 Ruhumun ışığının kalplere ulaşacağı ve şimdiye kadar anlamadıkları şeyleri hissetmelerini ve 

anlamalarını sağlayacağı zaman yaklaşıyor. 

31 Sevgili öğrencilerim, Bana gerçeğe susamış ruhunuzu gösteriyorsunuz ve bu nedenle sizi 

susuzluğunuzu giderene kadar içmek için bu çeşmeye gelmeye davet ediyorum. Sözümün özüne nüfuz 

edin; unutmayın ki Ben sadece belirli bir sınıra kadar cisimleşirim ve sonra duyduğunuz her şeyi 

derinlemesine inceleyerek doğru sonuçları çıkarmak size kalmıştır. Dua edin ve duanızda Beni sorgulayın, 

o zaman her tezahürde ışığımdan nasıl bir kıvılcım aldığınızı deneyimleyeceksiniz. Tüm gerçeği tek bir 

anda öğrenmeyi beklemeyin. Uzun zamandır gerçeği arayan, araştıran ve tüm sırlara nüfuz etmeye çalışan 

ve hala istenen hedefe ulaşamamış ruhlar olduğunu unutmayın. 

32 Mesih, "Birbirinizi sevin" dediğinde size bunun yolunu öğretmiştir. Ancak bugüne kadar bu yüce 

emrin kapsamının farkında olmadınız. Gerçekten, size söylüyorum, bu yüce ilkeye göre yaşasaydınız, 

insanların tüm yaşamı değişirdi; çünkü yalnızca sevgi size Tanrı'nın gizli öğüdünü açıklayabilir, çünkü 

yaşamın kaynağı O'ndadır. Şevkle gerçeği arayın, hayatın anlamını arayın, sevin, iyilikte güçlenin ve 

yanlış, haksız ve kusurlu olan her şeyin yavaş yavaş varlığınızdan nasıl uzaklaştığını deneyimleyeceksiniz. 

Her gün İlahi Lütfun ışığına daha açık olun, o zaman bilmek istediğiniz her şeyi, ruhunuzun en yüksek 

hakikate ulaşmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi Rabbinize sorabileceksiniz. 
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33 Yeryüzünde daha büyük bir özveriyle çalışın ve kendinizi sadakatle görevlerinize adayın. Her 

zaman ruhunuzun ilerlemesi için çaba gösterin ki maddi yaşamınız çorak olmasın. 

34 En saf kalpten gelen sade bir dua ile dua edin ve vicdanınızın yardımıyla işlerinizi inceleyin. O 

zaman Benim varlığımdan zevk alacaksınız. 

35 Ruhun bu bağlantısında, yaşamı daha iyi anlamak için ışık akışları alacaksınız. Sizi daha iyi ve 

daha iyi olmaya yönlendirecek ilhamdan yoksun kalmayacaksınız. O anlarda Ruh'un güçleri ve 

armağanları uyanacak ve o zaman size emanet ettiğim çeşitli görevleri yerine getirebileceksiniz. 

36 Ruhsal vizyon, önsezi ve kehanet olan sezgi, zihinde kendini netleştirir ve sonsuzluktan aldığı 

mesajlar ve sesler karşısında kalbin daha hızlı atmasını sağlar. 

37 İnsanlar Ruhumla iletişim kurmayı öğrendiklerinde, artık kitaplara danışmalarına ya da 

sorgulamalarına gerek kalmaz. Bugün hala daha fazlasını bilmek için inandıkları kişilere soruyorlar ya da 

gerçeği bulma arzusuyla kutsal yazıları ve kitapları araştırıyorlar. 

38 Sözümü duymak için hevesle çabalayan ve öğretilerimden tek birini bile kaçırmak istemeyen kişi 

kutsanmıştır, çünkü bu zamanda en iyi mirası olacak kitabı ruhunda oluşturmayı başaracaktır. 

39 Benim Sözüm, tutkuların fırtınalı denizinde korkan ve yok olan ruh için diriliş ve yaşamdır. Bu 

nedenle, onu kalbine alan ve özünü tadan kişi sonsuza dek yaşayacaktır. Ve en büyük arzusu, herkesin 

ondan beslenebilmesi ve ebedi yaşama kavuşabilmesi için aynı şeyi hemcinslerine açıklamak olacaktır. 

40 Üçüncü Çağ'da Benim gelişimi ilan edenleri ve görevlerini gerçekten yerine getirenleri 

kutsuyorum, çünkü tohumları kısa sürede çiçek açacak. Ama kendilerini Tanrı'nın elçileri olarak 

adlandırarak ya da hizmet etmek için Benim yerime geçerek saf insanları gafil avlamak için Benim adımı 

ya da öğretimi kötüye kullananların vay haline; çünkü onlar açığa çıkarılacak ve yargıya teslim 

edileceklerdir. Yolda insanların uyandığını keşfedecekler ve onlardan vaaz ettikleri her şeyi haklı 

çıkaracak kanıtlar talep edeceklerdir. 

41 Ben ruhunuzla konuşan "Söz "üm. Ben, kendisini bir kez daha öğrencileriyle çevrili bulan 

Usta'yım. Bazıları kendilerini saf ve Benimle birlikte olmaya layık hissetmek için dua eder ve erdem 

kazanırken, diğerleri öğretimi çarpıtır ve değerini düşürür. Size söylüyorum, onların her biri, hepsine 

verdiğim öğretiden dolayı Bana hesap verecek. Şimdiki nesil, materyalizmlerinin bir sonucu olarak, bu 

vahyin anlamını kavrayamayacak ve onlarla ruhtan ruha birleşeceğim zaman, bu Üçüncü Çağ'da size miras 

olarak bıraktığım bu Bilgelik Kitabı'nın içeriğini bilecek olanlar yeni nesiller olacaktır. 

42 İnsanlar mesajımın işaretlerini bekliyorlar. Bu öğretinin tercüme edilmesine ve bilinmesi için diğer 

ülkelere götürülmesine izin vereceğim. Kaç kişi şu anda mesajımı içeren kitabın derleneceği sayısız 

öğretiyi verdiğimi ve yazdırdığımı bilmeden onu bekliyor. 

43 Sözüm, yoluna çıkan her şeyi temizleyen ve canlandıran kristal berraklığında bir su gibi üzerinize 

bolca döküldü. 

44 Kendinizi donatırsanız, güçlü olursunuz ve geçmiş zamanlarda seçtiklerimin sahip olduğu ruhsal 

yetkiye sahip olursunuz. Bazıları tarafından saygı görecek ve diğerleri tarafından korkulacaksınız, çünkü 

ruhunuzda gerçeği taşıdığınız için, nerede olurlarsa olsunlar sahteliği, yalanı ve ikiyüzlülüğü ortaya 

çıkaracaksınız. 

45 Birçok insan, vahiylerime sahip olduğunuzu öğrendiklerinde, meraktan size gelecek; diğerleri sizi 

reddedecek ve yine diğerleri sizi yok etmek isteyecek. Her durumda kendinizi görevinizi yerine 

getirmekle, yani tanıklık etmekle sınırlamalısınız. O zaman tam da sizinle alay edenlerin ya da sizi 

öldürmeye niyetlenenlerin sözlerinizden etkileneceklerini, silahlarını onlardan uzağa fırlatacaklarını ve 

yolunuzda size katılacaklarını deneyimleyeceksiniz. 

46 Büyük çatışma yaklaşmaktadır; kaostan sonra bu dünyaya barış gelecektir. İnsan bu kâseyi 

boşaltmalıdır ki barışı ve ruhun erdemlerini takdir etmeyi ve bunlar için çabalamayı öğrenebilsin. 

Sarsılması ve arınması için zorluklara katlanması gereklidir; ve suçunun yükü onun için dayanılmaz hale 

geldiğinde, uzun zamandır kalbinden kovduğu huzurun ruhuna geri dönmesi için yakıcı bir arzu hisseder 

ve bunun için tam bir tövbe sunar. 

47 Size bu barışın geleceğini ve insanların yüreklerinde uzun süre korunacağını ve muhafaza 

edileceğini söylüyorum. 

48 Bu dünya Benim tohumumun çiçek açıp meyve vereceği verimli bir tarla olacak, çünkü insan kalbi 

şimdiden sevgiye aç ve gerçeğe susamış durumda; boş sözlerden ve sevgisiz öğretilerden de bıkmış 
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durumda. Bu nedenle, insan sonunda kendisine ruhani yaşamı açıklayan ve onu daha yüksek bir varoluşa 

hazırlayan gerçek bir üstat tarafından eğitilmesi gerektiğini hissetmiştir. İnsanların yaşamlarında her 

zaman mevcut olan Yasam onlar tarafından unutulur ve bu nedenle insanlık kaosa doğru ilerler; bu 

nedenle insan kalbi boş ve ruhen fakirdir. 

49 Bu nedenle hepinizi doğru yola dönmeye davet ediyorum. Huzurum size gelmeye hazırdır ve emin 

olun ki onunla birlikte erdemler insanların ruhlarında yeniden çiçek açacaktır. İnsanların yaşadığı 

bencillikten sonra, hayırseverlik onlara geri dönecek ve yardıma ihtiyacı olanı anlamaya çalışacaklar ve 

ona uzun zamandır nasıl vereceklerini bilmedikleri huzur ve rahatlığı verecekler. O zaman komşusunu bir 

kardeş gibi seven kişinin hissedeceği sevinci yaşayacaklardır. O hayırseverler ne zaman ortaya çıkacak? 

Size doğru bir adam uğruna bu dünyanın kurtulabileceğini söyledim. 

50 Şunu düşünün: Eğer hepiniz adil ve iyi olmak için çabalasaydınız, bu gözyaşı vadisi çok geçmeden 

yüksek bir maneviyat dünyasına dönüşürdü. 

51 Sizler, bıkmadan usanmadan çalışın. Öğretin, dönüşüme ilham veren işler yapın ve yeni yaşama 

yükseltildiğiniz için, yaşadıklarını düşünen ama iman ve umut için ölmüş olanlar için dua edin. Artık 

güçlü ve sağlıklı olan sizler, hasta olanlar için dua edin. Dua etmeyenler için dua edin ve büyük 

sınavlardan geçenleri cesaretlendirin. Zayıfları destekleyin ve savaş halindeki uluslara barış getirin. 

Bedenlerini savaş meydanlarında bırakan tüm ruhlara, içinde bulundukları durumun ve attıkları adımın 

bilincinde olarak yükselmeleri ve ruhani yaşama girmeleri için yardım edin. Herkes için dua edin, 

göreviniz sadece sevdikleriniz ve tanıdıklarınız için değil, bu dünyada ve diğer dünyalarda yaşayan herkes 

için bunu yapmakla sınırlıdır. Bunu yapın, öğrenciler, çünkü ruhani göreviniz evrenseldir, çünkü 

birbirinizi sevmeniz için herhangi bir sınır belirlemedim, ama size her zaman şunu söyledim: "Birbirinizi 

sevin." 

52 Bu görevde size yardımcı olmak için Ruhumun Işığı sizleri okşamaya geldi, ey muhtaçlara 

merhem, ışık ve huzur olan Sesimi duyabilecekleri huzurlu bir yer sunabilmek için gayretle çalışan 

küçükler. 

53 Toplanma yeri yoksul ve alçakgönüllüdür, çünkü buranın bir tapınak olmadığını öğrendiniz. 

Bunun yerine, Benim gerçek tapınağım olduğunu zaten bildiğiniz ruhunuza saflık kazandırmak için çaba 

sarf ediyorsunuz. 

54 Bu buluşma yerleri hayatınızın geniş yollarındaki ağaçlar gibidir, çöldeki palmiye ağaçları gibidir, 

gezginlere dinlenme ve gölge veren dinlenme yerleridir. 

55 Ah, keşke her ilde insanların benim "bülbüllerimin" sesini duyabileceği bu ağaçlardan bir tane 

olsaydı! Ancak adımlarınız yavaş ve çalışmalarınız yetersizdi. Bu nedenle, ağaçsız birçok bölge ve ne 

vaha, ne gölge, ne sığınak ne de kuş cıvıltıları bulan birçok gezgin vardır. 

56 Bu Söz aracılığıyla Varlığımın tesellisine sahip olduğunuza göre, ağacınızın büyümesi ve 

gölgesinin artması için liyakat kazanın, çünkü burada ruh huzurunu bulanların tanıklığıyla gezginlerin 

sayısı büyük ölçüde artacaktır. 

57 Hep birlikte çalışın ve size emanet ettiğim işi yerine getirin. Ama ayartıya* kapılmamak için 

dikkat edin ve dua edin, çünkü o zaman kendi işinizi kendiniz mahvedersiniz. 
* Günaha düşmemek için dikkat edin ve dua edin. Bu, Markos 14:38'deki Luther çevirisinin düzeltilmiş halidir: 

Ayartılmaya düşmemek için dikkat edin ve dua edin. ─ "Rab'bin Duası "ndaki "Ve bizi ayartıya sürükleme" isteği 

de doğru değildir, çünkü Tanrı bizi ayartmaz. (Yakup 1:3) Bu nedenle, O'ndan bizi günaha sürüklememesini değil, 

bizi korumasını ve ayartma anında düşmememiz için bize yol göstermesini istememiz gerekir. (Vahiy 3:10) 
58 Yüreğinizde Bana düşebileceğiniz ayartıların neler olduğunu soruyorsunuz; Ben de bu ayartıların 

kibir, fanatizm ya da materyalizm olduğunu söylüyorum. 

59 Şimdi sizinle bu şekilde konuşmama şaşırıyorsunuz, çünkü bir öğrencime yakışmayacak 

davranışlarda bulunmanın imkânsız olduğunu düşünüyorsunuz. 

60 Buraya alçakgönüllülükle gelen ve en küçük bir günah işlediğinizde ağlayan ve her duada Bana 

olan sevginiz üzerine yemin eden ama daha sonra alçakgönüllülüğü gurura ve aktif komşu sevgisini 

bencilliğe dönüştüren kaçınız var bir bilseniz. 

61 Ben sizi sizin kendinizi tanıdığınızdan daha iyi tanıyorum ve uyanık bir şekilde yaşayabilmeniz 

için sizinle bu şekilde konuşmam gereklidir. 
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62 Hepinize, Benim gerçek tapınağım olacak, insan gözüyle görülemeyen ama gerçekten var olan bir 

sunağın gücüne sahip olacak ruhani bir mabet inşa etme görevini emanet ediyorum. Onun varlığı, insan 

kardeşlerinize yaydıklarınız aracılığıyla hissedilecektir. 

63 Sizden inşa etmenizi istediğim tapınak budur, çünkü onun bağrında esenlik, yaşam ve Ruh'un 

ışığını bulacağınızı biliyorum. 

64 Gerçek kardeşlikle birleşirseniz, talimatlarımı izlerseniz, alçakgönüllülük, inanç ve hayırseverlikte 

sebat ederseniz ve durgunlaşmamaya özen gösterip her gün daha fazla ruhsallaşmaya ulaşmaya 

çalışırsanız, yakında görevinizin tamamlandığını ve işinizin bittiğini göreceğinizden şüphe etmeyin. 

65 Aranızda filizlenebilecek tüm nifak, yalan, aldatma ya da materyalizm tohumlarıyla mücadele 

edin; çünkü ihmalkâr davranırsanız, yabani otlar büyüyecek, büyüyecek ve sonunda tapınağınızın 

duvarlarını aşacaktır. 

66 Çalışmalarınızın sonucu Babil kulesini yükselten insanların başına gelenlere benzeyene kadar 

beklemeyin. Mücadelenin sonunda ruhunuzda neşe ve huzur olması için çabalayın; ancak son anda 

karışıklık ve acı ortaya çıkmasın diye dikkatli olun. 

67 Ne mutlu vicdanıyla barışık olmaya çalışana. 

68 Yoluna barış tohumu eken kişi kutsanmıştır. 

69 Buraya benim tatlı sözlerimi duymak için gelenler hoş geldiniz. 

70 Acılardan ya da inanç eksikliğinden dolayı bunaldığınızda Bana gelin, çünkü Ben size ruhun 

huzurunu geri getirecek olan Işığım. 

71 Eğer bu toplanma yerlerinden uzakta olursanız, size yol gösterecek olan vicdanınızda beni 

duyacaksınız. 

72 İnsanlık ruhsal bir kafa karışıklığı döneminden geçtiğinde, Sözümün berraklığı onu aydınlatmaya 

gelir, çünkü daha yüksek yaşamı anlayabilir. 

73 Hepiniz şu anda bilimin tüm zamanını ve aklını doğada insanoğlunun birçok sorusunun cevabını 

keşfetmek için kullandığına şahitsiniz. Ve Doğa, tükenmez bir bilgelik ve sevgi ve aynı zamanda adalet 

kaynağı olan Yaratıcısına tanıklık ederek insanın çağrısına yanıt verir. Ancak, insan gerçeğe uyanmaz ve 

sanki bir yargıya varmış gibi, materyalizminin ağır yükünü sırtına yüklemeye devam eder. 

74 Bu, insanların evrime doğru bir adım atma korkusudur; atalarının onlara bıraktığı geleneklerde 

kalmaya alışkın oldukları için bir adım ileri giderler. 

75 İnsan bağımsız düşünmekten ve inanmaktan korkar; başkalarının geleneğine boyun eğmeyi tercih 

eder ve böylece Beni tanıma özgürlüğünden mahrum kalır. Bu nedenle geriye dönük yaşamıştır.  

76 Ancak şimdi insanlık için, insanın kendi iradesini kazandığı ışık zamanı geldi. 

77 Eğer insanlık bilimin gelişimine tanıklık etmiş ve daha önce inanamayacağı keşifler görmüşse, 

ruhun gelişimine inanmakta neden direniyor? Neden onu durduran ve hareketsiz hale getiren bir şeye karşı 

sertleşiyor? Neden kendini sonsuz yaşama açmadı? 

78 Şu anda vahiylerimin sizin maddi gelişiminizle nasıl örtüştüğünü karşılaştırın ki onları asla 

yanlışlıkla mahkûm etmeyesiniz. 

79 Bırakın insan maddi çalışmaları ve bilimi hakkında hiçbir şey hayal etmesin, çünkü Benim vahyim 

olmadan ve Benim etkim ya da ötelerden size ilham veren ruhani varlıkların yardımı olmadan hiçbir şeyin 

keşfedilemeyeceğini bilmiyor. 

80 İnsan Yaratılışın bir parçasıdır, Yaratıcının tüm yaratıklarının olduğu gibi onun da yerine getirmesi 

gereken bir görevi vardır; dahası, ona daha yüksek bir zeka ve kendine ait bir irade bahşedilmiştir, böylece 

kendi çabasıyla varoluşunun en yüksek noktası olan ruhun gelişimini ve mükemmelliğini başarabilir. 

81 Ruh sayesinde insan Yaratıcısını kavrayabilir, O'nun faydalarını anlayabilir ve bilgeliğine 

hayranlık duyabilir. 

82 Dünyevi bilgilerinizle kibirlenmek yerine, Benim tüm İşlerimi kendinize mal etseydiniz, sizin için 

hiçbir sır kalmazdı. O zaman kendinizi kardeş olarak tanıyacak ve her bir Eserimde size öğrettiğim gibi 

birbirinizi seveceksiniz. İyiliğe, sevgiye, merhamete ve hepsinden önemlisi birliğe sahip olursunuz. 

83 Her şeye gücünüzün yettiğini ve büyük olduğunuzu düşünüyor ve bu nedenle gücünüzün ve 

biliminizin üzerinde gerçekte her şeyi bilen ve her şeyi yapabilen O'nun olduğunu itiraf etmeyi 

reddediyorsanız ne kadar küçüksünüz! 
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84 Zavallı insan, madde ve yalnızca madde olmakla yetiniyorsa, bu yüzden yalnızca doğan, büyüyen 

ve ölen ölümlü ve geçici varlıkları yöneten doğal yasaya tabi kalıyorsa! 

85 Kendinizi içinde bulduğunuz materyalizm durumundan ne zaman çıkacaksınız? Tasavvur ettiğiniz 

cennetin ötesine, sizin için önceden belirlenmiş olan sonsuzluk mekânına bakmak için çaba sarf 

etmelisiniz. 

86 Bana giden yola başlamak için başkalarını beklemeyin; gelin, gizemi keşfedin ve O size ne 

yapacağınızı söyleyecektir; O size başarmanız gereken görevi söyleyecektir. 

87 Sizi Bana yaklaşmaya davet ediyorum; ama bunun için insan yaşamının ne görevlerinden ne de 

sağlıklı ikramlarından vazgeçmeniz gerekmiyor. 

88 Öğrenciler, tüm insan yaşamının insan biliminin egemenliğine tabi olduğu bir zamanda dünyaya 

geldiniz; büyük materyalizme rağmen, içinizi aydınlatan ışık ne yapmanız gerektiğini anlamanızı 

sağlayacaktır. Yeteneklerinizi bu şekilde ortaya çıkaracaksınız, çünkü hiçbir şey duraksamamalı, her şey 

uyum içinde ilerlemelidir. 

89 Öğretilerimi size yalnızca tutkularınız için ahlaki bir dizgin olarak vermiyorum; aksine, onlarla 

ruhsal mükemmelliğinizin daha yüksek zirvelerine çıkabilirsiniz. 

90 Tutkularınızın dizginleri vicdanınız olmalıdır. 

91 Ben aranızda yeni bir din kurmaya gelmedim, bu öğreti de mevcut dinleri inkâr etmiyor. 

92 Bu herkes için bir İlahi Sevgi mesajı, tüm ruhlara bir çağrıdır. 

93 Her kim ilahi niyeti anlar ve emirlerimi yerine getirirse, kendisini ilerlemeye ve ruhunun daha 

yüksek gelişimine doğru yönlendirilmiş hissedecektir. 

94 Dünya spiritüalizm yoluna girmedikçe, barışın gerçekleşmesinden çok uzakta olacağını anlayın. 

95 Ben, İsa'da, en yüksek ve en saf duyguların yasasını öğrettim. Hepiniz Bana gelin, kendinizi 

Benim çok sevdiğim öğrencilerime dönüştürün ve Ben de size barış içinde yaşamayı öğreteyim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 119 
1 İnsanlığın İsrail halkının tarihini bilmesi Benim isteğimdi, çünkü bu halkı öğretilerim için bir araç 

olarak kullandım ve tüm nesiller için açık bir kitap gibi olmaları için onları büyük sınavlara tabi tuttum. 

2 Bu on iki kabile tüm zamanların insanlığını temsil ediyordu. Ancak günümüzde, yabancı bir 

ülkede tutsak olan o halk ile yeni Firavun'un gücünü temsil eden güçler olan günah ve materyalizmin 

kölesi olan günümüz dünyası arasındaki benzerlik daha da büyüktür. 

3 Eğer o dönemde Yehova'nın merhameti çölde onlara bir yol açarak ve Kenan diyarına götürerek 

halkını özgür kıldıysa, ben de bugün adaletin ve sevginin ışığı olarak yeryüzündeki tüm halkları 

tutsaklıklarından kurtarmak ve onları "Vaat Edilmiş Topraklar "a götürmek için geliyorum. Şimdi 

ruhlarınızı ışık ve esenlik krallığıma götüreceğim ve aynı şekilde ruhların üzerine yeni bir kudret helvası 

indireceğim, bu da uzun yolculukları sırasında Ebedi Yaşamın besini olacak. 

4 İnsanlarla yeni bir antlaşma yapacağım, ama bu sembollerle olmayacak, içinde Ruhum bulunacak. 

5 İyilik ideali ve dünyanın tüm halklarıyla birleşme arzusu, tıpkı aynı idealden ilham alarak uçsuz 

bucaksız çölü geçtiklerinde birleşen on iki kabile gibi, halkımda yeniden uyanacaktır. 

6 Yüzleşme büyük olacak ve yol boyunca engeller, düşmanlar ve ayartmalar olacak. Ancak bu 

sınavdan askerler çelik gibi, havariler ise merhamet ve imanla dolu olarak çıkacaktır. Yaşam yolculuğu 

boyunca, ama özellikle de kritik sınav zamanlarında, mucizelerim aracılığıyla kalabalıkları 

cesaretlendirecek ve imanlarını güçlendireceğim. O zaman, insanlar barışa ulaştıklarında ve uyum içinde 

yaşadıklarında, ruhların daha sonra ruhani evde ikamet ettiklerinde deneyimleyecekleri lezzetlerin bir ön 

tadı olarak, bu dünyada zaten ışık ve barış krallığının tatlı meyvelerinden zevk almaya başlamalarını 

sağlayacağım. 

7 Ruhun burada zaten topladığı meyveler, kalbinizin çektiği fedakarlıkların, emeklerin ve zorlukların 

bir telafisi olacaktır. Daha sonra, bu halk muazzam bir kalabalık olarak Krallığımın kapılarını çaldığında, 

onları sevinçle karşılayacağım ve onlara şöyle diyeceğim: İçeri gelin, Bana gelin ve yolun tozunu ve 

yorgunluğu arkanızda bırakın. İşte barış şehri, süslenmiş ve yeni sakinlerini bekliyor. 

8 Babalarının varlığından korkan halk, yargılanma saatinin geldiğine inanacaktır. O zaman onlara, 

"Korkmayın, size ait olan Evime girin" diyeceğim. Çöl sizi çoktan arındırdı ve Bana gelmeye layık kıldı. 

9 İnsanlar arasında bu kadar çok yozlaşma olduğunu gördüğünüzde, onların nefretini, savaşlarını ve 

materyalist öğretilerin üzücü sonuçlarını bildiğinizde, bu insanlığın yenilenmeyi ve Benim Yasama 

dönmeyi başarmak için önce şiddetli sıkıntılara katlanmak zorunda kalacağını ve insanların sonunda 

birbirlerini Benim öğretilerime göre sevmeleri için çok zaman geçeceğini düşündünüz. 

10 Size söylüyorum, bu dünyayı çok büyük sınavların beklediği doğru olsa da, keder günleri 

kısalacak, çünkü insanların acısı çok büyük olacak; aynı şey insanların uyanmasına, gözlerini Bana 

kaldırmasına ve onlardan Yasamı yerine getirmelerini talep edecek olan vicdanlarının sesini dinlemelerine 

neden olacak. 

11 Benim adaletim bu dünyada var olan tüm kötülükleri ortadan kaldıracaktır. Ondan önce, her şeyi 

araştıracağım: Dini topluluklar, bilimler ve sosyal kurumlar ve sonra İlahi Adaletin orağı üzerinden 

geçecek, yabani otları kesecek ve buğdayı bırakacaktır. İnsanların yüreklerinde bulduğum her iyi tohumu, 

insanların ruhlarında filizlenmeye devam edebilmesi için koruyacağım. 

12 Benim tohumumu yüreklerinden atan halklar ve uluslar var; diğerleri Benim en önemli öğretilerimi 

unuttular; hala ne izleyen ne de dua eden başkaları var. Yine de ve içinde yaşadıkları çoraklığa rağmen - 

bu halklar yakında verimli tarlalara dönüşecek çünkü merhametim onların yürekleri üzerinde çalışacak. 

13 "Tarla aletlerini" hazırlamanız, "ambarınızı" size getirdiğim ruhsal tohumla doldurmanız ve size 

emanet ettiğim ruhsal armağanlar aracılığıyla, ekim için yola çıkmak üzere dinlenme yerinizden 

ayrılmanız gereken saati fark etmeniz gerekir. O kutsanmış şafağın sizi cehalet, materyalizm ya da günah 

içinde uyurken şaşırtmaması için izlemeli ve dua etmelisiniz; çünkü o zaman "tarlalara" çıkmak için doğru 

saati fark edemezsiniz ve yola çıktığınızda mücadele için gücünüz kalmaz. 

14 Sözüme iman ediyorsanız, tarlaları ekim için elverişli bulabilmeniz için şimdiden dua ederek 

kendinizi hazırlayın. Eğer bu işi bitirmezseniz, çocuklarınız size verdiğim sevgi tohumunu alacak ve 

emirlerimi tamamlayacaklar. 
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15 Tarlaları verimli hale getirmek ve işlemek için görevlendirilen emekçiler kutsanmıştır, çünkü 

tarlaların üzerine inen lütfumun çiyini göreceklerdir; bu, çocukların çabaları için Baba'nın sürekli 

kutsaması ve iman ve yaşama yükselen herkes için bir okşama olacaktır. 

16 Uzun zaman önce size, insanın geçmiş zamanların tüm vahiylerini anlayacağı zamanın geleceği 

söylendi ve ben de size bu zamanın çoktan başladığını ve bu zamanda ruhunuzun ilham yoluyla Benim 

ışığımı aldığını söylüyorum. 

17 Mesih dünyaya geldi ve yaşamı, işleri ve sözleriyle yasayı yerine getirmenin mükemmel yolunu 

öğreterek sizin için bir yol açtı. O, dünyaya gelmeden önce bile, insanların O'nu bekleyebilmeleri ve O'nu 

gözlerinin önünde görür görmez tanıyabilmeleri için peygamberler tarafından duyurulmuştur. 

18 İbrahim ve oğlu İshak'ta, çok sevdiği oğlu İshak'ı kendi eliyle kurban etmesini isteyerek İbrahim'in 

Bana olan sevgisini sınadığımda, size Kurtarıcı'nın kurban ölümünün neyi temsil edeceğine dair bir 

benzetme verdim. Doğru bir tefekkürle, bu eylemde, daha sonra dünyanın kurtuluşu uğruna Tanrı'nın 

Biricik Oğlu'nun kurban edilmesi anlamına gelen eylemle benzerlik olduğunu fark edeceksiniz. 

19 İbrahim Tanrı'nın, İshak ise İsa'nın simgesiydi. O anda patrik, Rab kendisinden oğlunun canını 

talep ettiyse, bunun masumların kanının halkın günahlarını temizleyebilmesi için olduğunu düşündü ve 

bedeninden olan oğlunu derinden sevmesine rağmen, içindeki Tanrı'ya itaat ve halkına duyduğu şefkat ve 

sevgi sevgili oğlunun canından daha güçlüydü. - İtaatkâr İbrahim oğluna ölümcül darbeyi vurmak 

üzereydi; acıya yenik düşerek onu kurban etmek için kolunu kaldırdığı anda, Gücüm onu durdurdu ve 

oğlunun yerine bir kuzu kurban etmesini emretti, böylece bu sembol sevgi ve itaatin bir kanıtı olarak 

kalabilirdi. 

20 Yüzyıllar sonra, insanlık Benden sevgili Oğlum İsa'nın kurban olarak ölümünü talep etti ve ben de 

O'nun kurban olarak ölümü ve kanıyla mühürlenmiş uysallık örneğinin insanlığın bilincinde silinmez bir 

şekilde yazılı kalması için O'nu size teslim etmek zorunda kaldım. 

21 İshak'ın durumunda hayatını kurtarmak için bir kuzu O'nun yerine geçtiyse, İsa'nın durumunda 

O'nun yerine geçebilecek hiç kimse yoktu, çünkü O, bu kurbanın anlamının ve ışığının maneviyattan 

yoksun insanların ruhunu, kalbini ve zihnini aydınlatması için kanının dökülmesinin gerekli olduğunu 

biliyordu. Bu nedenle İsa'ya "Tanrı Kuzusu" da denir. - Yasa size "Öldürmeyeceksin" der, ama Mesih 

sevgi öğretisiyle size başkalarını kurtarmak için ölmenin yüce dersini gösterdi. 

22 Ne mutlu ihtiyacı olanlara hayat vermek için ölenlere, çünkü o sonsuza dek yaşayacaktır. 

23 İnsanlığın ruhani anlamını keşfetmek için içine dalmaya çalışmadan sadece maddi bir şekilde 

yorumladığı, önceki vahiylerimin içerdiği ruhani özü kavramanızın zamanının nasıl geldiğine dikkat edin. 

24 Daha sonra öğretilerimin özüne ulaşabilmeniz için sizi anlayış yolunun başlangıcına 

yerleştiriyorum. Eğer size her şeyi tamamen aydınlatılmış olarak sunsaydım, ruhunuz Sözümün özüne 

ulaşmak için zorlanmazdı. 

25 O zamanki kalabalığın -İkinci Çağ'da, kana susamış sonunda İsa'nın çarmıhta asılı olduğunu ve 

O'nun yanında ölüm sancıları çeken diğer iki mahkûmun- O'nun Baba'ya şöyle dediğini duyduğunu 

hatırlatırım: "Rab onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Orada bulunan herkes bunu duydu 

ama bu sözleri anlamadı ve insanların yavaş yavaş yeryüzüne damlayan kanın, tüm insanları örtmek için 

sonsuz bir örtü gibi inen İlahi Sevginin ve yüce bağışlamanın sembolü olduğunu anlamaları için zaman 

geçmesi gerekti. 

26 Aradan yüzyıllar geçmiştir, ancak bu zamanın insanlığı - İsa'nın kurbanlık ölümünün anısına 

ağlamakta ve O'nu kurban edenlerin acımasızlığı karşısında dehşete düşmektedir. 

kan çerçevesi - her gün binlerce insanı kurban edenle aynıdır. 

27 Eğer Mesih bu zamanda bir insan olarak dünyaya geri gelseydi, artık Golgota'da olduğu gibi "Baba 

onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar" demeyecekti, çünkü şimdi vicdanın ışığını bolca 

alıyorsunuz ve ruhlar çok gelişti. Kim bilmez ki, yaşamı veren benim, bu nedenle hiç kimse hemcinsinin 

yaşamını elinden alamaz? İnsan varlık veremiyorsa, veremediği şeyi geri alma hakkına da sahip değildir. 

28 İnsanlar, sadece dininiz olduğunu söylediğiniz ve dışa dönük ibadetler yaptığınız için Benim 

Yasamı yerine getirdiğinizi mi sanıyorsunuz? Yasa'da size "Öldürmeyeceksin" denmişti, ama siz bu emri 

ihlal ediyorsunuz, çünkü günahınızın sunağı üzerinde akarsularda hemcinslerinizin kanını döküyorsunuz. 

29 İsrailliler ve Hıristiyanlar savaşıyor ve birbirlerini öldürüyorlar - ben ikisine de aynı yasayı 

vermedim mi? 
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30 Bunun kefareti kanlı ve kederli olacaktır, çünkü insanların aldıkları canlar ve döktükleri kan adalet 

için haykırmaktadır. Öldürenlerin, hatta öldürmeyi tavsiye edenlerin ya da emredenlerin vay haline! 

31 Halklar adım adım yargılanmak üzere toplanacakları (ölüm) vadisine doğru giderler. 

32 Yine de bu insanlar Benim adımı anmaya cüret ediyor, savaşıyor ve elleri hemcinslerinin kanıyla 

lekeleniyor. Bunlar size öğrettiklerimin çiçekleri mi yoksa meyveleri mi? İsa'dan nasıl bağışladığını, 

kendisini yaralayan kişiyi nasıl kutsadığını ve ölümünde bile cellatlarına nasıl yaşam verdiğini 

öğrenmediniz mi? 

33 İnsanlar Benim Sözümden şüphe ettiler ve imanı ihmal ettiler; bu nedenle her şeylerini güce 

bağladılar. O zaman işlerinin meyvelerini toplayarak hatalarını kendilerinin görmelerine izin verdim, 

çünkü ancak bu şekilde gerçeği anlamak için gözlerini açabileceklerdir. 

34 Bu sevgi sofrasında dünyanın krallarının bile size sunamayacağı yiyecekler var: Onlar, yoksulların 

can attığı cennetin ekmeği ve dünyanın paryalarının içtiği şaraptır. Yiyin, için, ama bu mallara sahip 

olduğunuz için asla gururlanmayın, çünkü o zaman yetersiz giysilerinizin altında kibir saklamış olursunuz. 

Omuzlarında bir kraliyet mantosu taşısalar da, kalplerinde nasıl alçakgönüllü olunacağını da bilenlerden 

örnek alın. Ekmeğim ve şarabım herkes içindir, çünkü hepinizi ruhsal olarak ihtiyaç içinde görüyorum. 

Başlangıçta hepinize ilahi tohum olan lütfumu bahşettim. O zamandan beri kaderinize göre farklı yollarda 

yürüdünüz ve bu yollarda her biri ektiğine göre biçti - bazıları bolca meyve verdi, diğerleri sadece acı ve 

sefalet biçti. Bazıları yükselmek için gerekli ışığa eriştikleri için dünyada sadece kısa bir süre yaşamışken, 

diğerleri gözyaşı vadisinde uzun süre yaşamış olmalarına rağmen, kim olduklarının ve nereye gittiklerinin 

bilgisine bile erişememişlerdir. Hedefsiz dolaşan bu ruhlara merhamet ediyorum, bu yüzden onlara "Vaat 

Edilmiş Topraklar "a giden yolu göstermek için adımlarını durduruyorum. 

35 Kapalı kalsa bile Ruhumun ışığı her kalbe nüfuz eder. Benzer şekilde, Kraliyet Yıldızı'nın ışığı 

kilitli olduğunda yatak odanıza girmiyor gibi görünür, ancak görünmez ışınları içeriye ulaşır ve odaya 

canlı bir atmosfer verir. Ruhlarınızın kapıları kapalı olsa da, ışığımın içinize nüfuz etmesini 

beklememelisiniz. Sizi, iç tapınağınız şefkatli sevgimin lütfunu almaya hazır halde bulmak ne kadar güzel 

olacak. Sizi iyileştirmeme ve güçlendirmeme izin verin; o zaman sizi işçilerim ve öğrencilerim yapacağım. 

36 Şu anda hayatta hiçbir şey olmayan, ailelerinde bile sonuncu olan birçoğunuz, yakında kendinizi 

Benim masamda otururken göreceksiniz. Küçümsenen ve sevdiklerinizin çevresinden uzaklaştırılan sizler, 

yarın sizi yanlış değerlendirenler tarafından tanınacaksınız. 

37 Kalplerinizi hassaslaştırmak mı yoksa yatıştırmak mı istiyorsunuz? O halde alçakgönüllülük, 

ruhani yükseliş ve hayırseverlik olan bu yoldan gidin. Hastalara şifa verin, acı yataklarını ziyaret edin, acı 

çekenleri teselli edin ve bu çarmıhı sizden önce yüklenmiş olanlara saygı gösterin. Geceleri nöbet tutanları 

ve Benim çalışmalarımı inceleyenleri, ayrıca acı dolu bir kadeh içmelerine rağmen hemcinslerine sevgiyle 

hizmet edenleri örnek alın. 

38 Böylece ruhani dilin ilk kelimelerini telaffuz etmeye başlayanlarla, Yasa'nın temel kurallarını ve 

Çalışmamın nihai amacını öğrettiğim acemilerle konuşuyorum. Bu kitapta, ruhtan ruha dua ederseniz ve 

hemcinslerinizi severseniz, sadece hastaları iyileştirmekle kalmayıp ölüleri de diriltebileceğinizi 

öğreneceksiniz. 

39 Şu anda Kendimi tezahür ettirdiğim bu mütevazı bölgede, size Üçüncü Çağ'ın 1866'da başladığını 

ve bu tezahürün 1950'de, çocuklarımın çoğu Beni duyduğunda sona ereceğini açıkladım. Size doğrusunu 

söyleyeyim, Benim buyruklarımı size bildiren dudaklar kendi istekleriyle değil, ilahi bir esinle 

konuşmuşlardır. 

40 Bu tarlaların sevgili işçileri, görevinizi gerçek sevgiyle kucaklayın, ilahi tohumu yerleştirdiğiniz 

karıklar açarak tarlalarımı işleyin. Tohumu tanıyın ki sadece onu ekin, çünkü onun meyvesinde ruhunuzun 

yukarı doğru evrimi ve ışığı kurulacaktır. Ruhani dünyaya geçtiğinizde, yalnızca sizi yeryüzünde 

yaşamaya iten görevinizdeki gayret eksikliğiniz yüzünden kendinize acımanız gerektiğini mi 

düşünüyorsunuz? 

41 Size tarlalarıma buğday ekmenizi söyleyip durduğumu unutmayın, çünkü yabani otların ve deve 

dikenlerinin büyüdüğü tarlalar İlahi Adaletin orağıyla kesilip atılacaktır. 

42 Aynı şeyi İkinci Çağ'daki öğrencilere ve kalabalıklara da söyledim: "Size doğrusunu söyleyeyim, 

Cennetteki Babam'ın eliyle dikilmeyen her ağaç kökünden sökülecektir." 
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43 Dua edin, emekçiler, Babanızın önünde alçakgönüllülükle yapın ve ektiklerinizin Benim gözümde 

hoşnut edici olmasına dikkat edin. Tarlalarınızı yorulmadan temizleyin, içinde sadece buğday meyve 

verene kadar hataları temizlemek için ışığı arayın. 

44 Aldığınız saf bir tohumdu, ama küçük inancınız bu saflığı fark etmenize izin vermedi ve bunun 

farkında olmadan, onu Benden gelmeyen diğer tohumlarla karıştırdınız. 

45 Size dedim ki: Tohumu tanıyın ki, ektiklerinizi teker teker temizleyesiniz ve çocuklarınız Rab 

yolunda yürümeye başladıklarında dudaklarından yalnızca gerçek dökülsün. Bu öğretinin dibine kadar 

nüfuz etmeye çalışan ama bugüne kadar yabancı öğretilerin, dinlerin ve dogmaların etkisinden kendilerini 

kurtaramayanları görüyorum. 

46 İnsanlar, dualarınızla sesimi duyuranlara yardım edin, peygamberlerinizi eğitin ve onları 

güçlendirin. Tezahürümün sonuna doğru, bu mirası altın bir broşla tamamlamanız için sakladığım birçok 

öğretiyi size açıklayacağımı unutmayın. 

47 Bu tezahürün zamanından sonra, ışığım duyduklarınızı anlamanıza yardımcı olacak, böylece esas 

ve gerçek olanı gereksiz olandan, yani maddi olandan ayırabileceksiniz. 

48 Sözümün tanıkları olan bu halka, öğretilerimi derinlemesine incelemeleri ve onlara söylediklerimin 

derin anlamını ve öğretilerimin özünün ne olduğunu anlamaları için ilham vereceğim. 

49 Hazırlık aşamasından geçip öğretmek için donanımlı hale geldiğinizde, sizin için yolu açacağım ve 

o zaman artık görünmez tehlikeler ve dikenler ya da karşılaşacağınız hain tuzaklar ve tehditler gözünüzü 

korkutmayacak, çünkü o zaman her şey ekiminiz için hazırlanmış olacak. 

50 O zaman her şeyi düzene koymuş olacağım ve gecenin sessizliğinde vadilere inen çiğ gibi ışığım 

üzerinize inecek. Sevgi, ekeceğiniz şeydir. Kalplerinde sevgi olmayan ulusların nasıl barış anlaşmaları 

yapmalarını istersiniz? 

51 Size barışın iyi niyetli insanlarla olacağını söylemiştim, ama yeryüzündeki hiçbir insanda bu iyi 

niyeti bulamıyorum. 

52 Bu nedenle, dünya hazineleri için çabalamayan ama aktif komşu sevgisini, duayı, erdemi ve imanı 

öğreten bir halkın ortaya çıkması gereklidir. Bu halka Benim halkım diyeceğim ve insanlar onu Tanrı'nın 

halkı olarak tanıyacak. İnsanlarının ahlakından, iyi geleneklerinden, sürdürdükleri erdemli yaşamdan, 

insanlara refah getirecek olan barış gelecektir, ancak unutmasınlar ki mükemmel barış, ruhu mutlulukla 

dolduran tek barış, yalnızca onu gerçek sevgiyle arzulayan kişiye gelir. 

53 Daha kalp huzuruna bile erişememişken ne zaman zihin huzuruna erişeceksiniz? - Size 

söylüyorum, son kardeş katli silahı yok edilene kadar insanlar arasında barış olmayacak. Kardeş katli 

silahları, insanların birbirlerinin canını aldığı, ahlakı yok ettiği, kendilerini özgürlükten, sağlıktan, 

huzurdan mahrum bıraktığı ya da inancı yok ettiği silahlardır. 

54 Pek çok kötülüğün sınırına neredeyse ulaşıldı, artık sona ermeleri gerekiyor. İşte bu yüzden sesim 

ruhların derinliklerinde kendini duyurmuş ve tüm uluslardan insanları yıkım ve ölüm silahlarını bırakmaya 

çağırmıştır ki adaletimin ateşinde tükensinler. 

55 O zaman ruhsal olarak konuşacağım ve sesim tüm çocuklarımın vicdanında duyulacak. 

56 Eğer gururlu ve mantıksız insanlar düşünüp dua etselerdi, adımlarını nereye yönlendirdiklerinin 

farkına varır ve duraklarlardı. Ancak nefret ve hırs onları kör ettiği için tam bir zihin berraklığı 

kazanamazlar. 

57 Barış halkına ait olmak isteyen herkes dua etsin. İnsan kardeşlerini kurtarmak için onlara kardeşçe 

bir el uzatmak isteyen herkes ışığa yaklaşsın. 

58 Yeryüzünün dört bir yanına saçılmış olan kötülük tohumu, daha önce hiç olmadığı kadar meyve 

veriyor. Ancak iyi tohumun da gezegenin çeşitli noktalarında filizlenmekte olduğunu söylemeliyim. 

59 Kalplerinizde bu ilahi tohumun filizlenmeye başladığını hisseden sizler, kendinizi ruhsal olarak 

hazırlayın ki yollarınızda başka ekicilerle karşılaştığınızda onları tanıyabilesiniz ve Benim Yasamda 

birleşebilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 120 
1 İlahi Ruh'un tüm bedenlerin ve ruhların üzerine döküleceği bir zamanın geleceği size bir 

peygamberin ağzından uzun zamandır duyurulmaktadır. Size doğrusunu söyleyeyim, bu zaman şu anda 

içinde yaşadığınız zamandır. Ama bu size sürpriz ve hazırlıksız bir şekilde geldi çünkü bu peygamberlik 

seslerine çok az önem verdiniz ve bu kehaneti incelemediniz ya da anlamadınız. 

2 Bugün ruhani yaşamın var olduğuna dair bir onay bulmak için doğaüstü olan her şeyi arıyorsunuz. 

Bazıları yıldızları gözlemler ve inceler, bazıları gizemli sesler ya da işaretler bekler, bazıları da açıklamayı 

bilimde bulmak ister; ama ruhlarının en iç kısmına yoğunlaşıp orada Rablerinin sesini duyanlar, O'nu 

hissedenler ve O'nu sevenler çok azdır. 

3 İkinci Çağ'da öğrencilerime son kez göründüğümde, bir bulutun Üstat'ın şeklini sardığını, O'nu 

yukarı kaldırdığını ve O'nu sonsuzluğa götürdüğünü gördüler. Orada Rab'bin, insanların O'nu ayrılırken 

gördükleri aynı ruhsal biçimde insanlara geri döneceği vaadini ve duyurusunu aldılar. 

4 Bu İlahi tezahürü sadece onlar kavrayabilirdi, çünkü dünya uyurken donanımlı olanlar sadece 

onlardı. Şimdi size, İlk Çağ peygamberinin sözünün ve size verdiğim sözün gerçekleştiğini gördüğünüzü 

söylüyorum. Ama Benim ruhsal formda gelişim yalnızca kendilerini içsel olarak hazırlayanlar ya da Beni 

uyanık duyularla bekleyenler tarafından hissedildi. 

5 O İkinci Çağ'da bulutta süzüldüğüm aynı yüce sessizlikte, bugün tüm ruhların üzerine iniyorum; 

yine de hepsi Beni görmedi, hissetmedi ya da duymadı, çünkü o zaman olduğu gibi şimdi de, alıcı olan 

çok az kişi var. Sesim naziktir, ancak varlığım insanlığı tüm sosyal kurumlarında yeniden sarsacaktır. 

6 Yöneticiler, Ferisiler ve din bilginleri İsa'nın bir Kral olduğunu, yönetmeye geldiğini söylediğini 

duyduklarında onunla alay ettiler. O'nun çarmıhta öldüğünü gördüklerinde, alayları ve kuşkuları daha da 

arttı, ama çok yakında hükümetleri ve tebaalarıyla birlikte yok olacaklarını ve bir sahtekâr olarak 

yargılayıp öldürdükleri O'nun adalet, sevgi ve alçakgönüllülük dolu öğretisinin gerçekliği sayesinde büyük 

kalabalıkları ve ulusları kazanacağını hayal edemediler. 

7 İşte buradayım, kendini içsel olarak hazırlayan ve Beni görmek isteyen için görünür ve 

dokunulabilirim ve tüm ruhlara ışık yayarım, böylece kimse Beni ruhsal olandan başka bir biçimde aramaz 

ya da Beni kalbinde taşırken dışsal olarak bulmaya çalışmaz. 

8 İlyas Benim gelişimi hazırlamak için geldi. Size Sözümü verdiğim kişilerin zihinlerini aydınlatarak 

ve dudaklarını gevşeterek bir kez daha yolları açtı. İnsan zihni aracılığıyla sizinle konuşmayı bıraktığımda, 

İlyas insanlığın yolu boyunca ışık yaymaya devam edecek. 

9 Bu çağda Allah'ın Elçisi'nin mesajı çok büyüktür. Bilin ki, İkinci Çağ'da size şunu söylemiştim: 

"İlyas gelecek ve her şeyi eski haline getirecek." 

10 Onun ruhani varlığını gerçekten hissedenler kimlerdir? O zaman söylediğim gibi size şunu da 

söyleyebilirim: "İlyas sizinle birlikteydi ve siz onu hissetmediniz". 

11 Siz ona öncü diyorsunuz ve o ilk zamandan beri gerçekte öyleydi. İsa dünyaya gelmeden önce bile 

insan aracılığıyla ilahi iletişimin ipuçlarını vermiş ve ölüleri diriltmiştir. O size ruhun reenkarnasyonu 

hakkındaki ilk mesajları getirdi ve o zamandan beri, bu tezahürün tadını çıkardığınız ve ruhani vahiylerin 

her birinin gerçeğe dönüştüğü düzen ve mükemmelliğe hayret ettiğiniz şimdiki çağa kadar Rab'bin 

yollarını döşüyor. 

12 İlyas bir çoban gibidir, onu izleyin, çünkü tüm yaratılmışların Babası olan O'nun sizi beklediği 

engele varıncaya kadar size doğru yolda rehberlik edecektir. 

13 Meditasyonunuzun sessizliğinde kendinizi ruhsal olarak hazırlayın, çünkü zihninizin 

kavrayamadığı her şeyi size açıklamak için size yaklaşacaktır. 

14 Savaş yaklaşıyor ve İlyas sizi güçlü kılmak istiyor. Korkmayın, ruhani rehberinize güvenmeyin; 

çünkü onun zamanında sahte tanrılara tapanlara gerçek Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için bir duanın 

içinden bir şimşek ışını düşmesine neden olduysa, bu zamanda da maddeleşmiş dünyanın önünde onları 

sarsacak ve gözlerini gerçeğe açmalarını sağlayacak mucizeler gerçekleştirecektir. 

15 Hemcinslerinizle ruhun reenkarnasyonu hakkında konuşmaktan korkuyor musunuz? İçerdiği sevgi 

dolu adalet konusunda ikna olmadınız mı? 

16 Bu kefaret şeklini, insanoğlunun insanların ruhlarını korkutmak için kullandığı bir fikir olan, 

cehennemin durmak bilmeyen ateşinde ebedi ceza ile karşılaştırın. Bu iki türden hangisinin size ilahi, 
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mükemmel ve merhametli bir adalet fikri verdiğini söyleyin. Birinde zalimlik, sınırsız kızgınlık, intikam 

vardır; diğerinde ise yalnızca bağışlama, baba sevgisi, sonsuz yaşama kavuşma umudu vardır. 

Öğretilerimin kötü yorumlamalar sonucunda uğradığı çarpıtma ne kadar büyüktür! 

17 Sizi savaşa hazırlıyorum çünkü öğretecekleriniz yüzünden sizinle savaşılacağını biliyorum. Ama 

şu anda sizinle savaşan hemcinsleriniz ölümle yüz yüze gelseler ve ben de onlara - günah içinde 

öldüklerinde - hangisini tercih ettiklerini sorsam: inandıkları sonsuz ateşi mi yoksa yeni bir hayatta daha 

yüksek sesle konuşma fırsatını mı - gerçekten, size söylüyorum, fanatizmden kör olmuş bir şekilde 

hayatları boyunca savaşmış olsalar bile ikinci çözümü tercih edeceklerdir. 

18 Öğrencilerim, öğretime sadık kalın ve sebat edin, çünkü sonunda ışık karanlığı yenecektir. Işık 

gerçek inançtır, akıldır, bilgidir, bilgeliktir. 

19 İlyas ilahi bir meşale gibi önünüzden gidecek ve yolunuzu aydınlatacaktır. 

20 Bu zamanda, Üçüncü Çağ'da size emanet ettiğim zor görevi - insanlığın hayrına olacak ve 

ruhunuzu gelişim yolunda yukarıya doğru yönlendirmeye hizmet edecek bir görevi - yerine getirebilmeniz 

için sizi erdemle donatıyorum. Daha önce dışlanmış ya da sadece egoist olan kişileri danışman ve doktor 

yapıyorum. İnanılmaz işler yapabilmeniz için ruhsal armağanlarınıza iman etmeniz gerekir. Eğer imanınız 

varsa, yaptığınız işlere o kadar şaşıracaksınız ki Bana şöyle diyeceksiniz: "Ben bu kadar değersizken 

neden bana bu kadar büyük şeyler bahşediyorsun?" İçinden geçtiğiniz acı potasından sonra, İlahi 

Talimatımın sizi yukarı doğru evrimleşmeniz için donattığını anlayın. 

21 Size verdiklerimi mutlak bir özveriyle aktarın; böylece pek çok gözü gerçeğe açacak ve 

yaptıklarınızla pek çok insan kardeşinizi içten içe harekete geçireceksiniz. İnsanlara hizmet edenin Bana 

hizmet ettiğini öğret. Yolda ayartmalar vardır, ama onlara karşı savaşmanız için size gerekli silahları 

verdim. 

22 Öğrenciler, kaçınız sadeliğinizle hemcinslerinizin yolunda parlayan birer fener gibi oldunuz? 

Öğrettiklerimi uyguladığınız sürece, sınavlarda yenilmez olacaksınız. Ama eğer birleşmezseniz ya da bu 

öğretiyi hayal gücünüze ve iradenize göre uygularsanız, o zaman Benim İşimde değil, savaşta yenilirsiniz, 

çünkü bu Gerçektir ve yok edilemez. Kendinizi hazırlayın, çünkü Ben ayrıldıktan sonra size ekime hazır 

tarlalar, topraklar, köyler ve hatta uluslar bırakacağım. Ve siz bu tohumu ekmeye ve Beni duymamış 

olanlara öğretmeye, Sözümün özünü onlara aktarmaya ve 1950'den sonra olacaklarla ilgili kehanetlerimi 

onlara bildirmeye devam edeceksiniz. 

23 Evet, insanlar, bu kehanetleri kalplere kazıyacağım, çünkü o zamanlarda artık insan aracılığıyla 

verilen bu sözleri duymayacaksınız. Bugün baktığınız bu ses taşıyıcılarından bazıları yeryüzünden 

alınacak ve kalanlar anlayış organlarını bu tezahüre ve ruh dünyasına kapatacaklar. Bu, sahte 

peygamberlerin, sahte ses taşıyıcılarının ortaya çıkacağı ve sahte tanrıların konuşacağı tuzakların ve 

tehlikelerin zamanı olacaktır. O halde güçlü olmalısınız ki aldatıcılar tarafından kandırılmayasınız. 

Zayıflığınız yüzünden yenik düşmemek için Sözümden güç alın. 

24 İtaatkâr olun, itaati uygulayın, size emrettiklerimi yerine getirmeye hazır olun ve acının yolunuzu 

terk edeceğini ve asla aldatılmayacağınızı deneyimleyeceksiniz. Yok olmanız ya da sizi uyardığım 

felaketlerin başınıza gelmesi Benim isteğim değildir. İzleyin ve dua edin, çünkü dünyadaki insanlar sizi 

aşağı çekmek için tuzaklar kurabildiği gibi, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, öte dünyada sizi karanlıklarıyla 

etkileyebilecek sahtekâr ve kafası karışık varlıklar mevcuttur. 

25 Ey toplulukların liderleri, kararlarımı duyan bu halkın, size verdiğim sitemleri ve ses 

taşıyıcılarımın sorumluluğunu giderek daha fazla anladığını ve yarın kararlara uymazsanız, aynı halkın 

isyan edeceğini, sizi reddedeceğini ve hatalarınızı fark etmenizi sağlayacağını anlayın. 

26 Bu halkın ve henüz gelmemiş olan kalabalıkların, her birinize ait olan yeri tüm gayretinizle ve 

onurlu bir şekilde aldığınızı görmeleri Benim İsteğimdir; öyle ki insanlar bu bağda iyi işçiler olduğunuzu 

çalışmalarınızdan bilsinler. Beni anlıyor musunuz, ey insanlar? Aranızdaki tezahürümün bu son yıllarında 

emirlerime itaat etmeye istekli misiniz? 

27 Gerçek anlamını keşfedebilmeniz için birliğinizi sağlamaya yönelik buyruğum üzerinde dikkatle 

düşünün. Birçok kez Bana birliğinizi göstermek istediniz ve Ben de size bunun sahteliğini kanıtladım. 

Birbirinize yardımcı olmanızı, birbirinize saygı göstermenizi istedim, çünkü her birinizin sahip olduğu 

makam Benim tarafımdan size emanet edilmiştir; birbirinize karşı gerçek bir sevgi besleyin, çünkü o 

zaman işlerinizde birleşik bir davranış ve bağlılık biçiminin temellerini bulacağım. Kendinizi Benim 
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isteklerimin açıkça farkında kılın ve talimatlarıma uyun; çünkü bunu yapmazsanız, sizi bekleyen kaosu 

hayal bile edemezsiniz. Sizi gereksiz yere korkutmak istemiyorum, sizi şimdi uyandırmak istiyorum, 

çünkü hatalarınızı düzeltmek için hala düşünmeye vaktiniz var. Yarın düştüğünüzde, "Tanrım, madem her 

şeyi önceden görüyorsun, neden bizim için bu felaketi öngörmedin?" diyemeyeceksiniz. 

28 Öğrencilerim, bugün size bu talimatı verdim çünkü birçoklarının ağlayacağını bilsem de, Benim 

ayrılışımdan sonra ağlamanızı istemiyorum. 

29 İlk zamanlarda, ruhani olan her şey insanlar için bir gizemdi ve bu nedenle İlahi olanı incelemek 

ve anlamak için bilimler ve teolojiler yaratmak zorunda kaldılar. Ama size doğrusunu söyleyeyim, Mesih 

insanlar arasında yaşarken, herkesin sevgi öğretisini anlayabilmesi için büyük bir sadelikle konuştu. 

Kendisinin doğru anlaşılmayacağını biliyordu, ama insanlığın o zaman ulaşacağı ruhsal gelişim sayesinde 

tüm gerçeği bilmesinin mümkün olacağı zaman gelene kadar beklemesi gerekecekti. Bu nedenle O, 

dünyaya ruhsal olarak döneceğine ve insanların yüreklerinde karışık olan her şeyi anlamalarını sağlayacak 

bir ışık göndereceğine söz verdi. 

30 Ruhunuzu yükseltin, çünkü ilan edilmiş olan zaman şu anda deneyimlemekte olduğunuz zamandır. 

Size geri döneceğini vaat eden Üstat, sizinle konuşan O'dur ve size göndereceğini vaat ettiği ışık, şu anda 

tüm insanlarda ruhsal olarak etkin olan ışıktır. 

31 Gerçeğin ışığı o kadar açıktır ki, çağlar boyunca size ifşa edilenleri anlamak için ilahiyatçı 

olmanıza gerek yoktur. Eğer gelişim yolunun başlangıcında her şey sizin için bir gizem idiyse, adım adım 

ve talimattan talimata perdeleri kaldırdım, karanlıkları dağıttım ve gerçek olmayanları ortadan kaldırdım. 

32 Baba, çocuklarından hiçbiri için bir sır olamaz, çünkü Kendisinin en küçüğünden en büyüğüne 

kadar yaratılan her şeyde hissedilmesine, algılanmasına ve görülmesine izin verir. İnsanlar "sırları", ruhun 

Yaratıcı'ya doğru gelişimini engellediklerinin farkında olmak istemeden yaratırlar. 

33 Size, "Baba'ya gelin ki O'nu tanıyasınız" demiyorum: Baba'yı tanıyın ki O'na gelebilesiniz. O'nu 

tanımayan O'nu sevemeyecek ve O'nu sevmeyen O'na gidemeyecektir. 

34 Size "Ben Yol'um" demek için dünyaya geldim ve "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır" diye ekledim. 

35 İsa'nın yolu neydi? Sevgi, merhamet, nezaket ve içtenlik. Baba'yı O'nun aracılığıyla tanımak için 

Oğul nasıl biriydi? Bilge, adil, sevgi dolu, merhametli, güç dolu ve aktif hayırsever. 

36 Üstat size gerçek Tanrı'yı göstermek için dünyaya geldi, ulusların yüreklerinde yarattıklarını değil. 

Aynı şekilde, bu çağda İlahi Ruh'un ışığı tüm ruhların üzerine tam olarak iner, öyle ki Baba'nın sonsuz 

sevgisini görerek ruhsallaşmanızın tadını çıkarabilirsiniz. 

37 Ne mutlu sevgi ve alçakgönüllülük yolunda Beni izleyenlere. 

38 Seven ve güvenen, görevini bilen ve yerine getiren kişi kutsanmıştır. 

39 Size 'yol'dan söz ettiğimde, yeryüzündeki bir yoldan söz etmiyorum; çünkü krallığımın bulunduğu 

yer sizin yaşadığınız dünya değildir. Bu, her zaman yukarıya doğru giden ruhani bir yoldur. Bu, 

ruhlarınızın ulaşacağı gelişme ve ilerlemedir. Bu nedenle, dünyanın neresinde olursanız olun, ruhun 

yolunda olabilirsiniz. 

40 Çocuklarım, eğer yoldan çıktıysanız, ona geri dönün ve eğer durduysanız, ilerleyin. 

41 Taşıdığınız görevi size yeteneğinize ve gücünüze göre verdim; tek yapmanız gereken onu anlamak 

ve sevmektir. Çalışmalarınız için gerekli ışığı alabilmeniz için her gün dua edin. O halde, sizi çağıranların, 

sizden isteyenlerin seslerini duyabilmeniz ve denemelere dayanabilmeniz için donanımlı ve dikkatli kalın. 

Varlığınızın her günü, her birinizin yazmakta olduğu kitabın bir sayfasıdır. Her gün bir deneme ile 

işaretlenir ve her denemenin bir anlamı ve nedeni vardır. 

42 Sizleri ruhen ve bedenen sağlıklı bir halk yapmak istiyorum, çünkü sizler seçilmiş kişilersiniz, tüm 

zamanlardaki tezahürlerimin tanıklarısınız ve bu zamanda zor bir görevi yerine getirecek ve yeni nesillerin 

yolunu hazırlayacaksınız. 

43 Ne Benden ne de kendinizden şüphe etmeniz için yolunuzu sevgi kanıtlarıyla döşedim. Bu 

zamanda Beni işitmiş olan sizler, sizinle olan bu birlikteliğimin sırrını yanınıza alarak mezara gitmeyin, 

çünkü bu sizin ana görevinizdir. İnsanlarla Benim adıma konuşun, eserlerinizle Benim vahiylerime 

tanıklık edin. 

44 Bana bunu yapacak donanımınız olmadığını söylemeyin, çünkü size birçok şey söyledim ve siz 

Beni dinledikçe kendinizi arındırdınız ve buna layık oldunuz. Hepiniz bu mesajı dünyaya ulaştırabilirsiniz. 
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İnsanlar bunu bekliyor ve almaya hazırlar. İnsanların sahip olduğu ruhanileşme ve huzur arzusunu 

keşfetmediniz mi? Onların cehaletinden ve acılarından etkilenmiyor musunuz? 

45 Ruhum onların üzerine dökülür, vicdanları aracılığıyla onlarla konuşur ve onlara şunu söyler: Bana 

gel ve dinlen. Eksikliğini hissettiğiniz inancı alın, yolunuzdaki kör olmaktan vazgeçin. 

46 İnsanlar, dünyada inşa ettiğim İşi biliyor musunuz? - "Hayır," diyorsunuz, "biz sadece insanlığı 

kargaşa içinde görüyoruz, derin uçurumlara sürüklendiğini ve büyük bir ziyarete maruz kaldığını 

görüyoruz." Ama size söylüyorum, Ben insanın kendi eliyle kendi adaletini sağlamasına izin verdim ki, 

tüm hatalarını anlasın ve Bana arınmış olarak dönebilsin. Bütün yaratıkların üzerine ışığımı indirdim ve 

sıkıntı günlerinde onların yanında oldum. 

47 Ruhum her ruhun üzerine inmiştir ve meleklerim evrenin her yerindedir, her şeyi düzene ve doğru 

yola sokmak için emirlerimi yerine getirmektedir. O zaman, herkes görevini yerine getirdiğinde, cehalet 

ortadan kalkacak, kötülük artık var olmayacak ve bu gezegende sadece iyilik hüküm sürecektir. 

48 Ah, keşke Beni anlamış olsaydınız! Keşke sizi mükemmelleştirmek için duyduğum özlemin ne 

kadar büyük olduğunun farkında olabilseniz! Şimdiden ne kadar yükselmiş ve Bana ne kadar yakın olmuş 

olurdunuz! Eğer iradeniz Benim olsaydı, sizi beklediğim zirveye çoktan ulaşmış olurdunuz. 

49 Peki benim arzum nedir, ey insanlar? - Birleşmeniz ve barışınız. 

50 Size yardımcı olmak için bir kez daha aranızdayım, sizinle konuşuyorum, uyanışınızı beklerken 

kalbinizi hareket ettiriyorum. 

51 Her iyi ağaç korunacak, kökleri ve dalları yolculara barınak ve besin sağlamak için yayılacaktır; 

ama yabani otlar kökünden sökülüp söndürülemez ateşe atılacaktır. 

52 Sizinle mecazi anlamda konuşuyorum ve size o ağaçtan söz ettiğimde, insanların işlerini 

kastediyorum. 53. 53. Büyük görevler emanet ettiklerime diyorum ki: Hasadınızı hazırlayın. Aile babaları, 

öğretmenler ve yöneticiler, efendiler ve hizmetkârlar, büyükler ve küçükler,  

53 Bana tarlalarınızı işlenmemiş olarak göstermenizi istemiyorum. Sadece küçük bir zerre bile olsa, 

onu Bana saf ve yüksek sesle gösterin. 

54 Bana gelin, kapıyı çalın, kapı size açılacaktır. Ama sevinçle, yaptığınız işten memnun olarak gelin 

ki, kendinizi Benim gibi harika hissedebilesiniz. 

55 Benim Sözüm ruhun susuzluğunu gideren Göksel Sudur. Ondan tadan bir daha asla susamaz. Ben 

bir şelale gibi akan ve ruhunuzu ve kalbinizi yıkayan tükenmez pınarım. 

56 Acı çekerek, dua ve kefaretle kendinizi arındırmış olan sizler, Sözümü işitme lütfuna hak 

kazandınız. Bu ışığı asla kaybetmemek için uysal ve alçakgönüllü olmaya devam edin. Hayatınız bir çöl 

gibi çoraktı, gölgesiz, vahasızdı; ama ben çölün ortasında cesaret ve umudu yeniden kazanabileceğiniz bir 

palmiye ağacı ve bir pınar bulmanıza neden oldum. Artık gücünüzü yeniden kazandığınıza ve 

yüreklerinizde esenlik olduğuna göre, "günah kentine" gidip onun zevk ve gösterişlerinde yok olmayın. 

57 Buna "ruhun zamanı" deniyor ve denecek, çünkü bu zamanda gizemleri açığa çıkaran ve çözen 

ışığın parlamasına izin vermek için "bulutun" üzerine çıkmam gerekiyordu - Talimat Kitabını içinde 

yaşadığınız çağa karşılık gelen sayfada açmam gereken zaman. İlahi sevgimle şu anda insanların ruhani 

olana karşı duyarsızlıkları nedeniyle taş gibi olan zihinlerini aydınlatıyorum. Ama bu kayalardan su 

akıtacağım ve hatta çiçekler filizlendireceğim. 

58 Gözlerinizi geriye çevirin, geçmişe bakın ve yolunuza her zaman sevgi ektiğimi keşfedeceksiniz. 

Benim yokluğumu düşündüğünüzde ve yalnızlığınız uzadığında, Kendimi kalbinizde hissettiririm ve 

yıkılmamanız için destek olurum. Sözümü dinlemek için küçük gruplar halinde bir araya geliyorsunuz, 

ama yarın denizin kumu gibi çoğalacaksınız ve bu kalabalıklar ruhsal olarak İsrail'in on iki kabilesini 

oluşturanlar olacak. Onları yargılamak için yeniden bir araya getireceğim yazılıdır. Bu kalabalıklar 

arasından o dönemde Benim yeni elçilerim olacak olanları seçeceğim. Ama ben herkesin yüreğini 

hazırlayacağım ki, komşularına karşı sevgi ve merhamet hissetsinler ve vicdanlarının sesine ve 

yüreklerinin duygularına itaat ederek, dünyanın acılığını yok eden güzel bir tatla yeni mesajımı taşımak 

üzere kendilerini görevlendirmiş olan O'na layık işler yapsınlar. 

59 Eğer görevinizi bir çarmıh olarak görüyorsanız, size gerçekten öyle olduğunu söyleyebilirim; ama 

ben sizin "çarmıh taşıyıcınız" olacağım. Dostlarınızın iyiliği için yaptığınız her şeyi, ruhunuz için ışığa 

dönüştürerek size geri ödeyeceğim. Sevgi ve kurtuluş işini tamamlamış olarak yücelik ve görkemle göğe 

yükseldiği zaman Mesih'i hatırlayın. 
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60 Dua edin ey insanlar; uluslar içinde peygamberler ortaya çıkıp Benim tezahürümden ve aranızdaki 

varlığımdan söz etsinler. Onları tanıyacaksın, çünkü onlar Benim elçilerimdir. Ancak onları, ortaya çıkıp 

görünürde aydınlık sözler söyleyen ama aslında sadece karanlık içeren sahte peygamberlerden ayırt etmeyi 

öğrenin. Benim elçilerim olanlar kalpleri hazırlayacak, ulusları uyandıracak, Benim yol göstericilerim 

olacaklar, böylece o bölgelere geldiğinizde tarlaları verimli bulacaksınız. 

61 Şu anda gerçekleşmekte olan her şey geçmişte peygamberlerim tarafından size zaten bildirilmişti. 

Ama bugün size vaat edilenin gerçekleştiğini kim kabul ediyor? Birçokları uyuyor, çok azı uyandı; ama 

dünyanın bu günah gecesinin karanlığının ortasında, görünüşte uykuda olan ama Beni bekleyenlere 

geldim. 

62 Üçüncü Çağın Kitabı şu anda Benim sevgi dolu sesimin diktesi altında Benim "altın tüylerim" 

tarafından yazılmaktadır. Baba'nın öğretilerini gayretle gözeten koruyucu melekler, yazanların ellerine 

rehberlik ederler ki, gelecek nesiller için korunacak olanı kitaba koyabilsinler - bir sevgi kitabı, mükemmel 

bir bilgelik kitabı, basit ve bilgili, küçük ve büyük, mağrur ve basit olanların okuyabileceği bir kitap. 

Sözüm savaşan kılıç olacak, bu zamanda gelişimi ve iletişim şeklimi anlatacak. Eğitimsizlerin zihinlerini 

aydınlatacak ve kayaların kalplerine nüfuz ederek şüphelerini giderecektir. Öğretilerim kalpten kalbe ve 

insandan insana yayılmaya devam edecek ve eğitimsizler, cahiller, günahkârlar, putperestler ve puta 

tapanlar tarafından bile anlaşılacak, inanılacak ve sevilecek ve Benim sevgi tezahürümü kabul 

edeceklerdir. 

63 Bu zamanda Benim varlığımı hissettiğiniz düşüncesiyle dinlenin ve sevinin, çünkü ruhunuzun 

kendisini yükselişe götüren yolda mükemmel adımlarla yürümek için tüm gereksiz şeylerden vazgeçtiği 

noktaya çoktan ulaştınız. Çağrıldıkları halde Beni işitmeyenleri izleyin ve onlar için dua edin. Onlara 

merhamet et. 

64 Üçüncü Çağ'da size şunu söylüyorum: Rab'bin armağanlarını hak etmek için erdemlere sahip 

olmak gerekir. Siz Bana değerinizin ne olduğunu söyleyemeden birçoğunuza armağanlar verdim. Ama her 

şeyi gören ben, bugün size emanet ettiğim şeyi hak etmek için geçmişte hangi erdemleri kazandığınızı 

biliyorum. Ama kimse bu ifşaattan dolayı övünmesin, çünkü ruhun geçmişini bedene ifşa etmesine izin 

verilmemesinin iyi bir nedeni vardır. 

65 Sevgili çocuklar, bir araya gelmeye devam edin; ancak talimat vereceğim gün gelir ve ses taşıyıcısı 

bir kez olsun ortaya çıkmazsa, korkmayın. Dua edin, kendinizi içsel olarak hazırlayın, ruhunuzu Bana 

yükseltin ve o anda ışığımı, gücümü, lütfumu ve sevgimi üzerinize dökeceğim. Eğer Beni ruhunuzla 

ararsanız, sizinle ruhtan ruha konuşurum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 121 
1 Size dönme sözüm yerine getirildi. Bir hırsız gibi parmak uçlarımda uyku odana girdim ve seni 

uykundan uyandırdım. Her kim gözlerini açtığında Beni görür ve ayağa kalkmasına yardım etmemi 

isterse, ruhunda ve bedeninde Benim gücümü hisseder ve çabucak ayağa kalkar. Bir kez daha size 

Yasamın dar yolunu gösteriyorum - hepinizin kat etmesi gereken bir yol. 

2 Kendilerini Ruhumu almaya hazırlayanlar kutsanmıştır, çünkü onların içsel mabedinden dünya 

halklarının barışı için dualar fışkıracaktır. Daha sonra hemcinslerine bu şekilde dua etmeyi öğretecekler, 

böylece bu bağlantı sayesinde sesimi duymayı başaracaklar ve bu ses ilham yoluyla konuşmada, sezgi 

yoluyla danışmanlıkta ve şifa armağanı yoluyla "mesh etmede" (şifa vermede) kendini gösterecektir. 

Bugün ışığım kendisini ses taşıyıcıları aracılığıyla iletiyor, yarın ise kendisini içsel olarak hazırlayan her 

birinin ruhuyla doğrudan bağlantı kuracağım. 

3 Birçokları Bana şöyle der: Tanrım, bana ne zaman hemcinslerim gibi armağanlar vereceksin? - 

Ama sana söylüyorum: Hepiniz üstün yeteneklisiniz, henüz bilmeseniz bile hepiniz mirasınızı yanınızda 

taşıyorsunuz. Öğretime nüfuz ettiğiniz ölçüde bu ruhsal armağanların ortaya çıktığını göreceksiniz. O 

zaman, siz Benim hizmetkârlarım olduğunuzda, her birinize görevlerini ve misyonunu göstereceğim. 

4 Bu zamanda Beni kabul etmek için mütevazı bir toplanma yeri hazırladınız ve Ben de sizi 

Varlığımla memnun ettim. Sözüm, yaşamda hak ettiğiniz yeri alabilmeniz için sizi yaşama yükseltmek 

üzere iyilik ve ışıkla dolu olarak geldi. 

5 Benim gelişimi reddeden ya da inkâr edenlerden korkmayın. Onlara karşı hassas davranmalı ve 

sabırlı olmalısınız. Onlara acı çektirecek olan Benim adaletim olacaktır. Size doğrusunu söyleyeyim, Beni 

en çok yalanlayanlar ve Bana en çok eziyet edenler, ahirette Bana en yakın olanlar olacaktır. Öğretime 

zulmeden ve daha sonra öğrencim olan Saul'u hatırlayın. Bu din değiştirenler yarın size katılacak. Ama 

gerçekten imanı bulmak istiyorsanız, size sahte bir Tanrı ya da sahte bir Efendi ile birlikte olduğunuzu 

söylediklerinde hoşnutsuz olmayın. Mesih'in sizinle birlikte olduğunu söylemekten de korkmamalısınız. 

Sizi gelecek olan her şey için hazırlıyorum. Cesur olun, sizi farklı bölgelere göndereceğim ve orada sizden 

biri aracılığıyla bir bölgenin barışa ve kurtuluşa kavuşacağını söyleyen Sözümü yerine getireceğim, çünkü 

onun kalbi koyunlarını seven ve koruyan bir çobanınki gibi olacak. Bunun da ötesinde, insan kardeşlerine 

duyduğu sevgi ve onlar için yaptığı fedakârlıklar karşılıksız kalmayacaktır. 

6 Hiç kimse bu sözleri unutmasın, çünkü şu anda insanlar arasında bilinmeyen biri olarak yaşayan 

kişi, yarın insanlık arasında zor bir görevi yerine getirecektir. 

7 Ulusunuza esenliğimi gönderiyorum. Onu ruhunuza alın ve diğer uluslara ulaşmasına izin verin. 

Hepsini kutsuyorum. Tüm insanların kalplerinde barış olması için dua edin. 

8 Varlığımı hatırlaması için insanlığın uyanmasını bekliyorum; tüm işlerini Gözlerimin önünde 

yaptı, ama şimdi Adaletimin kötülüğe son vereceği Saat yaklaşıyor. Öğrettiklerimi dinleyin ve 

kötülüklerden uzak durun. Bedeninizi ve ruhunuzu arındırın, çünkü Baba olarak sonsuz sevgi dolu isem, 

Yargıç olarak da acımasızım. 

9 Dünya halkları hiçbir zaman ruhani ışıktan yoksun kalmamıştır. Doğrusu ben size diyorum ki, 

sadece bu kavmin peygamberleri ve elçileri olmadı, ben hepsine onları uyandırmak için elçiler gönderdim. 

Öğretilerinin ışığı ve hakikatinin yanı sıra size açıkladığım şeylerin benzerliği ile onların sözlerini 

yargılayabilirsiniz. Bazıları Mesih'in gelişinden önce yaşadı, diğerleri Benim insan olarak varoluşumdan 

sonra çalıştı, ama hepsi insanlara ruhsal bir mesaj getirdi. 

10 Bu öğretiler -benimki gibi- küfürlere maruz kalmıştır; çünkü özleri değiştirilmediyse bile tahrif 

edilmiş ya da hakikate aç insanlardan gizlenmişlerdir. 

11 Elçiler, peygamberler ve hizmetkârlar aracılığıyla insanlığa vahyedilen tek bir hakikat ve tek bir 

ahlaktır. O halde neden insanlar hakikat, ahlak ve yaşam hakkında farklı fikirlere sahipler? 

12 İnsanlık tarafından her zaman çarpıtılmış olan bu hakikat restore edilecek ve ışığı öyle bir güçle 

parlayacak ki, insanlara sanki yeni bir şeymiş gibi görünecek, oysa o her zaman Benim İlahiyatımın 

çocuklarının gelişim yolunu aydınlatmış olan aynı ışıktır. 

13 Gerçeği söyledikleri için ölenlerin sayısı çoktur, içlerinde konuşan sesi susturmak istemedikleri 

için işkenceye maruz kalanların sayısı da çoktur. 
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14 Cennetin size sadece Ruh'tan, sevgiden, ahlaktan söz edenleri gönderdiğini düşünmeyin; hayır, 

size bilimin iyi meyvelerini, insanların yaşamlarına ışık getiren, yüklerini hafifleten ve zorluklarını 

hafifleten bilgileri verenleri de gönderdi. Hepsi Benim elçilerim oldular. 

15 Ruhani ahlak öğretileri ya da bilimsel keşifler getirmeyen, ancak yaratılışın güzelliklerini 

hissetmeyi ve hayranlık duymayı öğreten bir mesaj taşıyan başkaları da vardır. Onlar, acı çekenlerin 

yüreklerine neşe ve merhem getirme görevine sahip olan, Benden gelen elçilerdir. 

16 Hepsi de gerçeğe kör bir dünyanın, güzele ve iyiye duyarsız bir insanlığın kavrayışsızlığının 

farkına vardıklarında acı bir kadeh içmişlerdir. Yine de, size bu Çağ'da her şeyin eski haline döneceğini 

söylediğimde; size herkesin doğru yola döneceğini ve tüm öğretilerime orijinal anlamlarının geri 

verileceğini duyurduğumda - bu dünya için ruhani bir ihtişam zamanının yakın olduğuna inanabilirsiniz, 

ancak bu gerçekleşmeden önce herkesin yargılanacağını ve arındırılacağını unutmamalısınız. 

17 Kalbinde huzur olmayan herhangi bir yeryüzü yolcusu, buradaki "ağacın" gölgesinde birkaç dakika 

geçirdiğinde kendini rahatlamış hissedecektir. 

18 İnsanların ruhu üzerinde, enkarne olmuş ve enkarne olmamış ruhların Çobanı olarak, görevlerini 

hatırlatmak ve bu zamanda Bana hizmet edecek olanları seçmek için tüm yollarda yorulmadan sevgili 

koyunlarını arayan İlyas'ın ruhunun hatırası da gezinir. 

19 Hepiniz Bana İlyas aracılığıyla getirildiniz, ama Benim Huzuruma geldiğinizde ve Üstadın 

ışıltısını hissettiğinizde, karşılığında Benim Sözümü duymak için yaptığınız tüm fedakârlıkların ve 

çektiğiniz sıkıntıların nasıl dengelendiğini gördünüz. 

20 Size doğrusunu söyleyeyim, bugünün halkı İlk Çağ'ın halkına benziyor. 

21 İsrail uzun süre Mısır'ın tutsağı olmuş ve Musa tarafından bu tutsaklıktan kurtarılmıştı. Halkın 

kurtuluşunu engellemek için önlerine engeller, düşmanlar ve sıkıntılar çıktı; ama imanları ve azimleri galip 

geldi, Sina Dağı'nın eteklerine ulaştılar, orada sesimi duydular ve Yasa'yı aldılar. Orada putlar düştü ve 

karanlık kalplerinden ayrıldı, ruhlarında ışık oldu, böylece o andan itibaren sadece adalet ve sevgi dolu 

gerçek Tanrı'ya inandılar, O'nu sevdiler ve O'na hizmet ettiler. 

22 Bu halkın yaşamı kısa süre içinde değişime uğradı. Yeni aldıkları yasa onlara barış ve refah vaat 

ederken, Musa parmağıyla ufukta Vaat Edilmiş Topraklar'ı bir barış ve dünyevi mutluluk cenneti olarak 

işaret etti. 

23 Kırk yıl çölün geçilmesiydi, kırk yıl Baba'nın halkına verdiği dersti, kayadan fışkıran su gibi 

yüreklerinden sevgi fışkırmasını sağlamaktı; onlara ayartmaları yenmeyi ve sahtekârlık kültlerini 

yüreklerinden söküp atmayı öğretmekti; Onlara daha yüksek gelişim yolunda ilk adımları nasıl atacaklarını 

göstermek, Vaat Edilmiş Toprakları ele geçirmeden önce onları arındırmak ve böylece yeni nesillerinin 

geleneklerine ve Yaratıcı'ya duydukları saygıya dayalı yeni bir ulus inşa etmelerini sağlamak için. 

24 Çöldeki yaşam, halkıma bahşettiğim mucizeler ve mücadele onların ruhunu çelikleştirdi ve 

yeniden kazanılan özgürlük karşısında tutsaklıklarını unuttular ve İsrail'in ruhu yeniden yükseldi. 

25 Mesih'in gelişini insanlara duyuranlar peygamberlerdi. Başka ulusların boyunduruğu altında 

ezildiklerini hissettiklerinde kalplerinde umut ateşinin yanmasını sağlayan onlardı. 

26 Birçok kişi, Beytlehem yakınlarındaki bir mağarada mütevazı bir Nasıralı kadının bakire 

rahminden doğan Çocuk'ta tanıyamadıkları Celileli Haham'ın gelişini sevinçle bekliyordu. Ancak bazıları 

Kurtarıcılarının ve Kurtarıcılarının doğduğunu hissederken, diğerleri O'nu ilk andan itibaren inkâr etti. 

27 Otuz üç yıl boyunca insanlar arasında yaşadım. Bu dünyadan bir şey öğrenmeye ihtiyacım 

olmadığı için tüm hayatım insanlık için örnekler ve öğretilerle doluydu. Ve ayrılışıma sadece üç yıl 

kaldığında, insanlar arasında öğretme faaliyetime başladım. Sözüm sokaklarda, köylerde, evlerde ve 

tapınak salonlarının revaklarında duyuldu; dağların tepelerinde, çölde, vadilerde ve denizde duyuldu. 

28 Kalabalıklar arasında Benden nefret edenler, öğretilerim yüzünden her fırsatta yargılandıklarını 

hissedenler, haksız yere sahip oldukları konumlarının tehdit altında olduğunu görenler vardı. Kendilerine 

sonsuz yaşamı getiren Kişi için çarmıhta yargı, mahkûmiyet ve ölüm peşinde koşanlar onlardı. 

29 Üstat'ın yüreğinde acı ve keder vardı, çünkü gerçeği inkâr edenlerin ne kadar uzun bir yoldan 

geçmeleri gerektiğini biliyordu ve bu kişilerle birlikte ne er ya da geç hiç kimsenin kendi başına 

gerçekleştiremeyeceği mucizeler gerçekleştirmişti. 

30 Öğrencilerime yakında ayrılacağımı duyurduğumda, onları sonsuz bir hüzün kapladı. Sonra onlara 

yeni bir cesaret vermek için şöyle dedim: "Bakın, ben yine geleceğim ve gelişimin belirtileri şunlar olacak: 
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Savaş söylentileri kulağınıza geldiğinde ve insanların yozlaşması doruğa ulaştığında, Benim gelişim yakın 

olacaktır. Ama benden önce, yolu hazırlamak için İlyas gelecek." Bu sözlerden sonra, bu sözlerin yerine 

getirilmesi için bir çağ geçti. 1 Eylül 1866'da, İlyas'ın ruhu, Benim varlığımı duyurmak ve insanlar 

arasında ruhsal tezahürümün öncüsü olmak üzere Benim tarafımdan görevlendirilen ve gönderilen doğru 

bir adam aracılığıyla kendini gösterdi. 

31 Bu adam, sadece yedi mührün temsili olacak yedi cemaatin kurulması için ilahi yetkiyi ve aynı 

zamanda seçilmişlerin zihinlerini İlahi Efendi'nin ses taşıyıcıları olarak eğitme talimatını aldı. 

32 O zamandan beri, Beni bu formda dinlemeye gelen herkes, başlangıçtan beri kendilerini Rableriyle 

birleştiren ve O'ndan vahiyler, mucizeler, O'nun öğretileri ve O'nun Yasası'nı alan o insanların 

hizmetkârları, işaretlenmiş ya da çocukları olarak işaretlenmiş olduklarına dair bir sezgiye sahip oldular. 

33 Bu öğretiyi kalplerinize kazıyın ve sevgiyle kavrayın. 

34 Her türlü bencil düşünceyi bir kenara bırakın ve görevinizi düşünün. Bu dönem insanlık için 

önemli ve belirleyicidir. Yalnızca insani zayıflıkların üzerinde olan öğretilerim, gerçeğin her yalanı ve 

karanlığı yok edeceği zamanın bu zaman olduğunu size açıklayabilir. 

35 Bugün hala uyuyan ve Rabbini ve hatta kendi ruhunu unutmuş olan bu insanlık, Benim çağrımın 

sesiyle irkilerek uyanacak. Önce Kendimi İsrail halkına açıkladım - kana göre İsrail halkına değil, ruha 

göre olan ve Üçüncü Ahit'in ışığını miras bıraktığım bu halka. 

36 Sizleri arıyorum ey insanlar, çünkü aranızda Bana sadık olanlar var. Henüz size görevinizi 

tamamladığınızı söyleyemem, çünkü daha önünüzde uzun bir yol var. Sizi bencil yaşamınızda 

maddileşmiş dünyevi mallara adanmış buldum. Yine de, sizi suçlamak istemiyorum, sadece bilgeliğimle 

dolmanız ve ruhsallaştırma ustaları olmanız için, ki bunu yapmak için gönderildiniz, sizi Beni dinlemeye 

çağırıyorum. 

37 Gözlerinizi açın ve ruhunuzun uyanmasına izin verin ki gerçekten yeni bir zamanda yaşadığınızın 

ve Benim kehanetlerimin gerçekleştiğini gördüğünüzün farkına varabilesiniz. O zaman size önceden 

bildirilen zamanda geldiğimi inanarak söyleyebileceksiniz. Sadece Benim Sözümün özünü bildiğinizde, 

dünyanızda her gün meydana gelen olaylara doğru yorumu getirebileceksiniz. Ancak körlüğüyle şiddetle 

tartışan ve ruhunun önünde parlayan İlahi Işığı görmeyen bu insanlık, içinde yaşadığı zamanın farkında 

değildir; çünkü bilseydi, kardeş katili eller işlerine çoktan ara verirdi, içsel toplanma ve uyanıklık olurdu, 

dua ve saygı olurdu, insanlar arasında bağışlama ve tövbe olurdu. Ancak bunların hiçbiri mevcut değil, her 

gün dünya halkları arasında yeni sevgi bağları kopuyor. Maneviyat ve ahlak reddedilmiş, sadece nefret, 

egoizm ve güç açlığının duygusuz bir mücadelesi vardır ve bu da insanların içsel yücelikten yoksun 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu mücadelenin ortasında ölüm, affetmeyen ve bozulmaz orağıyla yabani 

otları bir bir biçerek günlük yaşam hasadını getirir. Yine de günah işleyen, tecavüz eden ve kirleten bu 

insanlık, bencilce ve kullandığı araçların adil ve insani mi yoksa tam tersi mi olduğunu düşünmeden de 

olsa hayatta kalmak için şiddetle savaşıyor. Şimdi sana soruyorum: Bu İlahi Adalet zamanında yaptığınız 

şey nedir? 

38 Ayağa kalkmanız ve uyarı sesinizi yükseltmeniz için henüz zamanın gelmediği doğrudur. Ama 

bilmelisiniz ki, içinde bulunduğunuz an tam da sizin hazırlığınız için kullanılmaya yazgılıdır; çünkü sizi 

gelecek ruhani mücadele için çelikleştiren, sizi bir barış halkı olmaya çağıran ve birleştiren, yabancıyı ya 

da yabancıyı kabul etmek için kalbinin kapılarını açabilen ve aynı zamanda bu mesajı yeryüzünün tüm 

yollarında yaymanız için size elçilik görevini emanet eden bu Sözdür. 

39 Size söylüyorum, gerçek barış sadece Benim Ruhumdan insan ruhuna gelebilir ve bu Vahiy'de 

halklara ve uluslara getirmeniz için size getirdiğim bu barıştır. Dünyanın kendi barışını yaratmasını mı 

bekliyorsunuz? - İçinde sevgi, adalet ya da merhamet duyguları olmadığına göre, onu hangi tohumla 

yaratabilir? 

40 Sorumluluğunuzu kendiniz değerlendirin, sevgili insanlar, kaçırdığınız bir günün, bu iyi haberin 

hemcinslerinizin kalplerine ulaşmasını geciktirdiğiniz bir gün olduğunu unutmayın - kaybettiğiniz bir 

öğreti, ihtiyacı olanlara sunabileceğiniz bir somun ekmeğin eksilmesi demektir. Sevgiyle çalışın ve 

yakında insanlar arasında barış olacak. Ama size söylediklerimi unutmayın: Benim barışımı ulusların 

imzalamak istedikleriyle karıştırmamalısınız, çünkü bu kalıcı olmayacaktır. Bu sahte bir barış olacaktır ve 

kendi kendini yok edecektir çünkü içinde saygı ve kardeşlik olan sevgi tohumu yoktur - çünkü temelinde 

birbirimizden korkmak, kişisel çıkar ya da maddi menfaat vardır. Gerçek barış, cennetten insanların 



U 121 

62 

kalplerine inen ve oradan fışkırarak adalet ve sevgi işlerinde yayılan barıştır. Ulusların üzerine gelmekte 

olan bu barışın doğru olmadığını size duyuruyorum ve eğer bu konuda kehanette bulunmak isterseniz, 

bunu aldatılmayacağınızdan emin olarak yapabilirsiniz. Sana söylüyorum: Krallığımın barışının insanlar 

arasında tesis edilebilmesi için öncelikle doktrinler, dini cemaatler ve ideolojilerle savaşılmalıdır. 

Bazılarının Benim Adıma ve Benim Gerçeğime diğerlerinin sahte putlarıyla karşı çıktığı ve bir doktrinin 

diğeriyle savaştığı bir yüzleşme - bu yeni savaş olacak, kaidelerinden itilen sahte tanrıların düşeceği ve 

doğru olduğuna inandığınız her yalanın sonsuza dek açığa çıkacağı ruhsal savaş. O zaman gerçeğin o 

karmaşa ve karanlık kaosundan ışıl ışıl yükseldiğini göreceksiniz. 

41 Kraliyet yıldızı ışığıyla size gerçeğin ne olduğu hakkında bir fikir verir. Işığı gün boyunca parlar 

ve kaybolduğunda gece başlar. Sonra insan, biliminin yardımıyla ve aynı doğanın unsurlarını kullanarak, 

gecenin karanlığını aydınlatabileceği bir ışık keşfeder; ancak bu o kadar zayıftır ki, kraliyet yıldızının 

ışınları yeniden ortaya çıkar çıkmaz kaybolur ve yok olur. Geceyi aydınlatmayı başardınız, ama kim bilimi 

sayesinde güneşin ışığını gizleyebilir ve gündüzün karanlığını yaratabilir? - Bunu size gücümün bir 

işaretini vermek için sadece Ben yapabilirim, tıpkı gerçek ışığı üretebilen ve eğer Benim isteğim olursa 

onu tekrar gizleyebilen tek Kişi olduğum gibi. Ruhani alanda da, hilekârlığın ve yalanın hüküm sürdüğü 

yerde gerçeğin ışığının parlamasını sağlayabilecek; ölümden yaşamın doğmasını sağlayabilecek; nefretten, 

kötülükten veya kızgınlıktan hayırseverliğin, tövbenin veya bağışlamanın doğmasını sağlayabilecek ya da 

aklın bozulmasından aklın ortaya çıkmasını sağlayabilecek - tek kelimeyle, ışığın karanlığın üzerine 

yükselmesini sağlayabilecek tek Kişi benim. Evet, insanlar, Benim gerçeğimin ışığı dünyanızı 

aydınlatacak ve yaşadığınız bu uzun ruhsal gece sona erecek. Yeni bir şey ortaya çıkmaya başladı bile. 

Şafak; bu zamanda sizi kelimelerle uyandıran ışıktır: İzleyin ve dua edin, dostlarınızı uyandırın, savaşa 

katılabilmeleri için onları iyileştirin ve yoldan çıkmış olanı arayın. Işığın öğrencileri olun ki yarın usta 

olduğunuzda ışıkla dolu öğretiler aktarabilesiniz. Benim öğrencim olmak zaman zaman fedakârlığa kadar 

gitmeyi gerektirir; ama size söylüyorum, ruhun huzuru dünyanın refahından daha değerlidir. Işığın gerçek 

çocukları olun ki, her birinizin duası yaşamınızın gökyüzündeki bir yıldız gibi olsun ve hepinizin duası - 

birleşik düşüncelerinizden oluşan - bir şafağın ışığı gibi olsun. 

42 İlyas yollara ışık döker ve koyunlar yavaş yavaş engele geri döner. Her bir kalbe, insanlara 

geldiğimde, İlyas zaten hepsiyle temas kurmuştu. 

43 Kendinizi hazırlayın havariler; acı insanlığın en yüksek derecesine ulaştığında, düşüncelerinizin ve 

mantığınızın karanlık bir pelerinle örtülmüş gibi bulanıklaşmasını istemiyorum. Öğrencilerimin o deneme 

saatinde nasıl güçlü bir şekilde ayağa kalkacaklarını bilmelerini ve fırtınanın ortasında vicdanın sesini 

duyabilmelerini istiyorum. 

44 Çocuklarım, bilgisizliğiniz ya da korkunuz yüzünden Bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, eğer Sana 

gelmemizi istiyorsan, neden ayartmalara ve olayların yolumuzu kesmesine izin veriyorsun?" Ama Efendi 

size cevap veriyor: Çünkü denemeler ruhunuza ışık getirir - görmenizin tek yolu budur ve bilgi edinmek 

için görmeniz gereklidir. Ruhsal yaşamınızda görmeniz gereken çok şey olduğunu anlayın, çünkü ışığın 

çocukları olarak sizler Benim gerçeğimin mirasçılarısınız. 

45 Sizler lütuf zamanının öncüleri olacaksınız, bu nedenle sorumluluğunuz çok büyük. Böylesine 

büyük bir eserin temelleri sağlam olmalıdır ki Tanrısallığımın mabedi onların üzerinde yükselebilsin. Bu 

halk için gelecekte neler olacağını size açıklıyorum. Bu şekilde Bana sonsuza dek gizem içinde saklı 

olarak bakmayacaksınız. 

46 Kendinizi ruhsallaştırabilmeniz için Sözümü derinlemesine inceleyin; çünkü bu öğretinin özüne 

inmezseniz, yeni bir fanatizmin kurbanı olabilirsiniz. Anlayın ki, öğrenciler, ruhanileştirmede fanatizme, 

önyargıya, putperestliğe ya da batıl inanca yer yoktur. Spiritüalizm ruhani tutum demektir, spiritüalizasyon 

ruhun özgürlüğü demektir, çünkü buna ulaşan kişi kendini maddeden kurtarmış, bedenin tutkularından 

kurtulmuş, fedakarlığı ve doğru anlaşılan feragati yaşamıştır. Ey Beni sık sık dinlemiş olan insanlar, 

Sözümün tamamlanma zamanı çoktan yaklaştı, ancak size verdiğim öğretilerin hazırlanması ve doğru 

yorumlanması bir yana, sizde öğretimi anlamadığınızı görüyorum. 

47 Sevgime güvenerek tatlı tatlı uyuyorsun. Ama sana söylüyorum: İzleyin ve dua edin ki, sizi 

uyandıran acı olmasın - size gönderdiğim acı değil, çünkü o Benden kaynaklanmayan bir şeydir. Acının 

kökeni insanın itaatsizliğinin bir sonucudur. - Her şey size Benden ve Benim sevgimden söz eder: doğa, 

dış yaşam, iç yaşam, tüm yaratılış, bunlar size adımlarınızı yönlendirmeniz gereken bir hedef olarak 
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sonsuzluğu gösteren bir işaret parmağı gibidir. Tüm bunları düşündüğünüzde, kendi ölümünüzü 

düşünmüyor musunuz? - Yaşadığınız her günün sizi ruhun evine yaklaştıran bir adım olduğunun farkında 

değil misiniz? İşitin ve anlayın, çünkü birçoklarının ölümü gördüğü yerde yaşam, karanlığı gördüğü yerde 

ışık, hiçliği gördüğü yerde her şey ve sonu gördüğü yerde sonsuzluk vardır. Dikkatsizlikleriyle, çocukça 

oyunlarına dalıp geleceği hiç düşünmeyen küçük çocuklara benzeyen ne kadar çok insan var. 

48 Kalplerinizde bu yaşamın deneyiminin ışığına ve ruhlarınızda dünyadaki çeşitli yaşamlar sırasında 

evrimin bıraktığı ışığa sahip olan insanlar - ruhunuz neden kendisine faydası olmayan şeylerle meşgul 

oluyor ve neden sık sık acınızı hak etmeyen nedenlerle ağlıyorsunuz? 

49 Her şeyde gerçeği arayın; o her yöndedir, gün ışığı gibi parlak ve berraktır. 

50 Gidin ve bu öğretileri hemcinslerinize anlatın. Ben şimdiden illeri İyi Haber'i almaya hazırlıyorum. 

Ama görüyorum ki hala yüzleşmekten, akrabalarınızın görüşlerinden korkuyorsunuz. Bazıları Tanrılarının 

yargısından çok anne babalarından ya da kardeşlerinden korkar. Onların sizin hatalı olduğunuzu 

düşünmelerinden, size hain ya da hilekâr demelerinden mi korkuyorsunuz? - Size doğrusunu söyleyeyim, 

ruhunuza öyle yüce bir mücevher yerleştirdim ki, sizden gelecek bir söz, o çok korktuğunuz kimseleri ikna 

edebilir. 

51 Dünyanın zenginlerini, bilginlerini, güçlülerini, filozoflarını, bilim adamlarını, mezheplerin din 

adamlarını ve iktidar sahiplerini çok büyük görüyorsunuz ve ben de size diyorum ki Benim gerçeğim 

hakkında konuşabilmek için bu yüceliğe ihtiyacınız yok. Büyük olmak için bunların hiçbirine ihtiyacınız 

yoktur, çünkü ruhun büyüklüğü olan gerçek büyüklüğün ne altına, ne insan bilimine, ne de unvanlara 

ihtiyacı vardır. Ruhun kendini sevgiyle ifade etmediği yerde gerçek yücelik yoktur. Bugün tahtlarında 

oturup yarın sefaletlerini yanlarında taşıyan hükümdarlar hakkında hiçbir şey bilmiyor musunuz? Daha 

önce hakikat olarak ilan ettiklerini düzelten alimleri bilmiyor musunuz? Siz hiç güzel, beğenilen ve 

arzulanan bir kadının daha sonra paçavralar içinde yürüdüğünü gördünüz mü? - Bu yüzden ebedi değerleri 

geçici insani gösterişlerle karıştırmayın. 

52 Haçını al ve beni takip et. Bunu kalbinizde taşıyın ve korkmayın. Adım adım gidin; Sözümü 

kalplerde bir ışık izi gibi bırakın. Sizi incitenleri affedin. Ama düşersen ve düşmenle alay ederlerse, 

üzülme, çünkü şimdi seninle konuşan Mesih, Benim Çarmıhımı yüklenenlerin yardımcısı olacaktır. 

53 Dinleyin insanlar, 1950 çoktan yaklaştı ve Ebedi Olan'ın isteği gerçekleşecek. Şu anda 

bölünmemelisiniz, çünkü yaklaşmakta olan sınavları bilmiyorsunuz. Burada, şu anda Sözümü almaları için 

bir halk hazırladığım yerde, hiçbir karışıklık olmamalıdır. O zamana kadar bu halk birleşmeli ve bu halkın 

kadınları ve erkekleri ruhlarını Benim son bildirime hazırlamalılar; bu bildiride size söyleyeceğim son 

sözlerimi duyacaklar: Seni cennette bekliyorum! 

54 Kendinizi bu şekilde hazırlarsanız, öğrencilerle ruhtan ruha iletişim kurmak için insan aracılar ya 

da ses taşıyıcıları olmadan Ruhumun ışığının üzerinize geldiğini yakında hissedeceksiniz. O zamana kadar 

ibadetlerinizi öylesine arındırmış olacaksınız ki, hemcinsleriniz yeni öğrencilerimin maneviyatını, 

uyguladığınız içsel külte tanıklık edecek bir maneviyatı fark ettiklerinde şaşıracaklar. 

55 O zaman insanlık binlerce yıl önce kehanet edilen, Benim geri dönüşümün gerçekleşeceği zamanın 

şimdiki zaman olduğunu anlayacak, çünkü insanlar İlahi Işığın tüm beden ve ruh üzerine döküldüğünü 

kendi gözleriyle görebilecekler. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 122 
(1944 yılında ilan edilmiştir) 

1 Sözümü işitirken dünyanın saçmalıklarını birkaç dakikalığına unutun, sonra ruhunuz yükselirken 

bu zamanın ışığını görecektir. 

2 Birçok insan için bu saatler acı ve ölümle doluyken, sizin için huzur ve umutla doludur. Ancak 

erdemlerinize çok fazla güvenmeyin, çünkü ziyaretler sizi de şaşırtabilir. Benim tezahürüme 

katılabilmeniz, Benim Sözüme nüfuz edebilmeniz ve Benim öğretimi uygulayabilmeniz için size bu 

huzuru veren Benim. Öğretilerimi işitmeniz ve anlamanız için size zaman verdim, ama görüyorum ki 

kavrayışınız dünyasal-maddi olanın ötesine geçmemiş ve bu nedenle öğretilerimin anlamını 

keşfedememişsiniz. Bu anlayış eksikliğiyle, her fırsatta Benim adaletimin somut kanıtlarına sahip 

olmasına rağmen, bir an bile durup düşünmeyen ve böylece bu olayların anlamını anlamayan insanlığa 

benziyorsunuz. 

3 Dünya için dua edebilmeniz için gözlerinizi içinde yaşadığınız zamanın gerçekliğine açmanızı 

istiyorum. İyiliğin kötülüğe karşı savaşının gerçekleşeceği başka çağlarda duyurulmuş olan o zaman, 

şimdiki zamandır. Öğrenciler, başka bir çağın beklentisiyle uyumak için uzanmayın. Sizler, insanlar 

arasında bir iman meşalesi olabilmeniz için büyük öğretileri açıkladığım ışığın çocuklarısınız. 

4 Ruhani vahiyler konusunda uykuda olan hemcinslerinize gitmeli ve onları güzel sözlerle kardeşçe 

uyandırmalı ve insanlığın boşaltmakta olduğu acı dolu kadehin nedeninin ruhun unutulmasına izin 

verilmesi olduğunu anlamalarını sağlamalısınız. 

5 Eğer insanlar ağacın yaprağının Tanrı'nın iradesi olmadan hareket etmediğine gerçekten 

inanırlarsa, o zaman yaşamlarının tüm adımlarında Benim varlığımı hissedeceklerdir. Bazıları Benim Baba 

olarak geldiğimi hissedecek, diğerleri Efendi olarak ve yine diğerleri Benim Yargıç olarak geldiğimi 

hissedecek. 

6 Sizi aramak için Beni karanlığınıza inmeye zorladınız. Kendimi tüm ruhlarda hissettirmek için 

gezintilerinizde hazır bulundum. Kayıp koyunu aramak için en derin uçuruma inen çoban gibi, ben de 

insanların düştüğü en karanlık vadiye indim. Şu anda Beni dinleyen sizler, içinde yaşadığınız adalet ve 

onarım saatini doğru bir şekilde anlamalısınız. Eğer inatla cehalette ısrar edecek olursanız, dünyayı saran 

karanlığın daha da içinden çıkılmaz bir hal alacağını unutmayın. Ruhların bir ışık huzmesi alabilmesi için 

ne kadar zaman geçmesi gerektiğini bilemezsiniz. 

7 Şu anda dünyaya Yasa'da ilk doğan diyebileceğim ruhlar gönderiyorum, çünkü onlar Benim ilk 

vahiylerimi alanlara aitler. Size kim olduklarını, nerede olduklarını ya da ne yaptıklarını söylemeyeceğim, 

çünkü onları tanırsanız putperestliğe ya da kafa karışıklığına düşebilirsiniz. 

8 Öğretilerimi aramak için günden güne büyüyen bu insanlara, Bana bu şekilde yaklaşabilmeleri için 

birlik içinde yaşamalarını söylüyorum. Eğer çaba göstermezseniz, nasıl ruhani öğretilerin öğretmenleri 

olabilirsiniz? 

9 Sevgi, dünyaya ekmeniz için size emanet ettiğim tohumdur. Tarlaların çoraklığını görün, artık 

kardeşlik, dostluk ve saygı yok. Filizlenen tohum nefret ve hırstır, meyvelerini zaten görüyorsunuz: 

savaşlar, yıkım, sefalet ve ölüm. 

10 Size Sözümü verdiğim dönemden sonra, ulusların ve halkların daha iyi bir yaşam araması ve 

birbirleriyle savaşmayı bırakması gereken bu çağda Üstadın size ne yaptığınızı sorması sizce de adil değil 

mi? Ne iş yapıyorsunuz? 

11 Size vermek için gelmiş olsam da, yalnızca almakla yetinmeyin. Size verdiğim esenliğin yalnızca 

sizin için değil, pek çok hemcinsiniz için de olduğunu unutmayın. Büyük savaştan uzak durmayın, sizi 

asker olmanız için donattığımı anlayın. 

12 Dünyanın kendi barışını kurmasını mı bekliyorsunuz? Ruhlarda artık insanların yasası 

Tanrı'nınkinden daha fazla ağırlık taşıdığına göre, hangi tohumla bunu gerçekleştirebilir? 

13 Kendinizi kandırmayın: insanların yüreklerinde ne hayırseverlik ne de ruhsallaşma çabası vardır. 

Bu nedenle, huzurlarını, evlerini, işlerini ya da Benim İlahiyatıma ibadet şekillerini onaylayacak temeller 

eksiktir. 

14 Yakında dünyada barış olacak ve bu gerçekleştiğinde Bana teşekkür edeceksiniz, halkım, çünkü 

bunun ruhani görevinizin yerine getirilmesiyle gerçekleştiğini düşüneceksiniz. O zaman size diyeceğim ki: 
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Gözlerinizi açın, dünyanın elde ettiği bu barış sürmeyecek, çünkü doğru değil. Yanlış olan her şeyi yok 

ettiğim gibi, onu da adalet kılıcımla yok edeceğim. Size sözünü ettiğim barış görünürde bir barış olacaktır, 

çünkü karşılıklı korku üzerine kurulacaktır. Gerçek barış dürüst olmayan kalplerden gelemez, daha sonra 

gelecektir; Cennetin Krallığından insanların kalplerine inecektir. 

15 Eğer dünyaya kehanetleri duyurmak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Hiç kuşkunuz olmasın, 

çünkü sizi kandırmıyorum. Eğer yurttaşlarınıza ulusların yakında kuracağı barışın samimi olmadığını 

söylemek istiyorsanız, hata yapmayacaksınız, çünkü ben hata yapamam. Yakında, bu 1944 yılında size 

duyurmakta olduğum şeyin gelişini deneyimleyeceksiniz. Savaş, hırslı maddi arzular sona erecek, ancak 

daha sonra dinlerin, doktrinlerin, ideolojilerin ve felsefelerin "savaşları" ortaya çıkacaktır. Bu ruhani 

mücadele savaşı hakikat yolunu bulmaya hizmet edecektir. 

16 İnsanlığın gözlerini açması, sahte tanrıları ifşa etmesi ve kölelik zincirlerini kırması için bu 

gerçekleşmelidir. 

17 Bu savaş sona erdiğinde, sükûnet geri geldiğinde ve alçakgönüllülükle dua edenler kendi içlerine 

dönüp tövbe ettiklerinde, kalplerinden çiçek kokuları gibi bir sununun yükseldiğini göreceksiniz ve bu tek 

ve biricik Tanrı'ya olacaktır. 

18 Cüzzamından kurtulmuş bu dünyanın yeniden dirilmesini sağlayacağım; ölümden yaşamın 

doğmasını da sağlayacağım. Nefretten uzlaşma meyvelerinin, akılsızlıktan akıl meyvelerinin çıkmasını 

sağlayacağım. 

19 O zamana kadar, hem sayıca hem de bilgi ve erdem bakımından artmaya devam edin. Sağlam 

durup ilerleyebilmeniz için size silah veriyorum. 

20 Yaşadığınız bu yeryüzü köşesi göreviniz için elverişli. İlk Çağ'da İsrail halkının yaşadığı "Vaat 

Edilmiş Topraklar" ile benzerlik göstermektedir. Ama dünyanın zenginliklerine düşkün olmayın, çünkü 

Yeruşalim kentinin düşmanları tarafından yerle bir edildiğini ve Süleyman Tapınağı'nın bile yıkıldığını 

unutmamalısınız. 

21 Topraklarınız İsrail halkına verilen topraklar gibidir. Ama ne orası Ruh'un vatanıdır, ne de burası 

İkinci Yeruşalim'dir, çünkü Ruhsal Şehir bu dünyaya ait değildir. 

22 İbrahim gibi misafirperver olmaya devam edin. Yabancının sofranıza oturup yemek yiyebilmesi ve 

çatınızın altında dinlenebilmesi için kendinizi hazırlayın. Benim sevgi merhemimi ellerinizde taşıyın ki 

hastayı iyileştirebilesiniz, ona Benim rahatlığımı hissettirebilesiniz ve sağlığına kavuşturabilesiniz. Sizler, 

yaşayan ve görünmez Tanrı'nın her zaman kendileriyle konuştuğu, ama aynı zamanda diğer halkların 

putperestliğinden etkilenmelerine her zaman izin vermiş olan halksınız. 

23 Şimdi sizi fanatizmden ve batıl inançlardan kurtarmaya, Babanıza duyduğunuz manevi saygıyı 

hatırlatmaya geldim ki - uluslar bakışlarını bu halka çevirdiğinde ve büyük kalabalıklar yaklaştığında - 

aranızda ahlak, erdem ve maneviyat bulduklarında şaşırsınlar. 

24 Size verdiğim bu dersi ruhunuzla birlikte alın ki, hazırlanmanızda size hizmet edebilsin. 

25 Hiç kimse bu gezegene başka bir bedende geri dönme fikrine isyan etmez ve reenkarnasyonun ruh 

için bir ceza olduğu görüşüne sahip değildir. Yeryüzünde yaşaması mukadder olan tüm ruhlar, yüksek 

gelişimlerine ulaşabilmek ve kendilerine emanet ettiğim görevi yerine getirebilmek için reenkarnasyon 

yasasından geçmek zorundaydılar. 

26 Sadece daha az gelişmiş ruhlar tekrar enkarne olmak zorunda değildir, aynı zamanda çok gelişmiş 

ruhlar da işlerini tamamlayana kadar tekrar tekrar geri gelirler. 

27 İlyas dünyaya gelen peygamberlerin en büyüğüdür, ancak yaptığı büyük işlere ve verdiği büyük 

kanıtlara (Tanrı'nın var olduğuna) rağmen, bu dünyaya başka bir zamanda, başka bir bedende ve başka bir 

isimle dönmek zorunda kalmıştır. 

28 Bu sevgi ve adalet yasası insanlar tarafından uzun zamandır bilinmiyordu, çünkü daha önce 

bilselerdi şaşkınlık içinde kalabilirlerdi. Bununla birlikte, Baba size bazı vahiyler ve bazı işaretler verdi ki 

bunlar tüm gizemlerin aydınlatılması için bu zamandan önceki ışıktı. 

29 Ruhunuzun yeryüzündeki çeşitli varoluşlarıyla birlikte geçmişi size yasaktır. Size reenkarnasyon 

gerçeğini açıklamamın tek nedeni, size İlahi merhamet ve adalet hakkında daha gerçek bir fikir vereceği 

ve dürüst olmayanlarda, günahkârlarda, hayatı boş yere harcayanlarda, işledikleri hataları 

düzeltebilecekleri yeni bir fırsat umudu uyandıracağı içindir. 
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30 Ebedi ölüm ya da ebedi lanet fikri bu vahiy tarafından sonsuza dek yok edilir ve hem ruh hem de 

insan kalbi bu gerçeği kavrar kavramaz ilahi iyiliğe şükreder ve onu över. 

31 Daha önceki zamanlarda bu size ifşa edilmemişti çünkü bunu anlayacak kadar olgun değildiniz; ve 

eğer şimdi bunu öğrenmeye başladıysanız ve yine de eskiden kim olduğunuza dair daha net bir fikriniz 

yoksa, bu henüz çok ilerlememiş olduğunuzun bir başka kanıtıdır. 

32 İnsanlar birbirlerini sevdiklerinde ve affetmeyi bildiklerinde, kalplerinde alçakgönüllülük 

olduğunda ve ruhun maddeye galip gelmesini başardıklarında, arkanızdaki veya önünüzdeki yolu 

görmenizi engelleyen yoğun perdeyi oluşturan ne beden, ne dünya ne de tutkular olacaktır. Aksine, Benim 

öğretimi izleyerek ruhsallaşan "beden", bugün olduğunun aksine bir hizmetkâr gibi - vicdanın talimatlarına 

itaatkâr - olacaktır: bir engel, bir tuzak, ruhun gözlerinin önünde bir göz bağı. 

33 Şu anda, geçmişten bir şeyler görmenizi sağlayan ya da gelecekle ilgili bir vahiy almanızı sağlayan 

görme armağanının başlangıcını deneyimlediğinizde hayrete düşüyorsunuz; oysa ben size kesin olarak 

söylüyorum ki, bu ruhsal görüş, dünyadaki yaşamınız boyunca fiziksel gözlerinizin görüşü gibi sürekli 

olarak mevcut olmalıdır. 

34 Bu yüksekliklere ulaşabilmeniz ve ruhunuzun geçmiş deneyimlerinin tüm meyvelerini kendi içinde 

toplarken, kendi varlığında özgürleşebilmesi, sevinmesi ve kendini geliştirebilmesi için Benim yolumda 

biraz daha yürümeniz gerekir. 

35 Şunu düşünün: Eğer ruhunuzda zaten çok fazla ışık varsa, kalbinizde de çok fazla huzur olmalıdır. 

36 Ruhla ilgili olanı araştırdığınız için sizi korkutmak isteyenlere kulak asmayın; çünkü onlar cehalet 

uykusunda uyumaya devam etmek isteyenlerdir. 

37 Maddi yaşamınızın pek çok kısmına ruhunuzu ilgilendiren kısımlardan daha fazla önem verdiniz 

ve bu nedenle tersine çevrilmiş ve aslı olmayan bir dünya yarattınız. Ancak varoluşunuzda esas olan 

şeylere canlı bir ilgi göstereceğiniz ve bu gerçekleştiğinde varoluşunuza hayat ve gerçek güzellik 

katacağınız zaman geldi. 

38 Ancak size şunu söylemeliyim: Bu dünyadaki yaşam erdem ve doğruluğun doruklarına ulaşsa bile, 

mükemmel evinizi bulacağınız yer burası olmayacaktır. Yeryüzünün bu vadisinden geçişiniz geçicidir, 

sadece ruhunuzun yukarı doğru evrimini başarmanız için size bir pota, bir okul, bir ders kitabı olarak 

hizmet etmek içindir. 

39 Babanızın evinde oturmanız için hazırladığım başka, daha yüksek evler var. 

40 Ne mutlu bu sözler üzerinde düşünerek onlara iman edenlere ve yaşamlarını ruhlarının iyiliği için 

düzene koyanlara, çünkü bunların meyvelerini sonsuzlukta toplayacaklardır. 

41 Sevgili insanlar, bu dünyada olan her şeyin daha önceki zamanlarda size bildirildiğini veya kehanet 

edildiğini kesin olarak söyleyebilirsiniz. 

42 İnsanların peygamberlerimin ağzından duyduğu o Söz Benim sesimdi. Kendi niyetleriyle değil, 

ilahi irade nedeniyle konuştular. 

43 Sözlerimin doğru zamanda gerçekleştiğini deneyimlediğinizde size verdiğim tahminlerimin, 

duyurularımın ve vaatlerimin gerçek yorumu. 

44 İlahi vahiylere ne kadar çok ve farklı yorumlar getirdiniz! Siz yalnızca Ben Sözümün 

gerçekleşmesine izin verdiğimde gerçeği tanıdınız. Kehanetlerin birçoğu çoktan gerçekleşti, diğerleri şu 

anda gözlerinizin önünde gerçekleşiyor ve diğerleri hala zamanını bekliyor. 

45 Hâlâ yeni peygamberler yetiştiriyor ve gönderiyorum; onlar aracılığıyla size büyük mucizeler 

göstereceğim ve aynı zamanda geçmiş zamanlarda size işaret edilen şeyin varlığını ya da yakınlığını size 

duyuracaklar. 

46 Eski kehanetler yeni peygamberler tarafından doğrulanacaktır. Bu armağanı içinde hisseden herkes 

dua etsin, izlesin ve sadece gerçeği konuşmak için kendini hazırlasın. Eğer bunu yaparsanız, bazılarının 

diğerlerinin açıkladıklarını doğrulayacağını göreceksiniz. Geçmişteki peygamberler görevlerini yerine 

getirdiklerinde, bazıları bir çağa, diğerleri başka bir çağa gelmiş olsalar da, olan budur. 

47 Bazen ilhamla aldığınız şeyi ya da dudaklarınızın konuştuğunu anlamıyorsanız endişelenmeyin. 

Eski peygamberler bile ağızlarından çıkanı çoğu zaman anlayamazlardı. 

48 Tanıklığınızı kabul edenlerin üzerine ışığımı dökeceğim ve zamanı geldiğinde öngörülerinizin her 

birinin gerçekleşmesini sağlayacağım. Gerçeği söylemeyenlerin vay haline, çünkü onlar da zamanı gelince 
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ortaya çıkacaklar. O zaman ne bedenlerinde ne de ruhlarında utançlarını giderecek ve borçlarını ödeyecek 

hiçbir şey bulamayacaklardır. 

49 Sahte peygamberlerin yargıcı kim olacak? Çünkü gerçek, vicdan aracılığıyla o kalplere ulaşan 

ışıktır. 

50 Hakikat kendisini ortaya koyabilmek için daima saf kalpler arar. Halkımın sözlerinde, 

düşüncelerinde ve işlerinde ışık olması için sizinkini arındırın. 

51 Sahip olduğum sevgi anahtarıyla kalplerinizi açıyorum. Sizi gevşemiş buldum; hayat yolunuzda 

ağır adımlarla yürürken sizi şaşırttım. İlahiliğimin habercileri olduğunuzu fark etmenizi sağlamak için 

geldim. Bu, İkinci Çağ'da insan olan Baba'nın Sözü'nün size söylediği şeydir. 

52 Sadece bir kez değil, birkaç kez ve farklı şekillerde öğrencilerime tekrar geleceğimi duyurdum ve 

vaat ettim. Geleceğimi haber veren zamanları onlara önceden bildirdim: Doğadaki işaretler, insanlıktaki 

olaylar, dünya çapındaki savaşlar, en yüksek gelişim seviyesindeki günah. Ama dünya beni tekrar bir 

insan olarak bekleyerek aldanmasın diye, onlara Mesih'in "bulutta", yani Ruh'ta geleceğini bildirdim. 

53 Bu söz yerine getirilmiştir. İşte Ruh'taki Efendi dünyaya sesleniyor. İşte barışın ve ışık krallığının 

Rabbi, İlk Zaman'da Nuh'un insan soyunu kurtarmak için yaptığı gemide olduğu gibi, insanların 

sığınabileceği ve kendilerini kurtarabileceği ölçülemeyecek kadar büyük bir gemi oluşturuyor. 

54 Öğretilerimde ilerlemeniz ve sebat etmeniz için, size birçok gizemin içeriğini tüm sadeliğiyle 

göstereceğim. Yedi mühürle mühürlenmiş olan Yaşam Kitabı sizin için gizli, çünkü altıncı mühür şimdi 

çözüldü ve içindekiler zamanınızı aydınlatıyor. Her şey sizin için bir gizemdi ve artık öyle olmasını 

istemiyorum. Size daha önce yedi mührün insanlara verdiğim yedi İlahi Vahiy olduğunu söylemiştim; 

bunlardan altıncısını şu anda almaktasınız, ancak yedincisinden hâlâ yoksunuz. 

55 Roque Rojas'ın mühür isimlerini verdiği yedi topluluk kurduğunu ve sembolik olarak altıncısının 

dallarını çoğaltan verimli bir ağaç gibi olduğunu biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki 1866 yılında yeni bir 

çağ başladı. Ancak fikirlerinizi nasıl sıralayacağınızı henüz bilmiyorsunuz. Bazıları bu öğretilerin temeline 

inmek istemiş, ancak yorumları hatalı olmuştur, çünkü ebedi ve ilahi olanı insani ve maddi olanla 

sınırlandırmış ve ona dahil etmiştir. Ancak bu sapkınlık yayılmadan önce, vahiylerimin ışığıyla insanlığın 

karanlığını dağıtacağım. 

56 Üzerinde yürüdüğünüz bu toprak parçasını, İlahi Işığımın bu zamanda sakinlerinin üzerine 

inebilmesi için hazırladım. Burada size İlk Çağ'da Baba olarak öğrettiğim İlahi Yasayı hatırlattım. Burada 

size İsa olarak verilen Sözümü, Ruh'un gerçek Şarkısını tekrarladım ve size her gizemi aydınlatan ve 

anlaşılmayan her dersi açıklayan Gerçeğin Işığını getirdim. 

57 Tapınağımı yeniden inşa edeceğim, duvarları ve kuleleri olmayan bir tapınak, çünkü o insanlığın 

kalbindedir. Babil Kulesi hâlâ insanlığı bölmektedir, ancak temelleri insanların yüreklerinde yıkılacaktır. 

Putperestlik ve dini fanatizm de yüksek kulelerini inşa etmişlerdir, ancak bunlar zayıftır ve yıkılmak 

zorunda kalacaklardır. Size doğrusunu söyleyeyim, Yasalarım - hem ilahi hem de insani - kutsaldır ve 

dünyayı kendileri yargılayacaktır. İnsanoğlu kendisinin putperest olduğuna inanmıyor, ama size doğrusunu 

söyleyeyim, hâlâ Altın Buzağı'ya tapıyor. 

58 Ben Ruh'um, Ben İlahilik ve Işık'ım. Uyanın, gözlerinizi açın, Beni görün ve sesimi işitin. Bugün 

insan aracılığı ile Ruhumdan aldığınız bağlantı en mükemmeli değildir ve bu nedenle Babanızın sesini 

duyacağınız ruhtan ruha iletişim zamanı başlayacaktır. 

59 O İkinci Çağ'da körle karşılaştım ve ona görme yetisi verdim, topalı yeniden yürüttüm, ölüyü 

dirilttim. Şimdi dünyada daha da büyük bir ıssızlık görüyorum, çünkü binlerce kör, sağır, cüzamlı ve ruhu 

ölmüş insan görüyorum. Size adaletle gelmeme rağmen, aynı zamanda sevgiyle de geliyorum, çünkü sizi 

çocuklarım olarak görmekten asla vazgeçmeyeceğim ve sizi her zaman küçük çocuklar olarak göreceğim. 

60 İnsanlar, uzun zaman önce eserlerim ve örneğimle sizin için işaretlediğim yolda Beni izleyecek 

misiniz? Bu yolda kurbanların olduğu doğrudur, ancak sonunda "Vaat Ülkesi" bulunmaktadır. Bu 

zamanda bile sizi insani zenginliklerin sahte cazibesiyle kör etmeyeceğim. Efendiniz size sadece erdemin 

ihtişamını gösterecektir. "Benim krallığım bu dünyadan değildir" dedim size - bu boş, bencil ve yalan 

dünyadan. Size doğrusunu söyleyeyim, mükemmellik içinde hüküm sürüyorum. 

61 Zincirin 144.000 işaretlenmiş kişi tarafından oluşturulacak olan son halkası 1950 yılında ruhuna 

ilahi işareti alacaktır. Onlardan uluslara elçiler, peygamberler, insanlığa öğretileriyle, dualarıyla ve 

örnekleriyle yeni bir yaşamın tohumlarını getirecek olan öğrenciler çıkacaktır. 
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62 Şu anda işitmekte olduğunuz bu Söz sona erecek ve bugün dinlerken yaşadığınız mutluluk da sona 

erecek. Şu anda yaptığınız gibi hâlâ ruhsal olarak Benim varlığımdan zevk almak istiyorsanız, kendinizi 

kaptırmanız ve dua ederek sevgimi istemeniz yeterli olacaktır. 

63 Beni artık bu ses taşıyıcıları aracılığıyla duymayacağınız için, yok olduğumu düşünmeyin ve o 

zaman Sözümü duyduğunuzda bugün sahip olduğunuz huşu ve hazırlığı kaybetmemelisiniz. Nereye 

giderseniz gidin sizi izleyeceğimi, bağlarımdaki çalışmalarınıza bakacağımı ve her adımınızı vicdanınıza 

danışacağımı bilin. 

64 Sizi buna hazırlıyorum çünkü bu hazırlık döneminden sonra sahte ses taşıyıcılarının ortaya çıkıp 

Üstadın Sözünü bu biçimde vermeye devam ettiğini ilan edeceklerini biliyorum ve uyanık olduklarını 

düşünen ama gerçekte uykuda olanların ve Bana hizmet ettiklerine inanarak gerçekte kendilerine hizmet 

edenlerin neden olacağı bu kafa karışıklığından kendinizi kurtarmanızı istiyorum. 

65 Bu birliğin sona ereceği saatin bu halk için vahiy saati olacağını size duyuruyorum; çünkü o zaman 

her biriniz kalbinde tohumdan ve ruhunda ilerlemeden taşıdıklarını ortaya koyacak. Bu sayede her birinin 

eğilimi, anlayışı, itaati ve ruhanileşmesi görünür hale gelecektir. 

66 Bazılarının emirlerime saygısızlık edeceğini ve bu nedenle gelişimlerini durdurup hataya 

düşeceklerini ve böylece başladıkları görevin ilerlemesini durduracaklarını biliyorum. Ama bir süre sonra, 

gerçekleşecek olan her şey hakkında sizi uyardığım Sözümün, öğretilerimin ve kehanetlerimin anısı ruhtan 

bilince yeniden yükselecek ve kendilerini itaat yolundan ayırmış olanların bu yola geri dönmelerine neden 

olacaktır. 

67 Şu anda kimse bir şey söylemiyor: "Tanrım, sana sırtımı dönmeyeceğim, sana itaatsizlik 

etmeyeceğim." - Birçoğunuzun tutamayacağı sözleri Efendi'ye vermeyin. 

68 İzleyin ve dua edin, kalbinizi materyalizmden kurtarın, bencil çıkarlardan ve tutkulardan arındırın. 

Öğretimi çalışın ki bu saatte kayıtsız kalmayın ve bir sonraki adımı cesur bir doğrulukla atabilesiniz. 

69 Sizden yemin etmenizi istemiyorum, görevinizi yerine getirmenizi istiyorum. 

70 Sözümü yüreğinizin sırlarında saklayın ki, yarın size sayısız kez tekrarladığımı çok iyi bildiğiniz 

bir şeyi size göstermediğimi söyleyerek, işlerinizle ya da sözlerinizle Beni inkâr etmeyesiniz. 

71 Bazıları yüreklerinin derinliklerinde şöyle der: "Efendim, bizi gerçek yaşama diriltmeye gelmiş 

olsan bile, Seni inkâr edebilecek miyiz?" 

72 Size henüz kendinize tam olarak güvenemeyeceğinizi söylüyorum çünkü sevginiz ve inancınız 

hala küçük. 

73 Erdemlerinizin gelişmesi için öğretilerimi ısrarla çalışmalısınız ve o zaman - zaten yaklaşmakta 

olan - imtihan saati geldiğinde, Benim Sözüm yanınızda olacak ve bir an bile umutsuzluğa 

kapılmayacaksınız. 

74 Bakın, öğrenciler, kendinizi hazırlamanız için sizi ne kadar sevgiyle teşvik ediyorum. Yarın 

düşersen, bunu söyleyemezsin: Rab bize O'nun ayrılışıyla ilgili herhangi bir işaret vermemişti. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 123 
1 Sözüm tükenmez bir şekilde üzerinize dökülür. Ben, İkinci Çağ'da insanlar arasında yaşayan ve 

vaadini ve Sözünü yerine getirerek Kendisine tanıklık etmek için tekrar size inen Mesih'im; o zaman, 

kendi isteğine ya da insanların isteğine göre değil, Ebedi Olan'ın isteğine göre hareket eden Musa'ya Baba 

tarafından dikte edilen Yasa'yı işlerimle doğruladım; bu nedenle, size söylüyorum, Musa'nın söylediklerini 

yürürlükten kaldırmadıysam, şimdi İsa'da size öğrettiklerimi de yürürlükten kaldırmayacağım. 

2 Ben sizinle birlikteyim, çünkü bir keresinde öğrencilerim etrafımı sardığında ve Bana şu şekilde 

sorduklarında onlara söz vermiş ve bunu duyurmuştum: "Efendim, gideceğinizi ama daha sonra geri 

döneceğinizi söylemiştiniz. Söyleyin, bu ne zaman olacak?" Sadeliklerinin ve bilgi arzularının onları 

Rablerinin gizli öğütlerini araştırmaya yönelttiğini gördüm. Yine de onlarla sevgiyle konuştum: "Doğrusu, 

insanlara döneceğim gün uzak değildir", Varlığımın o zaman Ruh'ta olacağını anlamalarını sağladım ve 

aynı zamanda onlara bir sonraki gelişimi duyuracak işaretleri duyurdum. Bu işaretler dünya çapında 

savaşlar, kaos ve büyük acılar olacaktır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, kaosun ortasında, tam da böyle 

bir zamanda geldim. İşte ben, siz insanlar, ruhunuz için bir ışık ve barış mesajıyla geldim; şimdi bu 

mesajla, kendini kurtarmak isteyen tüm inanan insanların içine gireceği, insanlığın sığınabileceği (manevi) 

bir gemi yapacağım. Bu gemi Beni izleyenlerin imanı, umudu ve sevgi dolu şefkati sayesinde sağlam bir 

şekilde kurulacak ve doğa güçleri serbest bırakıldığında Nuh'a emanet edilen gemiye ruhani bir benzerlik 

taşıyacaktır. 

3 Hangi zamanda yaşıyorsunuz? Bunu düşünün ve size öğretimi üç çağda verdiğimin farkında olun. 

Birincisi yasaya, ikincisi sevgiye ve üçüncüsü, yani şimdiki ise bilgeliğe karşılık gelir. 

4 Benim olan tek bir Ruh her zaman sizinle birlikte olmuştur. Ama onu üç farklı aşamada ifşa 

ettiysem, Kendimi tüm yaratılışta tezahür ettirdiğim formların sonsuz ve aynı zamanda mükemmel 

olduğunu hatırlayın. 

5 İlk Zaman'da Baba'yı Yargıç ve Yasa Koyucu olarak tanıdınız. İkinci Zaman'da, "Sözümü" İsa'da 

insan haline getirdim ve O'nun Sözü ilahi gerçekle konuştu. Mesih "Söz "dür, insanlara "Oğul'u tanıyan 

Baba'yı tanır" diyen aynı Kişi'dir. Şimdi üzerinize Bilgeliğimi döktüğüm Üçüncü Zamandasınız. 

6 Sözümü yerine getirerek, ruhlarınız Bana yükseldiğinde oluşturdukları sembolik "bulut" üzerinde 

ruh olarak geldim ve insanların kalplerinde gerçek tapınağı inşa ediyorum. 

7 Beni bu ses taşıyıcıları aracılığıyla duyduğunuzda, Ruhumun bu küçük ve saf olmayan bedende 

ikamet ettiğini düşünmeyin. Size daha önce de söylediğim gibi, üzerine ışığımdan bir ışın inen, ilahi 

ilham, bilgelik ve sevgi olan şey sizin akıl organınızdır. 

8 Bu iletişimin mucizesini kavrayın ve bu eğitimsiz yaratıkların anlayış organları ve dudakları 

aracılığıyla cahilleri aydınlatan ve 

Böylece günahkârın yüreğinde Tanrı'ya layık bir yuva kurar ve ona bilgeliğin kapısını açan iman 

anahtarını verir. 

9 Sonsuz bir sabırla, ruhunuzun tekâmülünün, Benim Ruhum ile sizin ruhunuz arasındaki 

mükemmel birleşmeye bir hazırlık olarak, ses taşıyıcısının zihin organı aracılığıyla Benim iletişimimi 

kavramanızı sağlayacağı zamanı bekledim. 

10 Ses taşıyıcısının beyni yorulmadan ya da boğazı kısılmadan Benim Sözümü söylemesinin nedeni 

budur. Çünkü çağrımın insanlara ulaşması için o dudakları hareket ettiren Benim. Onları yaşam ağacının 

gölgesinde dinlenmeye ve sonsuz yaşamın meyvesini yemeye davet ediyorum. 

11 Zihinlerini nasıl arındıracaklarını ve kalplerini nasıl temizleyeceklerini her zaman bilmeyen 

yaratıklar aracılığıyla Kendimi tanıttığımı ve diğer yandan, tezahürümü ve Sözümü her inançtan ve içsel 

durumdan insanların önünde sunduğumu düşünürseniz, günahlar, onursuzluklar, zinalar, materyalizm, alay 

ve şüpheler arasında yoluma devam etmek zorunda olduğum için yine çarmıhımı taşıyorum. Ancak erdem 

tam da bu kayalardan su fışkırmasına izin vermektir ki bu da insanların birbirlerine olan güveni ve 

sevgisidir. Bu nedenle size kalabalığın içinden adım adım yürüdüğümü ve çarmıhımı omuzlarımda 

taşıdığımı söylüyorum. 

12 Bu, ruhun yeni bir hayata uyandığı zamandır, tıpkı ağlayarak uyanan küçük bir çocuk gibi; ama 

ağlaması ebeveyn okşamalarının ninnisiyle çabucak yatışır. 
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13 Yaşam sadece bedeninizde, ölüm ise ruhunuzda sizinle birlikte olsaydı ne yapardınız? Bana layık 

hangi işleri yapabilirdiniz ve o zaman hangi ölümsüzlük umudunu besleyebilirdiniz? Bu süre içinde kaç 

"ölüyü" dirilttim ve kaç "kör" ışığımı gördü! 

14 Tamamen uyanın, ışığıma sahip olun, ama sadece Benim sevgim sayesinde değil, aynı zamanda 

çabanız ve iradeniz sayesinde. Size sonsuzluktan söz eden öğretilere nüfuz edin; onlar ruhunuzun ihtiyaç 

duyduğu ışık ışınlarıdır. Gök ile yer arasında günahın ve insan kötülüğünün koparamayacağı bağlar vardır. 

Bu bağlardan biri de Benim sizinle olan ruhani birliğimdir. 

15 Haçım ağır değil, ama her ruhani çalışmanın bir fedakârlık gerektirdiğinin her zaman farkında 

olmalısınız. Vaat edilen topraklara sağ salim varacağınız ana kadar her yerde adımlarınızı takip eden 

yorulmak bilmeyen bir hacı gibi olacağım. 

16 Sizi altının parıltısıyla ya da ayin törenlerinin ihtişamıyla kör etmedim. 

17 Sevgim size sunduğum armağandır ve Sözüm en iyi hazinedir. Ruhunuza, onun için sakladığım 

şeyi alçakgönüllülükle sunuyorum, çünkü "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir". 

Dünya." 

18 Beni dinleyenler gerçekten İsraillilerdir, ama ırk olarak değil, ruh olarak... Onları yeryüzüne 

göndermeye devam ediyorum ki, Benim Ruhumla insanlığın ruhu arasında bir zincir halkası gibi olsunlar. 

19 Bu ruhsal halk arasında, İsrail çölü geçerken İlk Çağ'da Levi kabilesinin yaptığı gibi, büyük 

kalabalığın yolunu aydınlatan ışık olabilmeleri için Benim tarafımdan işaretlenmiş ya da damgalanmış 

144.000 kişi vardır. Tövbenizle aynı anda yaptığınız onarım sizi arındırdı ve alçakgönüllülüğünüz sizi 

değerli kıldı. Dünyada bu şekilde saf bir şekilde yürüyün ve sizi temin ederim ki, dünyevi yolculuğunuz 

meyve veren yağmur gibidir, böylece Benim tohumum hemcinslerinizin kalplerinde filizlenebilir. 

20 İnsanların yüreği kötülükle çirkinleştiği için çekeceğiniz sıkıntı büyük olacak. Ama hiçbir şey sizi 

şaşırtmayacak, çünkü sizi savaşa hazırlamış olacağım. 

21 O anda kalplerinizi sevgi ve huzurla doldurdum ve bu sayede kendinizi hoşnut ve mutlu hissettiniz. 

22 Size maddi ekmek sunmadım ama yine de Ruhumla birlikteydiniz. 

23 Bugün, İlk Çağ'ı hatırlarken, kıtlık zamanlarında halk kitlelerinin yok olmaması için besleyici 

yiyecek olan mannayı aldıklarını hatırlıyorsunuz. Bugün Sözüm sizi besliyor ve ziyaret günlerinde sizi 

ayakta tutuyor. İnancınız olmadığı için ne kadar çok geri çekilmek ya da kaçmak istediniz. Ama Ben size 

yaşamlarınızın çölünün ortasında Varlığımı hissettirdim. 

24 Size doğrusunu söyleyeyim, ben bütün sıkıntılarınızda hep sizinle birlikteyim. 

25 Kimin imanı varsa, hardal tohumu kadar küçük bile olsa, onu saklasın ve büyümesine izin versin. 

İnancı olan ruh kutsanmıştır! Varlıklarında Beni taşıdıklarını bilmedikleri için, Beni nasıl bulacaklarını 

bilmeden Beni arayan ne kadar çok kişi vardır. Benim tarafımdan aydınlatılmış olmalarına rağmen, 

böylesine değerli bir armağanın tadını çıkarmak için kalplerini açmadıkları için ilhama erişemeyen ne 

kadar çok kişi vardır. 

26 İsrail, sen bir kez daha Benim elçimsin. Döneceğime söz vermiştim ve işte sözüm gerçekleşti. Size 

dönüşümü melekler arasında ve bulut üzerinde bildirdim. Ama doğru anlamayı ve yorumlamayı bilirseniz, 

sizinle konuştuğum meleklerin kim olduğunu ve bildirdiğim bulutun ne olduğunu yakında öğreneceksiniz. 

27 İlyas size şunları söyleyerek zihinlerinizi hazırladı: "Hazırlıklı olun, çünkü Efendi'nin gelişi 

yakındır ve onunla birlikte mucizeler, ruhsal yücelikler ve evrende önemli olaylar yaşayacaksınız." Ancak 

insanlığın sadece küçük bir kısmı bu peygamberliklerin gerçekleşmesini bekliyordu ve işaretler çoktan 

gerçekleştiği için Rab'bin varlığının zaten yakın olup olmadığını merak ediyordu. 

28 Sonra, Ruhum Üçüncü Çağ'da Kendini ifşa etmek için hazır olduğunda, bunun Benim dönüş 

zamanım olduğuna dair inancınızı teyit etmek ve Benimle ruhsal birliğe ulaşıncaya kadar ruhsal olarak 

yukarı doğru çabalamanızı teşvik etmek için sizleri tek tek çağırdım. 

29 Ama beni işittiğiniz ve beni izlediğiniz için hemcinsleriniz sizi yanlış değerlendirirse, iftiraya 

uğrarsanız, korkmayın. Kulaklarınızı konuşmalara ve anlamsız sözlere kapatın. Dünyada anlaşılmayı 

beklemeyin. Bilgeliğe, huzura ve sevgiye olan özleminizi tatmin edebilecek tek kişi Benim. Ama bunu 

başarmak için Bana teslim olmalısınız ve Ben de size huzur ve sağlık vereceğim. 

30 Bedenle dua etmekten çok ruhla dua edin, çünkü kurtuluşa erişmek için bir anlık dua ya da bir 

günlük sevgi yeterli değildir; azim, sabır, cömert işler ve emirlerime itaatle dolu bir yaşam gereklidir. 

Bunun için size empatinin yanı sıra büyük yetenekler de verdim. 
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31 Benim İşim herkesi girmeye davet eden bir kurtuluş gemisi gibidir. Buyruklarıma itaat eden hiç 

kimse mahvolmayacaktır. Kendinize Benim Sözümle rehberlik edilmesine izin verirseniz, kurtulacaksınız. 

32 Kalplere getirdiğim bu tohum meyve verecek ve insanlığı besleyecektir. Ama size söylüyorum ki, 

henüz çiçek açmamış olan işlerinizin çiçek açması için sebat etmelisiniz. Çünkü kökeni sevgi ve inanç 

olan her şey büyüme eğilimindedir. İman, hayırseverlik ve iyi niyet birçok kez meyve verecektir. 

33 Güçlü olanın zayıf olana yardım etmesini, sağlıklı olanın sağlık vermesini, armağanlarınızın 

meyvelerini kardeşlerinizle paylaşmanızı ve bu şekilde ruhunuzun nasıl ilerlediğini ve hayırseverlik 

yaptığında ne kadar mutlu olduğunu hissetmenizi istiyorum. 

34 Sözüm ses taşıyıcıları aracılığıyla sona erdiğinde, siz işçilerim Sözümü sunacaksınız. Ama Benim 

ilhamlarımı almak için kendinizi ne kadar çok hazırlamalısınız! Çok uzaklarda gördüğünüz o zaman 

çoktan yaklaşıyor. Bu nedenle, ne kadar basit ve alçakgönüllü olurlarsa olsunlar, Benim sözlerimi küçük 

görmeyin. Her biri ilahi güce ve birçok kalbi rahatlatma ve iyileştirme gücüne sahiptir. Bu güç, varoluşun 

anlamını anlamayan ve hayattaki mücadelelerinden alamadıkları bir sonuç bekleyen herkese parlayan bir 

ışık olarak gelecektir çünkü onları bedenleri için değil ruhlarının yararı için çalışmaya gönderdim. Onlara 

Benim basit ve şefkatli Sözüm huzur verecek ve dinlenmelerini sağlayacaktır. 

35 Benim Sözüme sahip olmayan uluslar için dua edin. Savaşın acısını çeken halklar için dua edin; 

manevi huzur yuvası olmayanlar için dua edin - savunmasız kadınlar ve acımasızca savaşa sürüklenen 

erkekler için bile. Dua edin, içinde bulunduğunuz saat ağırdır ve sizi yalnızca birliğiniz kurtaracaktır. 

36 Son zamanlara girdiniz ve bu zamanlar ilerledikçe insanlık ilahi yargının nasıl ağır bastığını ve 

insanların tüm eylemlerini derinlemesine incelemesine neden olduğunu anlıyor. Ancak yargı insanı 

mahvetmeyecek, aksine onu kurtaracaktır. Ve o zaman hepiniz kendilerine emanet edilen görevi yerine 

getirmiş varlıklar olarak saf ve suçsuz bir şekilde Bana geleceksiniz. Yalnızca öğretilerimin gösterdiği gibi 

sevgi uygulaması size en yüksek iyiye, yani ruhun huzuruna ulaşma hakkını verecektir. 

37 Sizi gözeten sevgi dolu Avukat Meryem'e dedim ki: Sabırla bekle, çünkü insanlar yakında 

yenilenme yoluna girecek ve düşüncelerini sana çevirecekler. 

38 Sözümü dinlemeye gelen siz kalabalıklar, bu dünyada hüküm süren yozlaşma kafanızı 

karıştırmasın. İnsanların idealinin insan megalomanisi, gösteriş ve duyuları okşayan zevkler olduğunu 

gördüğünüzde, kalplerinizde ruhani yükseliş özlemini alevlendirmelisiniz. 

39 Size ilham vereceğim; bu amaçla sizi, tarlalarımda filizlenip çoğaldığında yeryüzünde hüküm 

süren kötülüğe karşı koymayı başaracak bir tohum olarak hazırlamak için çağırdığım bu mütevazı yerleri 

seçtim. 

40 Size emanet ettiğim görev sevgidir. Ama Benim tarafımdan çağrıldığınız için kendinizi 

yeryüzünün en temiz kişileri olarak görmeyin. Günahtan özgür olmaktan hâlâ çok uzak olduğunuzu 

unutmayın. Ama bu yüzden daha az sevildiğinizi düşünmeyin, çünkü birçok durumda en ateşli 

öğrencilerim en büyük günahkârlar arasından çıkmıştır. 

41 Şimdi onlara diyorum ki: Sevgi yolunda adım adım ilerleyin, her zaman Bana güvenin, ama her 

zaman uyanık yaşayın, çünkü her an benliğinizin zayıflıkları varlığınızda ortaya çıkabilir ve benliğinizi 

arındırıp ruhunuzu özgürleştirene kadar bunlarla mücadele etmelisiniz. 

42 Size doğrusunu söyleyeyim, siz değiştikçe, sahip olduğunuz tüm ruhsal armağanları size daha fazla 

göstereceğim. Bu nedenle, size her gün gönderdiğim denemeleri reddetmeyin, çünkü onlar ruhlarınızı 

şekillendiren ve pürüzsüzleştiren keskilerdir. Bir denemeden sonra, Bana ve kendinize daha fazla 

güvenerek ve daha sağlam bir şekilde yeniden ayağa kalkacağınızı anlayın. Herhangi bir amaç uğruna 

savaşan askerler önce kendilerini savaşa hazırlamazlarsa ne olur? Bu nedenle, ayartılmayı reddetmek için 

ayartılmanın tuzaklarını bilmeselerdi askerlerime ne olurdu? Zayıf olacaklar, ilk zorlukta feryat edecekler 

ve her darbede geri çekileceklerdi. 

43 Bakın, öğrenciler, sizinle şu anda konuştuğum gibi konuşmayı bırakacağım 1950 yılı çoktan 

yaklaştı. Bu nedenle, son günlerde Beni dinleyecek olan kalabalıkların çok büyük olacağını size 

duyuruyorum, bu nedenle birçok insan da bu mesajı öğrenecek. 

44 Kişi dünyada Mesih'in yeniden insanlığın arasında olduğunu deneyimleyecek - artık bir insan 

olarak değil, ama ruh olarak ve kişi anlayacak ki, Kendimi her çağda açıklamak için yeni bir şeklim var. 

45 Anladım: Eğer o zaman sizin kurtuluşunuz için sevap kazanmaya geldiysem, şimdi de sizi 

kurtaracak olan ve aracılığıyla hemcinslerinizi kurtaracağınız şey sizin kazandığınız sevaplar olacaktır. 
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Öğrencilerim, size büyük bir sevgiyle öğreten bir Öğretmene sahip olan sizler, bir insan olarak kurban 

olarak ölümümün boşuna olduğunu ve dökülen kanımın da boşuna olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

Doğrusu size diyorum ki - Hayır! Çünkü İlahi Sevgi'yi simgeleyen Tanrı Kuzusu'nun Kanı her ruhun 

vicdanında hala tazedir. O zaman, kalabalıklar Beni Çarmıh'a götürdüğünde, çarmıhı Ben taşıdım; bugün, 

Beni seven ve alçakgönüllülükle Beni izleyen herkes onu taşıyacak ve Ben ona kederli yolda destek 

olacağım, ölüm saatinde ona ışık ve ruhsal güç vermek için koruyucu melekleri göndereceğim. 

46 Sözümü işitmenize izin verdiğim bu zamanda Varlığımı Doğu'da değil de Batı'da hissettirdiğimi 

düşünürseniz, kafanız karışmasın, çünkü Ben yeryüzünün belirli noktalarını değil, ruhları ararım. 

47 Sözümün zarif olmadığını düşünüyorsanız, konuşanın alçakgönüllülüğün, sadeliğin Öğretmeni 

olduğunu ve bu öğretinin özüne inerseniz, yakında ondaki gerçek bilgeliği keşfedeceğinizi anlayın. 

48 Hala çok az hazırlıklısınız ve henüz savaşın doruğunda değilsiniz, çünkü büyük günün işi 1950'nin 

sonuna kadar başlamayacak ve ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Savaşta yenik düşenler sesimi duyacak 

ve onlara şöyle diyeceğim: Ruhunuz düşmedi, ruhen yükseldiniz ve fedakârlığınız için yeryüzünde 

onurlandırılmadıysanız, endişelenmeyin, çünkü Krallığım sizi bekliyor, böylece oradan çocuklarınızın ve 

öğrencilerinizin işinizi nasıl sürdürdüğünü görebilirsiniz. 

49 Bu halka putperestler ve Ferisiler onları durdurmak için karşı çıkacaklar, ama aynıları Benim 

sözlerimden akan gerçek, adalet ve sevgi karşısında boyun eğeceklerdir. Sebat edin sevgili öğrenciler, 

çünkü kalabalıklar Vaat Edilmiş Topraklar'ın kapılarına vardığında, kapılar sonsuzluğun eşiklerine 

muzaffer bir şekilde ulaşacak olan halkıma bir karşılama işareti olarak açılacaktır. 

50 Askerlerimi bekleyen savaş ne kadar güzel, ne kadar önemli ve ne kadar asil! 

51 Siz, dinleyicilerim, kendinizi hala zayıf hissettiğiniz için bu savaşa atılamazsınız; yine de 

aranızdan dünyanın tüm halklarına İyi Haber'i getirecek tohumu nasıl bulacağımı bileceğim. Korkmayın, 

sizden imkânsız bir şey istemiyorum ve sizi ölüme götürmüyorum. Benim adımla yolunda yürüyen kişinin 

her adımına eşlik edeceğim ve eğer inancı büyükse, ruhunda aşılmaz güçler keşfedecektir. Ama Petrus gibi 

korkudan Beni inkâr eden ya da Thomas gibi imanı olmadığı için Benden şüphe eden kişi, en zayıf 

olandan daha sefil olacak, kendini beceriksiz ve muhtaç hissedecek, armağanlarla dolu olduğunu unuttuğu 

için dudaklarını kapatmak ve ellerini saklamak zorunda kalacak ve hatta Beni dinlediğini bile inkâr 

edecektir. 

52 Şu anda Beni duyma lütfuna eriştiğiniz için kendinizi kimseden üstün görmeyin. Ama aldığınız bu 

Söz'ün ruhunuza miras bıraktığım Üçüncü Ahit olduğunu ve şimdiye kadar bu Kitabın sadece ilk iki 

bölümünün dünyada bilindiğini kesinlikle bilmelisiniz - Musa ve peygamberler aracılığıyla açıklanan ilk 

bölüm ve İsa aracılığıyla size verdiğim ikinci bölüm. Ama Ruhumun bu zamanda size gönderdiği üçüncü 

kısma sahip değildiniz. 

53 Bunlar, birlikte yasayı, sevgiyi, bilgeliği ve sonsuz yaşamı oluşturan üç vasiyettir. 

54 Birçoğunuzun huzur ve yükseliş özlemi çektiğini ve ruhsallaşma ve sevgi dolu bir yaşam arzusunu 

ifade ettiğini görüyorum; bu arzu yakında tüm insanlığın ruhsal kurtuluş çığlığına dönüşecek. 

55 Bu nedenle, dünyanızda bir barış krallığının kurulacağını duyurduğumu her duyduğunuzda, 

hevesle soruyorsunuz: Bu kehanetler ne zaman gerçekleşecek, Efendim? Tüm insanlar nihayet ne zaman 

ahlak ve erdem içinde yaşayacak? Ebeveynler ile çocuklar ve eşler arasında karşılıklı saygıyı ne zaman 

göreceğiz? Çocuklarda masumiyeti, bakirelerde saflığı, erkeklerde doğruluğu, yaşlılarda onuru, 

yargıçlarda adaleti, yöneticilerde alicenaplığı, tek kelimeyle insanlar arasında sevgiyi bir daha ne zaman 

göreceğiz? 

56 İyi, güzel ve doğru olan her şeyi özlemeye başladığınız için sizi kutsuyorum. Ama size 

söylüyorum, bu krallığın gelişine kadar olan sürenin kısalmasını istiyorsanız, izlemeli, dua etmeli ve 

savaşmalısınız. Bu savaş için sizi bedenen ve ruhen donatmak istiyorum, çünkü diğer zamanlarda 

açıkladığım şeylere karşı çıkmıyorsam, doğayı yöneten yasalara karşı olmadığımı da söylemeliyim. Sizi 

çevreleyen her şeyle uyuma erişebilmeniz için size sevgimi getiriyorum. 

57 Yasamın onaylamadığı şeylerin, ister fiziksel ister ruhsal alemde olsun, yararsız şeyler, 

ahlaksızlıklar, suiistimaller ya da sefahat olduğunu anlayın. Bu nedenle size her zaman kendinizi Yasa'nın 

tefekkürüne kaptırmanızı söylüyorum ki hatalara, tutkulara ya da fanatizme kapılmayasınız. 

58 Sizler, içinde Kendimi yenileyeceğim ve sonsuz yaşam ekmeğini alacağınız ruhanileşme tapınağını 

inşa ettiğim taş ustalarısınız. 
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59 Yeryüzünde yasalarımı yerine getirin ve öbür dünyaya varışınızdan korkmanız için hiçbir neden 

kalmasın. Geldiğinizde gün ışığını nasıl gördüyseniz ve dünyada anne babanızın varlığını nasıl 

hissettiyseniz, dönüşünüzü bekleyen o "vadide" de Rabbinizin varlığını öyle hissedeceksiniz. Bağrıma 

ulaştığınızda, sesimin size şöyle dediğini duyacaksınız: Sevgili çocuklar, işte Babanız. Bana bakın, Beni 

tanıyın, Beni sevin ve sonra yaratılışı düşünün, çünkü Benim olanın aynı zamanda sizin de olduğunu 

bilmenizi istiyorum. 

60 Öğrencilerim, Krallığıma girebilmek için ruhsal merdivenden, yani yoldan geçmelisiniz; bugün bir 

yerde, yarın başka bir yerde ikamet ederek, mükemmel ruhlara ulaşıncaya kadar. İkinci Çağ'da size 

söylediklerimin farkında olun: "Babamın evinde birçok konut vardır." 

61 O halde dua edin ve kendinizi yenileyin ki acılar aranızdan uzaklaşsın; sonra da bu yükten 

kurtulduğunuzda kendinizi ruhun işine adayın; bu iş iyilik yaparak ve hemcinslerinizin yolunu sevgiyle 

ekerek yaşamlarınızın ahlaki gelişimi için çabalamaktan ibarettir. 

62 Ne mutlu Bana duydukları sevgiden ve başkalarına iyi örnek olmak için yollarını düzeltenlere; 

çünkü onlar kendileri için hazırladığım yolda şaşmadan yürüyeceklerdir. 

63 İsrail'in geçmişte başka ulusların tutsağı olduğunu, ona merhamet ettiğimi ve bir kurtarıcı 

gönderdiğimi bilen sizler, şimdi sizi çektiğiniz esaretten kurtarmam için yüreğinizin derinliklerinden feryat 

edenlerle aynı kişilersiniz. Seni takip eden, tehdit eden ve eziyet eden her şeyden kurtarmamı korkuyla 

istiyorsun. Bütün bunlara karşı size bir zamanlar söylediğim şeyi söylüyorum: "Benimle birlikte olanın 

korkacak neyi var?" Benden ayrılmayın ve her zaman ve her yerde kendinizi güvende hissedin. Eğer 

korkuyorsanız, ya doğru yolda değilsinizdir - ve eğer öyleyseniz - o zaman imanınızda zayıflamışsınızdır. 

64 Yaşamlarınızı sevmeye, hizmet etmeye ve iyilik yapmaya adamalısınız; böylece tüm çalışmalarınız 

hem insani hem de ruhani alemde asil bir amaca yönelik olacaktır. 

65 Hiç kimsede düşman görmeyin, tüm insanlarda kardeşlerinizi görün, bu sizin görevinizdir. Bu 

konuda sonuna kadar sebat ederseniz, yeryüzünde adalet ve sevgi hakim olacak ve bu size çok özlediğiniz 

huzur ve güveni verecektir. 

66 Merhametten yoksun olduğumu ya da sıkıntılarınızı hissetmediğimi mi düşünüyorsunuz? 

Bazılarını yüceltip diğerlerini aşağıladığım fikrine nereden kapıldınız? 

67 Hayat bir savaştır, ama asla hemcinslerinize düşman demeyin ve kesinlikle Benden adaletimi 

zalimlerin üzerine boşaltmamı istemeyin. Herkes için dua edin ve dualarınız yeryüzüne dakika dakika 

yayılacak ışık ve barış olsun. 

68 İsrail halkının çölü geçerken ortaya koyduğu örneği ruhsal anlamda ele alın ki, bu zamanda yeni 

halkım tarafından uygulamaya konulsun ve daha sonra tüm insanlık tarafından taklit edilsin. İsrail halkı 

zayıf anlar yaşamış olsa da, imanları ve azimleri sonunda galip geldi ve hayalini kurdukları toprakları ele 

geçirmelerini sağladı. 

69 Özgürlük, sevgi ve barış dolu bir yaşam arayışındaki uzun yolculukları, hayatın zorluklarına ve 

cilvelerine karşı sürekli bir mücadeleydi. Bu insanlar açlık, susuzluk, zulüm ve etraflarını saran 

düşmanlardan zulüm gördüler ve hayatlarını korumak için her şeye karşı savaşmak zorunda kaldılar. 

Yollarına çıkan ve idealleri olan topraklara ulaşmalarını engelleyen diğer halklara karşı savaşmak zorunda 

kaldılar. 

70 O mücadeleler, o zorluklara karşı güreş, bugün sizin özgürleşme, yukarı doğru evrim ve ruh için 

huzur idealinize ulaşmak için karşılaştıklarınıza benzer. Ancak, İsrail'in o zaman yaptığı gibi, özlemini 

çektiğiniz hedefe ulaşmak için güçlerinizi henüz birleştirmediniz; çünkü birçoğunuz hala size emanet 

edilen görevin, yani hedefe ulaşılana kadar şevkle ve durmaksızın mücadele etmenin ne olduğunu anlamış 

değilsiniz. 

71 Şimdi sonsuzluktaki "Vaat Edilmiş Topraklar" için çabalayın; yaşamınızın uzun yolu boyunca 

uğruna mücadele ettiğiniz huzuru orada bulacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 124 
1 Halkım, İsrail, Sözümün mirasçısı, seni insanlığın tesellisi olmaya hazırlıyorum. Ruhsal açıdan 

yoksul, hasta, yorgun, fiziksel ve ruhsal açıdan muhtaç olanları arayın ve onlara güç ve sağlık getiren bu 

ruhsal ekmekten verin. 

2 Bu lütuf zamanında Ruhumu üzerinize dökeceğim ki, yarın Bana tanıklık edebilesiniz ve Kendimi 

Efendi, Baba ve Yargıç olarak gösterdiğimi yayabilesiniz, böylece çocuklarım Beni aramak istedikleri 

biçimde bulabilsinler, çünkü Bende sevginin tüm tezahür biçimleri vardır. 

3 Yol Gösterici olan İlyas, kaybolan koyunları Bana getirmek için onları toplar. O'nun mücadeleci 

Ruhu size mükemmellikle konuşmanız ve ruhları bu zamanda hüküm süren karmaşadan kurtarmaya 

yönelik kutlu görevinde O'na yardımcı olmanız için ilham verir. 

4 Bu bilgi - İlyas'ın büyük misyonu, nitelikleri ve mükemmelliği - sadece size, insanlara 

açıklanmıştır. O, insanlığa rehberlik edecek ve onu Bana ulaştıracaktır. Ama ben de size Meryem'i 

unutmamanızı söylüyorum. İlahi merhamet ve iyilik olan ona sığının. Tüm mükemmellikler ve güzellikler 

onun ruhunda ebediyen var oldu ve insanlığı her zaman gözettiği bir kız çocuğu olarak ona emanet ettim. 

Sıkıntılarınızda kendinizi ona yükseltin, onun huzurunu ve sevgisini hissedin. Dünyadan ruhani küreleri 

görme yeteneğine erişmiş gözler onun mükemmellikten dünyanıza lütufla indiğini görür ve Sözüm 

aracılığıyla duyarlı hale gelen kalpler onun varlığını hisseder. 

5 Tüm bu lütuf armağanlarına sahipsiniz. Bir an bile şüphe duymamanız için elinizde somut kanıtlar 

var. Ruhunuz aldığı lütfun o kadar büyük olduğunu hissediyor ki, tüm dünyanın Benim Sözümü duymasını 

ve her ruhun aydınlanmasını arzuluyor. Ama sana söylüyorum: İnsanlığın yararı için çalışabilirsiniz, 

bunun için size büyük armağanlar verdim. Bilgeliğimin güneşi şu anda tüm insanları aydınlatıyor, Sevgi 

dolu adaletim tüm insanların ruhlarını fark ettiriyor. 

6 Dünya neden bu kadar çok felaket olduğunu, günahın neden çoğaldığını ve bunu durduracak bir 

insan eli olmadığını sorar. O zaman sadece daha yüksek bir gücün, sadece Cennetteki Baba'nın insanlığın 

dengeye ve aklıselime dönmesine yardımcı olabileceğini düşünürler. 

7 Siz, öğrencilerim, onlara yanıt vereceksiniz. Onları, tüm bu yaratıklara barışı geri getirebilecek ve 

yasalarımı izleyerek onlara yeni bir ufuk, yeni bir yaşam sunabilecek olan sevgi öğretimle tanıştırın. 

8 Ailelerinizin bağrında bir barış ve anlayış dünyası yaratın, içinde yaşayın ve gelişin. İşleriniz Beni 

anlatsın. Donanımlı olduğunuz zaman gelene kadar öğretmeyin; o zaman sizi dinleyenlere hemcinslerinizi 

sevmekte ne kadar huzur bulduğunuzu, Tanrınızı sevmenin ne kadar mutluluk verici olduğunu anlatın ve 

tüm deneyimlerinizi ortaya koyun. 

9 Senin görevin, İsrail, insan kardeşlerine hizmet etmektir. Aranızda kim diğer uluslara barış mesajı 

taşımaya hazır? Müjdeyi alacak olanlar çoktan belirlenmiştir. Yaşadıkları acılar size ulaştı ve hararetli 

dualarınız birçok acıyı hafifletti ve onlara huzur ve umut getirdi. Bu uluslarda, Benim İradem uyarınca, 

ruhsallaşmadan söz eden ve kalpleri henüz bilmedikleri Çalışmamın gelişine hazırlayan öncüler ortaya 

çıktı. Sözüm bütün uluslara duyurulacak. Eğer insanlık Beni duysaydı, öğretilerimden tek biriyle 

beslenebilirdi, çünkü onlarda İlahi Özümü yayarım ve Varlığım tüm tezahürlerimde gerçekten hissedilir. 

10 Yüreklerinizdeki boşluğu sevgimle doldurdum, içinizde sizi güçlendiren büyük ruhani idealler 

uyandırdım ve imanınız zafer kazandı. Eskiden yüreklerinize ağırlık veren sıkıntılar şimdi size küçük 

geliyor ve Beni bulduğunuz için hoşnut ve mutlusunuz. 

11 İnsanlar sizi yargılar ve size umut bağlarlar ve şüphe duyduklarında bile, ruhları içten içe sizin 

Benim seçilmişlerim olduğunuzu kabul eder. Göreviniz büyüktür, bu nedenle öğrencilerim olarak sizi 

yerleştirdiğim yerde dikkat göstermek için her zaman dua etmeli ve izlemelisiniz. 

12 Şu anda bu kelimenin içerdiği ruhani özü aramayı öğrettiğim Üçüncü Çağ'ın öğrencilerine 

sesleniyorum; çünkü onun anlamını keşfeden kişi ilahi dili anlayabilecektir. Sevgi ve hakikat, onları tüm 

saflıklarıyla ifade edebilecek hiçbir insani terim bulamaz. Bu nedenle, onları insan sözünün ötesinde bir 

dilde aramalısınız. Sizler gerçek sevginin ne olduğunu anlamaya başlayan öğrencilersiniz. Belirli bir 

kelimenin ses taşıyıcısı tarafından iyi veya kötü telaffuz edilip edilmediğini yargılamak için durmayın. Bu 

tür dışsal önemsiz şeyler çalışmanızın önünde bir engel teşkil etmemelidir. Bunlar eğitimsiz ve basit 

insanlara özgü hatalardır. Sevgi ve merhamet krallığından, sevginin yabancı bir şey olduğu bir dünyaya 
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geldim ve öğretime, insanlar arasında göze çarpmadan yaşayan, bilinmeyen, basit bir halk aracılığıyla 

başladım; ama bu halk Beni dinledi ve dahası Bana inandı. 

13 Sözümü tüm uluslara vermiş olsaydım, çoğunluk onu reddederdi, çünkü materyalizmin kibri ve 

insanların sahte büyüklüğü ruhsallaşmadan, alçakgönüllülükten ve kardeşlikten söz eden bir öğretiyi kabul 

etmezdi. Dünya henüz sevgiyi anlamaya hazır değil, bu yüzden herkes Benim bu formdaki varlığıma açık 

olmayacaktı. 

14 Tıpkı Mesih'in insan olarak doğmak için bir kayanın kovuğunu aradığı gibi, ben de bugün Beni 

duymaya hazır olan ve o kutlu gecede Tanrı'nın Oğlu'nu karşılayan mağara ve yemliğe benzerlik taşıyan 

dünyanın bu köşesini keşfettim. 

15 Burada sizi sessizlik içinde hazırladım; bundan sonra Sözümün tüm kalplere ulaşması için yolları 

hazırlamak üzere yola çıkmanız gereken gün gelecektir. O zaman dünya acı çekerek arınacak ve Benim 

Sözüm artık ona yabancı bir dil olarak değil, kalbin ve ruhun kolayca anlayıp hissedebileceği bir şey 

olarak görünecek. Size hakikatten ve sevgiden bahseden kitabı veriyorum ki onu tüm insanlığa 

ulaştırabilesiniz. 

16 Dünya üzerinde size gitmenize gerek olmadığını söyleyebileceğim hiçbir insan yok çünkü onların 

bu vahye ihtiyacı yok. Hangi ulus gerçekten Hıristiyan olduğunu iddia edebilir - sadece ismen değil, 

sevgisi, merhameti ve bağışlayıcılığıyla? Hangi ulus maneviyatını kanıtlayabilir? Dünyanın neresinde 

birbirlerini seviyorlar? İnsanlar İsa'nın öğretilerini gerçekten nerede takip ediyor? 

17 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim Yasam kitaplarda, bazen de zihinlerinizde yazılıdır, ama ben 

onun yaşamlarınızda gerçekleştiğini görmüyorum. Bana bunun doğru olmadığını söylemeyin, çünkü sizi 

bu yüzden sınadım ve bağışlama zamanı geldiğinde, suçu nasıl bağışlayacağınızı bilemediniz, bunun 

yerine intikamını aldınız. Muhtaç bir el kapınızı çaldığında, sevgiyle yardım teklif etmediniz ve birini 

kurtarmak için kendinizi feda etmeniz gerektiğinde, hayatınızı ve sahip olduğunuz malları kurtarmak için 

dostunuzu feda etmeyi tercih ettiniz. Bu yüzden size insanlığın Benim Sözümü yalnızca tozlu kitaplarda 

sakladığını söylüyorum. 

18 Eğer Sözüm size çok mütevazı görünüyorsa, size tekrar söylüyorum: Bu sadece ifadenin dış 

biçimidir. Tüm insani kavramların ötesine geçin ve ruhunuza yabancı gelmeyecek, ancak kökeni Tanrı'da 

olduğu için tanıdık gelecek göksel bir dil konuşan sonsuzluktaki Baba'nın sesini duyacaksınız. 

19 Şu anda üstlendiğiniz misyonun ve sorumluluğun farkında mısınız? 

20 Hiç kimse Benim öğretimi yabancılaştırıcı, çarmıhını ağır bulmasın; çünkü size doğrusunu 

söyleyeyim, dünyada sürdürdüğünüz yaşam çok daha zor ve baskıcıdır. Sevgi çarmıhım tüm 

boyundurukların en yumuşak olanıdır. 

21 Ruhunuzun üç ruhsal gelişim çağı boyunca Beni izlediğini ve hala yolun nihai hedefine 

ulaşamadığınızı düşünün. Siz Beni gönüllü olarak izlediniz, çünkü Ben hiç kimseyi bunu yapmaya 

zorlamadım. 

22 Varlığınızın derinliklerinden gelen itirafınızla Bana şöyle dediğinizde: "Efendim, siz Benim 

Rabbimsiniz", konuşan inancınızın sesiydi ve o içsel aydınlanma anından beri adım adım Benim izimi 

takip ediyorsunuz, bazen düşüyor ve sonra Beni takip etmek için tekrar yükseliyorsunuz. Sevgi çarmıhının 

yükünü üzerinde hisseden ruh ne kadar neşelidir. Sadece bunu sevgiyle üstlenmeyen kişi hayatının son 

anında kendini tatminsiz ve endişeli gösterecek ve mantıksızlığı içinde bazen Rabbine küfredecek ve 

böylece Golgota'da Benim solumda çarmıha gerilen soyguncu gibi yapacaktır. Bu dünyevi yaşam yalnızca 

bir hazırlıktır, gerçek yaşama ulaşmak için bir aşamadır. 

23 Benim Doktrinim size ruhani olanla ve doğayla uyum içinde yaşamayı öğreten Yasadır. Zihninizde 

parlayan ve size güvenli ve doğru yolu gösteren ışığa rağmen, zaman zaman yasadan saptığınız için 

gözyaşı dökersiniz ve sonra vicdanınız sizi yargılar ve cezalandırır. Ne zaman doğaya meydan okusanız ve 

onun yasalarını ihlal etseniz, hemen peşinize düşer. Yine de onun intikam aldığını söylerseniz haksızlık 

etmiş olursunuz, çünkü ben her şeyde olduğum gibi doğada da varım. Bir uçuruma düşmek isteseydiniz, 

düşüşün acısından nasıl kaçınabilirdiniz? 

24 Ruhsal olarak uçsuz bucaksız bir çölü nasıl geçtiğinizi hissedin; bu çölün ötesinde ruhunuza vaat 

edilen huzur, mükemmellik ve ışık vardır. Arkanızda uzaktaki günahkâr kenti düşünün, ne kadar uzakta 

olduğunu. Bugün zincirlerden kurtuldunuz, çünkü sonunda kendinizi tutkuların köleliğinden kurtardınız. 

Önünde eğildiğiniz putlar sizden çok geride, duyarsız ve ölü olarak kaldı. Daha sonra sizden sonra gelecek 
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olan başkaları tarafından kaidelerinden indirilecekler. Ama düşmanlarınız peşinize düşerse, hayat 

yolculuğunuzun sonuna tek parça halinde ulaşabilmeniz için kurtarıcı bir deniz onların yolunu kesecektir. 

25 Kim geri dönmek ister ki? İleriye doğru, ufukta şimdiden umut ışığı parlıyor. Arkanızda hayal 

kırıklığının karanlığı yatıyor. 

26 Cesaretle ilerleyin, Halkım! Çöl kuru ve sıcaktır, yine de üzerinize kudret helvası yağar ve 

kayalarından su fışkırır. İzleyin ve dua edin, çünkü çölde bile ayartmalar peşinizi bırakmayacaktır. 

İzlemeyenin ve dua etmeyenin vay haline! Yenilenme kararlarında zayıf olanın vay haline! 

27 Askerler gibi uçsuz bucaksız mesafeleri ve çorak arazileri geçeceksiniz. Size silahlarınızı zaten 

tanıtmıştım. Savaş patlak verecek ve o zaman sizi durdurmak ve yok etmek isteyenlere karşı gücünüzü 

ölçeceksiniz. Bu savaşta hayatta kalmayı nasıl başaracaksınız? İnancınızı kaybetmeyerek, ışığınızı 

söndürmeden karanlık ve karmaşadan geçerek ve kalbiniz hakaret, kızgınlık veya nefretten arınmış olarak 

çölün sonuna ulaşarak ve düşmanlarınızı severek ve affederek. O zaman ruhunuzun savaşta muazzam 

derecede güçlendiğini deneyimleyeceksiniz, çünkü onu ne hareketsiz kalmaya ne de geri çekilmeye 

zorladı, bilinen tüm güçlerini ve yeteneklerini kullandı ve kendi içindeki bilinmeyen veya uykuda olan 

ruhsal armağanları aradı. 

28 Rabbinizin önünde alçakgönüllü olun, ruhunuz yücelecektir. Dünyanın ve benliğin ayartmaları 

karşısında zayıf düşmeyin. İnsanlar size şöyle diyecekler: İsa sizi "sonuncu" ve alçakgönüllü yaparken, 

kendileri sizi yeryüzünde "birinci" ve büyük yapacaklar; ama onlara inanmayın. 

29 Rablerini tanıdıklarında Davut ve Süleyman'a yaptığım gibi, onlara da dünyada taçlar, tahtlar ve 

asalar verebilirim; ama Bana ihanet ettiklerinde onlara adaletimi hissettirdim ve kendilerini güç, ilham ve 

bilgelik armağanından mahrum bırakmalarına izin verdim. 

30 Bugün size bu dünyada krallıklar sunmuyorum, aksine Beni daha özgürce izleyebilmeniz için sizi 

dünyevi mülklerden arındırdım. Size sunduğum krallık tüm insanlığın ötesindedir. Bu krallığa girmeyi 

başaran kişi bir daha asla oradan ayrılmayacaktır. 

31 Yeryüzünün halkına ve yöneticilerine bakın. Zaferleri ve saltanatları ne kadar da kısa. Bugün 

halkları tarafından yüceltilirler, yarın ise onları tahtlarından indirirler. Kimse tahtını bu hayatta aramasın, 

çünkü ilerlemeyi düşünürken rotasını durduracaktır ve kaderiniz Krallığımın kapılarına ulaşana kadar 

durmadan ilerlemektir. 

32 Eğer 1950'nin sonunda artık Benim Sözümü duymuyorsanız, bu nedenle Benim öğrencilerim 

olmayı bırakmazsınız, çünkü Benim ilhamım ruhunuza ve zihninize ulaşmaya devam edecek ve Sözümde 

aldığınız her şeyi anlamanızı sağlayacaktır. 

33 Kitabın sadece son bölümü, yani yedinci bölümü kayıptır ve bu bölüm hâlâ mühürlüdür. Bu mühür 

açıldığında, ruhtan ruha son dersi alacaksınız. 

34 Benim adaletim insanlığı azar azar büyük vahye yaklaştırır. Usta olarak yaşam durmaksızın öğretir 

ve düzeltir, denemeler manevi seslerinin vicdan aracılığıyla insana ulaşmasına izin verir. 

35 Dünyanın nihayet Benimle ruhtan ruha iletişim kurmayı başarabilmesi için, size önceden bu 

biçimde yaklaşmam ve sizi insanların gelişim yolunda atmaları gereken adıma hazırlamam gerekiyordu. 

Bu zamanda - ses taşıyıcıları aracılığıyla - söylenen Sözüm sizi yolunuzdaki tuzaklardan, şüphelerden 

veya hatalardan kurtarmaya hizmet edecektir. İçinde talimatlarımın netliğini keşfedeceksiniz. 

36 Sizleri, insanlarla ruhtan ruha bağlantı kuracağıma dair vaadimi duyurmakla görevlendiriyorum. 

Bu ışığı çocuklarınıza da aktarmanızı istiyorum ki onlar da yollarını umudun ışığıyla aydınlatabilsinler. 

37 Eğer uyursanız, izlemeyi ve dua etmeyi unutursanız, eğer vaadim gerçekleşir ve Ruhum sizi 

çağırırsa, o zaman yine kafa karışıklığı ve şüpheyle boğuşacaksınız, ki Ben onlara döndüğümde insanlar 

Beni beklemeyi bilmedikleri için hep böyle oldular. 

38 Sözümü susturduğum andan itibaren, kendinizi onu incelemeye ve Ruhumla doğrudan bağlantı 

kurabilmeniz için gerekli gelişimi sağlayacak ruhsal egzersizlere adamanızı istiyorum. Bu içsel, samimi, 

ruhsal gelişimde ilhamın, vahyin, ruhsal yüzün ve gücün en güzel meyvelerini alacaksınız. O zaman bu 

halk, son mühür çözülüp içindekiler dünyaya açıklandığında vaadimin gerçekleştiğini görmenin eşiğinde 

olacak. 

39 Artık Benim tezahürüme sahip olmadığınızda, onu sahte taklitlerle ya da dışsal ibadet biçimleriyle 

değiştirme arzusu beslemeyin; çünkü o zaman uyuşukluğa, rutine gömülürsünüz ve ruhunuzu aydınlatmak 

için geldiğinde Benim ilahi sesimi duyamazsınız. 
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40 Bunun, insanların Benim ruhsal varlığımı beklemelerine neden olan belirsiz bir önsezi olmasını 

istemiyorum. Krallığımın insanlara bu şekilde geleceğine dair kesin, tam bir inanç olmasını istiyorum. 

41 O İkinci Çağ'da dönüşümü ilan ettim, ama bu belirsiz bir şekilde değil, açık bir şekilde oldu. Yine 

de halklar beklemekten yoruldular ve sonunda sözümü unuttular. 

42 Dönüşümü duyuracak tüm işaretlerin ortaya çıkmasına izin verdim, ama onlar da insanlar 

tarafından fark edilmedi çünkü ruhsal olarak uykudaydılar, dünyaya bağımlıydılar ve dinlerinde 

durgundular. 

43 Tekrar hataya düşmenizi istemiyorum. İnsanlarla ruhtan ruha nasıl iletişim kuracağımı anlatan 

Sözümü dinleyin. 

44 Kalplerinizden tüm materyalizmi kovun ki, bu birlikteliği hayal edebileceğiniz en yüksek biçimde 

bekleyebilesiniz ve böylece ne hayal kırıklığı ne de gerçeklik karşısında herhangi bir kafa karışıklığı 

yaşayabilesiniz. 

45 İlk Çağ'da İsrail halkına Mesih vaat edildiğinde, halk O'nun yeryüzünde güçlü bir Kral olmasını 

bekliyordu; ancak O'nu gözlerinin önünde gördüklerinde, O'nu tanıyamadılar. 

46 Ben dünyadayken, insanlara dönüşümü duyurdum ve bunun ruhani olacağını anlamalarını 

sağladım. Ancak bugün, sesimi taşıyanların zihninde bir kelime haline gelen ışık huzmemi size 

gönderdiğimden beri, Bana inanan pek çok kişi, geri döneceğimi unuttukları için ya da dünyaya 

döndüğümde bunun bir zamanlar geldiğim biçimde, yani bir insan olarak olacağını düşündükleri için Beni 

inkâr ettiler. 

47 Bunu şimdi söylüyorum ki, hemcinslerinizi ve çocuklarınızı izlemeye hazırlayabilesiniz ve o 

zaman saat geldiğinde ve ilahi ses duyulmanızı istediğinde, insanlar ve uluslar dua ederken bulunacaklar; 

çünkü sevinçleri sonsuz olacak ve aldıkları vahiyler kıyaslanamaz olacak. 

48 Şimdiki zaman liyakat zamanı olacak, millet. Daha şimdiden atalarınız size öğretiler ve örnekler 

verdi, daha şimdiden peygamberler mesajlarımı size duyurdu. Kurtuluşunuz için size her şeyi veren Mesih 

zaten aranızdaydı ve daha sonra size ışığı getiren elçiler ve haberciler oldu. 

49 Eskiden başkalarına bıraktığınız çarmıhı üstlenme sırası şimdi sizde. Şimdi ruhunuzun en yüksek 

saygınlığına ulaşabilmeniz için kendi tutkunuzla yaşamalısınız. Göreviniz, bereketli ve canlandırıcı bir çiy 

gibi, hemcinsleriniz arasında ışık ve barış yaymaktır. Uyumak için arkanıza yaslanmayın. Doğu'da 

(Avrupa) devam eden savaşların Batı'ya (Amerika) yayılmasını mı istiyorsunuz? Doğduğunuz toprakların 

babalarınızın, çocuklarınızın ya da kocalarınızın kanıyla boyandığını ve kadınların günlük ekmeklerini 

temin etmek için iş aletlerini ellerine aldıklarını görmek istiyor musunuz? Yollar acı yollara dönüşene 

kadar bekleyecek misiniz? 

50 Unutmayın: İnsanlık acı çekerken ve kan kaybından ölürken, şenlikler düzenlememeli, hatta 

kayıtsız kalmamalısınız. Komşularınızın acısını yüreğinizde taşımalı, dualarınızı ve düşüncelerinizi sürekli 

bir sevgi ve barış mesajı olarak göndermeli ve acı çeken insan kardeşleriniz için merhamet dilemelisiniz. 

51 Görüyorum ki barış istiyorsunuz ama bunun için mücadele etmiyorsunuz. Benden sizi 

bağışlamamı istiyorsunuz, ama önce birbirinizi bağışlamadan. Birbirinizi tanımasanız bile sevmeyi ve 

uzakta olduğu için görmeseniz bile komşunuzun acısını hissetmeyi öğretiyorum. Mücadelenizde yalnız 

değilsiniz, ben sizinleyim, geçmekte olduğunuz çölde size destek ve sevgi vermek için bu zamanda 

"bulutun üzerinde" geldim. 

52 Görevinizi yerine getirebilmeniz için yeryüzünün bu köşesinde her şeyi hazırladım. Süt ve bal akan 

yeni bir ülke, ışıl ışıl bir gökyüzü, bereketli ve üretken, harikalar ve güzelliklerle dolup taşan bakir bir 

toprak. Her şey, yaşam mücadelenizin ve dünyevi görevlerinizin sizi bunaltmaması ve ruhunuza 

Cennetteki Babanızı hatırlamak, komşunuza yararlı olmak ve onları sevmek için zaman ve güç bırakması 

için hazırlandı. Ancak ruhsal gelişiminizi sağlamak için nasıl dua edeceğinizi bilmediğinizden, dünyada 

sahip olduklarınızı gözetmediniz ve böylece topraklarınızda yürürken kendinizi yabancı gibi hissettiniz ve 

mirasınıza baktığınızda ona hakkınız olmadığını gördünüz. Şimdi ruhlarınızda zaman zaman acı ve hatta 

sefalet taşısanız da, ruhani kaderinizi yerine getirmelisiniz. Bu nedenle, mücadelenizde yorgun 

düşmemeniz ve adalet zamanını hâlâ yaşayabileceğinizi bilmeniz için size Sözümde güç veriyorum. 

53 Ruhsal savaş büyük olduğunda, birbirinize sıcaklık ve cesaret verin; sizden istediğim birlik budur. 

Benim aracılığımla biliyorsunuz ki, yolunuzda sizinle savaşacak olanlar çıkacaktır. Zaten 1950 yaklaşıyor 

ve size diyorum ki: Sözümü kullananlara ne mutlu, çünkü ayrılışım onların yüreklerini yaralamayacak. 
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54 Hiç kimse kendi ülkesinde peygamber değildir. Akrabalarınız şüphe ve alaylarıyla sizi kanattı ve 

ağlattı. Ama sebat edin ve İsa gibi olun, gözyaşı dökmek yerine başka bölgelere ve başka uluslara giderek 

iman buldukları yerlerde gerçeği duyuran peygamberler ya da elçiler gibi olun. 

55 1950'den sonra aranızdan başka illere ve daha fazla anlayış bulacakları başka uluslara gidecek 

olanlar olacak ve yaraları orada kapanacak. 

56 Sözüm sona erdiğinde, kehanetlerim birbiri ardına gerçekleşecek. O zaman imansızlar tövbe 

edecek ve iman edeceklerdir. 

57 Sözümü doğru yorumlayın, emirlerimi yerine getirin, yenilenme çalışmalarınıza devam edin, 

gerçekte birleşin ve size söylüyorum, bu topraklarda barış olacak. Meyvelerinin bolluğu ve lezzetiyle 

ziyafet çekeceksiniz ve yabancılar tarafından bir fener, bir adalet siperi ve bir barış cenneti olarak 

görüleceksiniz. 

58 Her yararsız yanılsamayı, her sahte putu gözünüzün önünden kovun, yollarınızı arındırın ve 

ulusların barışı için dua edin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 125 
1 Bakın, işte dünyanızdayım, vicdanınız aracılığıyla sizinle konuşuyorum, çünkü ben sizin 

Yargıcınızım. Hepinize bir görev emanet ettim ve bugün size bu görevle ilgili ne yaptığınızı sormaya 

geldim. 

2 Bu süre içinde gizlice gelmedim. İlk zamanlardan beri Benim ruhani tezahürüm duyuruldu. Bu 

nedenle, şaşırmamalısınız. 

3 O zaman neden hiç kimse uyanık kalıp Benim gelişimi beklemedi? Ben gireyim diye evini kim 

temizledi? Masadaki ekmeği bölüştürmek için ellerini kim yıkadı? Kimin kalbi Beni kabul etmek için 

sevgiyle doluydu? Hiç kimse. Yine de işte buradayım, aranızda vaadimi yerine getiriyorum. 

4 Size bir sözü tutmanızı gösterdiğimde, bu konuda Beni örnek almanızın ve görevinizi yerine 

getirmenizin doğru olduğunu anlayın. Sevgili halkım, size sitem ettiğimi duyduğunuzda, size dünyanın 

barışı için dua etme görevi verilmesine rağmen barışa sahip olmadığınızı hatırlayın; işte bu yüzden Bana 

sordunuz: "Tanrım, izleyip dua etmeme rağmen uluslara neden barış gelmiyor?" Ama sana söylüyorum: 

Çünkü dua etmek yeterli değildir, bunun için faziletli işler de gereklidir. 

5 Peygamberler zaten size gerçeği duyurmak için kanlarını verdiler. Aranızda mükemmel bir tutku 

yaşamak için zaten bir insan olarak yeryüzündeydim. Elçiler ve şehitler de insanlık sevgisi uğruna 

canlarını feda etmişlerdir. Şimdi çarmıhınızı yüklenip görevinizi yerine getirme zamanıdır, böylece barışın 

gelişini deneyimleyebilirsiniz. 

6 İnsanlar, kalbinizi açın ve sizi ele geçiren derin uykudan uyanın. Mücadele edin ve kuşku 

duymayın, çünkü geçmekte olduğunuz çölün sonsuz olduğunu düşünüyorsanız, size söylüyorum, onun 

ortasında, güneş yüzünüzde en yakıcı sıcaklığını hissettirirken, varlığı kalplerinize benim size çok yakın 

olduğumu hissettirecek bir bulut belirecek. 

7 Yüreğinizin derinliklerinden bana lütfuma ya da esenliğime layık olmadığınızı söylüyorsunuz. 

Ama neden layık değilsiniz? Bana daha iyi hizmet edebilmeniz için tüm doğayı emrinize verdim, 

yaşamınız daha hoş olsun ve kalplerinizden Bana olan sevginin ilahisi yükselsin diye sizi hediyeler ve 

nimetlerle donattım. 

8 Bugün size şunu söylemek zorundaydım: Hayatınızı basitleştirin ki dostlarınızı düşünecek 

zamanınız olsun. Ancak bu şekilde ruhunuza kendisini çevreleyen materyalizmden kurtulma ve 

komşusunda Rabbini sevme ve ona hizmet etme görevini yerine getirme fırsatı sunabilirsiniz. 

9 Çocuklarım, barış ve kardeşlik uğruna savaşın, ama zaferin yakın olduğunu düşünmeyin, o hala 

çok uzakta. Kendinize güvenmeyin, çünkü düşmanlar sizi beklemektedir ve ruhsal olarak hiçbir güçleri 

olmasa bile, siz onları güçlü ve yenilmez olarak görürsünüz. 

10 Neden sizi yargılıyorum, millet? - Çünkü kalplerinizde gizli günahların ve hataların var olmasını 

istemiyorum, çünkü sizi mesajımı sizden alacak olanlara götüreceğim ve onların sizde kusur bulmalarını 

istemiyorum, çünkü böylece Efendinize onur kazandırmamış olursunuz. 

11 Kusurlarınızı sizden gizleseydim size ne olurdu? İşlediğiniz günahların acı verici sonuçları 

olmasaydı yaşam tarzınızı geliştirir miydiniz? 

12 İnsanlar arasında ne kadar çok acı olduğunu görün. Bu onların ektiklerinin meyvesidir. Tövbe 

etmelerini ve kendilerini düzeltmelerini sağlamak için onlarla vicdanları aracılığıyla konuşurum. Ama 

yürekleri sesime sağır oldu. 

13 Halklarınızın kaderine yön veren sizler: Kandan ve (yok edilen) insan hayatlarından hâlâ 

bıkmadınız mı? Vicdanınızın ya da mantığınızın sesini duymuyor musunuz? Gururlu ve kibirlisiniz, ama 

Benim adaletim kibrinizi yerle bir edecek. 

14 Kibirlisiniz çünkü biliminizle yeni bir Babil Kulesi inşa ettiniz ve uluslara bilginizin İlahi vahiyleri 

aştığını söyleyerek Benim gücüme meydan okuyorsunuz. Böylece Baba'nın Yasası'nı ayaklar altına aldınız 

ve İsa'nın Sözü'nü tahrif ettiniz, gerçeğin bilineceğinden ve böylece dünyanın görkemini ve gücünü 

kaybedeceğinizden korktunuz. 

15 Kulenizin yükselmesine ve biliminizin büyümesine izin verdim, ama sizden rica ediyorum: 

Komşunuzun hayatı üzerinde tasarrufta bulunma hakkını size kim verdi? Onların kanını dökmenize kim 

izin verdi? Ve son olarak, kim yasaları ihlal etmeden kendi kardeşlerinin kaderine müdahale edebilir? 

16 İnsanlık, ışığın kızı, gözlerini aç, zaten ruhun çağında yaşadığının farkına var! 
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17 Neden Benimkini unuttunuz ve gücünüzü Benimkiyle ölçmek istediniz? Size diyorum ki, bir bilgin 

kendi bilimiyle size benzer bir varlık yaratıp ona ruh ve vicdan verdiği gün, asamı onun eline vereceğim. 

Ancak hasadınız şu an için farklı olacaktır. 

18 Bilim, çok kısa sürecek olan krallığını cesetler ve molozlar üzerine inşa edecek, böylece adalet, 

barış ve sevgi krallığı kurulacaktır. Gelip savaşta düşmüş olanları, yolunu kaybetmiş olanları, başka bir yol 

gösterilmiş olanları arayacağım. Kişi kim olursa olsun, onları gerçek yaşama yükseltmek için arayacağım 

ve lekeli olduğu kadar temiz alnına da sevgi öpücüğümü konduracağım. 

19 Baba sizinle konuşur, dua ederken önünde eğilecek kimsesi olmayan O'dur. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, benden daha büyük biri olsaydı, önünde eğilirdim, çünkü alçakgönüllülük Ruhumda yaşar. 

Benim küçük yaratıklarım olmanıza rağmen, Bana yükselmek için mücadele etmek yerine, sizinle 

konuşmak, sizi dinlemek, sizi teselli etmek için aşağı inmeme nasıl neden olduğunuzu görün. 

20 Gizli odam sizin için açıldı ve gerçeği seveceğiniz ve yarattığınız hayali ve boş yaşamdan 

kaçacağınız zaman yaklaşıyor. Materyalist çağın ihtişamı yakında düşüşünü yaşayacak ve son aşamasına 

girecektir. Bugün size söylediklerimi çok az anlıyorsunuz, ama yakında hepiniz anlayacaksınız. 

21 Kendiniz ilahi olanı yalnızca maddi olan aracılığıyla kavrarken ve yalnızca duyularınız aracılığıyla 

algıladıklarınıza inanırken, yaşamınız nasıl maddi olanın egemenliği altına girmesin? 

22 Beni tanıdığını iddia edenler yeryüzünde Beni kötü temsil ettiler ve pek çok kişinin Bana sırtını 

dönmesinin nedeni budur. Kendilerine ateist diyenlerden hesap sormayacağım, çünkü onlar Beni 

yüreklerinden kovdular, ama gerçeği çarpıtanlar ve birçoklarının kabul edemeyeceği bir Tanrı sunanlar. 

23 Adil, sağlıklı ve iyi olan her şey, her zaman ilan ettiğim gerçeği içerir. 

24 Gerçeği yeniden sevmenizin, yani adil ve iyi olanın farkına varmanızın zamanı geldi. Benden 

doğduğunuz için, yüce, ebedi ve saf olana erişmelisiniz. 

25 Kimseyi hapsetmedim, kimseyi seçtiği yoldan ayrılmaya zorlamadım. Keşfetmek isteyenlere izin 

verdim ve eğlenmek isteyenlere izin verdim; ama hepsinin önüne, yoldan sapmamaları için tek Yasa olan 

Yasamı koydum. 

26 İnsanlığın bugün yanlışlıkla izlediği yolun sonunda ve hedefe ulaştığında bulacağı şey yorgunluk, 

bitkinlik, hayal kırıklığı ve acı olacaktır. İnsan ruhu kendini böyle bir hasada teslim edebilecek mi ve 

sonsuzluktaki Babasına sunacağı meyve bu mu olacak? Hayır, insanlar, insan ruhu yaptıklarının sonuçları 

karşısında uyanacak ve o saatte kendi kendisinin yargıcı olacak ve bu yargılamadan sonra güçlenerek 

ayağa kalkacak ve deneyimlerini kullanarak ve kendini yalnızca gerçeği sevme ve arama görevine 

adayarak hayatını yenileyecek ve yeniden inşa edecektir. O zaman kendisine seslendiğimi duyacağı yolu 

bulmuş olacak: Hoş geldin, ey sabırlı ve bilge İsrail, şimdi Üçüncü Zaman'daki Barış Ülkesi'ne vardın. 

27 Sizi arayıp buldum ve size diyorum ki: Ruhunuzu uyandırın ve Bana bakın. Ben aynıyım; zaman 

Benim üzerimden geçmez. Ben, Yahudiye'nin pek çok yerinde ve pek çok şekilde Hakikatin Ebedi Krallığı 

hakkında sizinle konuşan Üstad'ım. Öte yandan siz değiştiniz. Dünyanın bencilliği ve kötülüğü 

yüreklerinizi zehirledi ve bazen Benim varlığıma layık olmadığınızı hissediyorsunuz. Geldim çünkü sizi 

seviyorum ve yolunuzu düzeltmenizi ve ruhani ilerlemeniz için mücadele etmenizi istiyorum. 

28 Sana verdiğim zamanı boşa harcama. İzleyin ve dua edin, ben size nasıl çalışacağınızı 

söyleyeceğim. Sevin ve neşeniz olsun, huzur yaratın ve dünyadaki yaşamın ebedi yuvanın bir yansıması 

olduğunu hissedin. 

29 Unutmayın ki ben size maddi zenginlikler vermek için değil, feragat ve tevazu dolu ruhani bir 

yaşam sürmenizi istemek için geldim. Ve yine size diyorum ki, "Kim beni izlemek istiyorsa, çarmıhını 

yüklenip beni izlesin." Sabır ve cesaretle taşımayı bilirseniz bu çarmıh ağır gelmeyecektir ve sizi temin 

ederim ki artık onsuz yaşayamayacaksınız, öyle ki onun tatlı yükü sizden alınsa, eskisinden daha büyük 

hissetseniz bile onu tekrar üzerinize koymamı isteyeceksiniz. Bunun nedeni, size verdiğim görevin 

önemini ve çarmıhın sizin kurtuluşunuz olduğunu anlamış olmanızdır. 

30 Yeryüzünde yaratılan her şeyi insanoğlunun ferahlığı için şekillendirdiğimden, onu her zaman 

kendi yararınıza kullanın. Ancak, içinizde doğanın size sunduğu her şeyden yararlanabileceğiniz sınırları 

size işaret eden bir ses olduğunu ve bu iç sese itaat etmeniz gerektiğini unutmayın. Tıpkı bedeniniz için bir 

yuva, varlığınızı daha keyifli hale getirmek için korunma, beslenme ve tatmin için çabaladığınız gibi, 

ruhunuza da refahı ve yukarı doğru gelişimi için ihtiyaç duyduğu şeyleri vermelisiniz. Eğer gerçek 

yuvasının bulunduğu daha yüksek bölgelere çekilirse, bırakın yükselsin. Onu tutsak etmeyin, çünkü onu 
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beslemek ve güçlendirmek için Beni arıyor. Size söylüyorum, bu şekilde kendini özgür bırakmasına her 

izin verdiğinizde, mutlu bir şekilde bedensel kabuğuna geri dönecektir. 

31 Bu şekilde kendinizi ruhun yasalarını ve yeryüzündeki yaşamı yöneten yasaları yerine getirmeye 

hazırlayacaksınız. 

32 Ben tüm varlıkların rızkını veririm ve size şöyle demişken: "Kuşlar ne eker ne biçer, ne de eğirir, 

yine de bu kadar çok sevgiyle beslenir ve giydirilirler" - o zaman neden Benim gücümden şüphe 

ediyorsunuz, siz lütfedilmiş çocuklar? Günlük geçim mücadelesinin ortasında, sizin için endişelenen ve 

yok olmanıza asla izin vermeyecek olan bir Baba olduğunu unutmayın. Ayrıca size şunu da söyleyeyim, 

eğer emirlerime itaat etseydiniz, yaşam mücadeleniz daha az kederli olurdu, çünkü o zaman geçiminizi 

sağlamak için bu kadar çok çaba harcamanız gerekmezdi ve denemeleriniz sırasında mucizeler yaşardınız. 

33 İlk Çağ'da İsrail halkı büyük zorluklar yaşadı ve Musa ekmek yokluğundan dolayı kalabalığın içine 

düştüğü umutsuzluğu görünce onlara şöyle dedi Dua edin, Rab halkına yiyecek gönderecek kadar nazik 

olsun. Musa dua etti ve ilahi iradeyi sabır ve güvenle bekledi. Ve o adamın imanının karşılığı ve ödülü 

olarak, kudret helvası halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yere düştü. Böylece dualarını işittiğimi ve 

onunla birlikte olduğumu açıkça belirttim. 

34 Şimdi halkıma, üzerlerine bir kez daha ziyaretlerin geleceğini, insanlar arasında acının büyük 

olacağını ve ekmeğin insanları doyurmaya yetmeyeceğini; bugün hala verimli olan toprağın bir süre 

çoraklaşacağını ve her yerde acıya, açlığa ve yozlaşmaya tanık olacağınızı söyledim. Kadın ve erkeklerden 

oluşan sefil kafileler kapı kapı dolaşarak bir sevgi hediyesi için yalvaracak. Kase çok acı olacak, ama dua 

etmeyi bilirseniz, masanızda ekmek olacak ve hem kendiniz hem de hemcinsleriniz için teselli 

bulacaksınız. 

35 Dua ve sevgi faaliyetleriyle sizi koruyacak olan iyi ruhları kendinize çekeceksiniz. Kendinizi Bana 

çok yakın hissetmek istiyorsanız, kendinizi ruhsal olarak yenilemelisiniz, o zaman sofranızda onurlu bir 

yer edineceğim. İhtiyaçlarınızdan yoksun kalmayacak ve diğer insanların da aynı lütfu paylaşmasını 

sağlayacaksınız. 

36 Sınav anında komşunuzu koruyacak kadar sevginiz yok mu? Ben size nasıl geldiysem, siz de 

hemcinslerinize gidin ve benim size yaptığımı siz de onlara yapın. Bir kez daha söylüyorum ki, Öğretimi 

yaymak için gerçek bir samimiyetle yola çıkan az sayıda işçi sayesinde, Çalışmam tanınacak ve daha sonra 

tüm uluslarda Benim öncülerim olacak olanların kalplerinde demir atmış olarak kalacaktır. 

37 Bilim senin içinde kök salmadı. Alçakgönüllü olduğunuzu görüyorum ve bu yüzden sizi seçtim. 

Size Sözümü verdim ki gerçek bilime sahip olabilesiniz, çünkü insanların sahip olduğu bilgi insanlığa 

eziyet eden kötülüğü iyileştiremez. İnsanoğlunun gurur duyduğu o ışık, o bilim, kalpleri dönüştürmez, 

ruhları kurtarmaz. 

38 Şu anda ses taşıyıcıları aracılığıyla bolca akan Sözümü, 1950'den sonra artık bu biçimde 

duymayacaksınız. Yalnızca gerçek donanımla ruhsal olarak yükselenler Benim esinimi alacak ve Benim 

adımla konuştuklarında iman bulacaklardır. Mucizeler gerçekleştirebilmek için misyonunuzun gerektirdiği 

şey ruhsal yenilenme ve ruhsallaşmadır. Ne zaman sizi hasta bir kişiyi iyileştirmek için bir araç olarak 

kullansam, donanımınızı göz önünde bulundurdum. İnsan kardeşlerinizi bu gerçeğe ikna etmek için her 

zaman çok fazla çaba sarf etmenize gerek yoktur, çünkü pek çok kişinin ilk andan itibaren iman ettiğini 

göreceksiniz ve diğerleri de kendilerini iyileştirenin Sözümün ilahi gücü olduğunu alçakgönüllülükle itiraf 

edeceklerdir. 

39 Kalbinizin en derin yerinde yoğunlaşmalı ve düşüncelerinizin birliğinde tek bir ruh 

oluşturmalısınız ki, dualarınız yetiştirmekte olduğunuz bu küçük genç ağacın ayaklarına kristal 

berraklığında bir su gibi düşebilsin. Çalı o zaman ulu bir ağaca dönüşecek ve deneme zamanlarında 

kendinizi beslemek için size bol bol meyve verecektir. 

40 Beni şatafatla, gösterişle ya da büyük törenlerle kabul edemeyeceğiniz için endişelenmeyin. 

Alçakgönüllülüğünüz ve sadeliğiniz Benim tezahürüm için sağlayabileceğiniz en iyi ortamdır. Ruhları 

istiyorum, çünkü aradığım onlar; onlar için başka bir zamanda dünyaya geldim ve onlar için Kanımı 

verdim. 

41 O zaman bir insan olarak geleceğim yeri ve saati Ben belirtmiştim. Ayrıca Üçüncü Çağ'da insana 

geleceğim yeri ve zamanı da belirledim. Her şey mükemmel bir adalet ve bilgelikle hazırlandı. Yeni bir 

diyar Benim yeni gelişime tanıklık edecekti. Batı, Varlığımın ihtişamıyla aydınlatılacaktı. Dinle: Uzun 
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zaman önce, ülkenizin kuzeyinde (Meksika), içlerinden Benim Işığımdan ilham alan bir peygamberin 

çıktığı büyük bir kabile yaşardı. Yola çıktı ve o halkı bir şehir kuracağı güzel bir ülkeye götürdü. Bu hoş 

vaat karşısında, bu kabileler bu lütfa layık olduklarını kanıtlama umuduyla yola çıktılar. İlkel ormanlardan 

geçtiler, çölleri aştılar ve dağlara tırmandılar. Onları hiçbir şey durduramazdı ve eğer yollarında engellerle 

karşılaşırlarsa, iman, tıpkı İlk Çağ'daki İsrailliler gibi, Kenan diyarının, İsraillilerin Vaat Edilmiş 

Topraklarının, süt ve bal akan toprakların bir görüntüsü olan vaat edilen yere varana kadar bu engelleri 

aşmalarına yardımcı olurdu. 

42 Ağaçtaki hiçbir yaprağın Benim iradem olmadan hareket etmediğini ve hiçbir şeyin Benim ilahi 

öğütlerime ve planlarıma yabancı olmadığını anlayın. 

43 Bu kabile, gerçekleşmiş olan bir vaade olan inançtan esinlenerek kentini inşa etti ve içinde 

Tanrısına ilkel tapınmasını sundu; evlerini inşa etti ve krallığına Süleyman'ın görkemine benzeyen bir 

ihtişam kazandırdı. Vaatlere göre bu ülke refah ve mutluluk ülkesiydi. Adam güçlüydü, kadın zarif ve 

şefkatliydi ve her ikisi de güzeldi. Ancak bu halkın Rab'bi Mesih'in adını ve işini öğreneceği zaman geldi; 

Müjde onlara okyanusun ötesinden gelen ve daha önce rüyalarında gördükleri yabancı adamların ağzından 

geldi. Öğretilerimin ışığını bu topraklara getirenlerin görevi çok büyüktü. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, öğretilerimin tavsiye ettiği sevgi, merhamet ve insanlık yasasını nasıl yerine getireceklerini 

çok az kişi biliyordu; çünkü çoğunlukta olan bu insanlar kendilerini açgözlülüğün yönetmesine izin 

verdiler, her türlü kardeşlik ilkesini unuttular, gözlerinin gördüğü her şeyi ele geçirmek için nehirler 

dolusu masum kanı döktüler. 

44 Fatihler bu halkın putlarını devirerek, kendilerine bunca adaletsizlik ve zulümle tanıttıkları 

Tanrı'ya küfretmelerine neden oldular. Bu puta tapanlar, böylesine insanlık dışı eylemlerle, hiç kimsenin 

canını almayan, aksine kendisini yaralayan kişiyi kurtarmak için kendi canını veren sevgi Tanrısı Mesih'i 

tanıyabilirler mi? - Bu kabileler, tıpkı İlk Çağ'da İsrail'in Firavunların ve Sezarların boyunduruğu altına 

girmesi gibi, köleliğe ve daha güçlü olanın egemenliğine düştüler. Bu insanların başına gelenler acı, keder 

ve gözyaşı dolu zamanlardı ve sonra ağıtları cennette yankılandığında, evrenin iyiliksever Annesi 

Meryem'in sevgisini sonsuz iyilikten bir örtü gibi üzerlerine çektiler. 

45 Duyarlılıkları nedeniyle bu insanların kaderinde Meryem'e tapmak vardı; çünkü bu ilahi gerçeği 

tanıyıp sevdiklerinde, ruhları Bana götüren cennetin ruhani merdivenini buldular. 

46 Peki bu insanlar kim? - Mücadelelerinden ve uzun gelişim yolculuğundan sonra, Benim İkinci 

Gelişimle birlikte Üçüncü Çağın gelişini deneyimleyen sizsiniz. 

47 Şu anda işitmekte olduğunuz Benim yaşayan Sözümdür ki, onunla Benim adımı kuşatmış 

olabileceğiniz her türlü fanatizmi ve putperestliği yok edebilesiniz. Size, Beni ruhtan ruha arayabileceğiniz 

bir Tanrı tapınması öğretiyorum. Bu halk, kendilerine öğrettiğim Tanrı'ya tapınmayı yaşayıp 

uyguladıklarında çok büyük ve güçlü bir ruha sahip olacaklar. O zaman sahteliği ortadan kaldırabilecek ve 

ulusların beklediği ruhanileşme ve ışık mesajını diğer topraklara taşıyabilecektir. 

48 Bu halk, ideolojilerin, inançların ve doktrinlerin büyük savaşına Benim adaletimin önderlik 

edeceği o savaş için hazırlanacaktır. Kasırganın ortasında, ruhani kardeşlik görevlerini yerine getiren 

öğrencilerimin sesi olacak sakin ve emin bir ses duymak herkesi şaşırtacak. 

49 Bu arada, insanlar tam bir ruhaniyete erişemedikleri sürece, maddi kiliselere ihtiyaç duyacaklarını 

ve gözlerinin önüne Benim varlığımı onlara hissettirecek heykeller ya da resimler yerleştirmek zorunda 

kalacaklarını anlayın. 

50 İnsanların ruhanileşme ya da maddileşme derecesini dini ibadetlerinin niteliğiyle ölçebilirsiniz. 

Materyalist Beni yeryüzündeki şeylerde arar ve arzularına göre Beni göremezse, Beni bir şekilde temsil 

ederek Beni önünde bulduğu hissine kapılır. 

51 Her kim Beni Ruh olarak anlarsa, Beni kendi içinde, dışında ve onu çevreleyen her şeyde hisseder, 

çünkü o Benim kendi tapınağım haline gelmiştir. 

52 Zaman zaman size, insanların kendi çevrelerinde giderek daha fazla putperestlik yarattıkları için 

kavrayamadıkları daha ileri vahiylerde bulundum. O İkinci Zaman'da öğrencilerime şöyle dedim: 

"Yeruşalim Tapınağı'nın ne kadar büyük, görkemli ve muhteşem olduğunu görüyor musunuz? Yine de tek 

bir taşı bile diğerinin üzerinde kalmayacaktır." Sözüm gerçekleşti, çünkü öğretilerimle orada yaşanan tüm 

putperestliği ve küfrü sildim. Onu "üç gün" içinde yeniden inşa edeceğime söz verdim; bu söz şu anda, 
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insanların ruhunun en saf temeli üzerine inşa edilmekte olan yeni tapınağı, yeni mabedi insanların 

kalbinde inşa ettiğim bu "Üçüncü Zaman "da yerine getirilmektedir. 

53 Bir putperestliğin sunağı yıkılır yıkılmaz, Sözümün sizi zaten nasıl beklediğini ve karanlığa 

düşmenize izin vermemek için yeni bir ışığın yolunuzu nasıl aydınlattığını gördüğünüzde, Baba olarak 

merhametimi tanıyın. 

54 Size dinlerinizin tüm ihtişamının, gücünün ve debdebesinin ortadan kalkacağını ve bu 

gerçekleştiğinde, sevgi ve hakikate aç kalabalıkların besleneceği ruhani sofranın çoktan kurulmuş 

olacağını söylediğimde şaşırmayın ya da öfkelenmeyin. 

55 Pek çok kişi bu sözleri duyduğunda benim olduğunu inkâr edecektir. Ama o zaman onlara neden 

kızgın olduklarını ve aslında neyi savunduklarını soracağım. Hayatları mı? Ben de bunu savunuyorum. 

Benim kanunum mu? Ben de bunu izliyorum. 

56 Korkmayın, çünkü kimse Benim Davamı savunurken ölmeyecek; sadece kötülük ölecek, çünkü 

iyilik, doğruluk ve adalet sonsuza dek sürecek. 

57 İnsanlar, kalbinizin derinliklerinde duyduğunuz ses nedir, sizi hangi yollara götürür ve neden bunu 

istersiniz? Beni neden takip ettiğinizi biliyorum: Çünkü duyduğunuz sesin, çağlar boyunca ve evriminizin 

pek çok biçiminde aradığınız Tanrınıza ait olduğunu biliyorsunuz. 

58 Hepiniz biliyorsunuz ki, varlığınızın derinliklerine işleyen bu ses Babanızın sesidir; çünkü O size 

çocuklar gibi, küçük çocuklar gibi mükemmel bir sevgiyle davranır. 

59 Kendimi size sevgi dolu bir Baba, alçakgönüllü bir Efendi olarak gösteriyorum, acılarınıza asla 

kayıtsız kalmıyorum ve kusurlarınıza karşı her zaman hoşgörülü ve merhametliyim, çünkü sizler Benim 

gözümde her zaman küçük çocuklar olacaksınız. 

60 Bu kadar büyük bir sevgiyle yaratılmış ve sonsuz yaşama yazgılı olan yaratıkların, ruhani yaşamı 

umursamadan ya da bu varoluşun sizin için sakladığı mükemmellikleri bilme arzusuna sahip olmadan, 

inatla yeryüzünde ölümü nasıl aradıklarını gördüğümde sizi yargılamak zorundayım. 

61 Sözümü inceleyin ki, onun içinde Benim Yasamın olduğunu ve bu nedenle asla geri çekilmeyecek 

bir Kralın Sözü olduğunu anlayabilesiniz. Yasa olan Sözümü ruhunuzda taşıdığınızı ve bedeninizin 

ruhunuza tabi olduğunu göz önünde bulundurarak, yolda geri çekilmemelisiniz. Bu nedenle, bedenin 

sesine değil, benim de içinde bulunduğum vicdanın sesine kulak verin. 

62 İlahi Sözüm ruhunuza iner ve kendinizi ruhani güçle dolu hissedersiniz. Ancak bu söz yanlış 

olsaydı, ruhunuz onu duyduktan sonra asla tatmin olmazdı ve şimdi duyduğunuz arzuyla onu beklemek 

için tekrar bir araya gelmezdiniz. 

63 Ben, ruhlarının Bana giden yolu aydınlatılmış olarak göreceği, insanlar için yeni bir zamanı 

müjdeleyen şafağım. Mükemmelliğe giden merdivenin hangi basamağında olduğunuzu biliyor musunuz? 

Ruhen yüksekte misiniz yoksa kötülük diyarına mı battınız biliyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, 

hiçbiriniz bu soruya tatmin edici bir yanıt veremezsiniz. 

64 Ruhunuzun enkarne olduğu ve yeryüzünde yaşadığı sürece kendisini maddi varoluşu yaşamakla 

sınırlaması gerektiğini düşünmeyin. Hayır, hepiniz bilmelisiniz ki, dünyevi yolculuğunuzdan sonra, bir 

zamanlar sonsuza dek yaşayacağınız krallığın bulunduğu ışık bölgelerinde ruhsal olarak yaşayabilirsiniz. 

65 Ruh kendisini yeryüzünde ancak zayıf bir destekle idame ettirir; bu da dünyada yaşamasına ve 

Baba'nın iyiliği için ona gönderdiği öğretileri ya da denemeleri almasına hizmet eden bedendir. Dünyadaki 

kefaret süresi ne kadar uzun ve kederli olursa olsun, onu asla bir hapishane olarak görmemelisiniz. Hiç 

kimse ölüme mahkûm edilmemiştir; aksine, size hepinizin kaderinde yaşamak olduğunu söylüyorum. Her 

yaratık hayatının başlangıcında Yaratıcı'dan bir öpücük almıştır; bu öpücük kötülüğe karşı bir panzehir ve 

pusulara karşı bir zırhtır. 

66 Ben sizin varlığınızın sebebiyim, bu nedenle kökeninizin iyi olduğunu anlayın. Eğer yeryüzündeki 

geçmişiniz sahtekâr, günahkâr ya da herhangi bir şekilde Benim Yasamın dışında olduysa, şimdi 

vicdanınızın parlamasına, yeni bir yaşama yükselmesine ve dünyevi zevklerin kötüye kullanılmasının 

ahlaksızlık ve acının etkisi altına girmenize neden olduğu yolu geride bırakmanıza izin verin. İsa 

aracılığıyla size verdiğim örnekte ruhunuz için aydınlık yolu arayın; çünkü yeryüzündeki adımlarım, 

işlerim ve Sözüm, insan ruhuna miras olarak bıraktığım Ebedi Yaşamın mükemmel öğretisi ve 

benzerliğiydi. 
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67 Benim iyileştirici merhemimle ve bağışlamamla meshedildiniz. Beni tanı, ey küçük çocuk, çünkü 

Benim hakkımda sahip olduğun bilgi henüz çok azdır. Bir öğretide size söylediklerim, size açıklamam 

gereken her şey değildir. Yorulmadan Bana gelin ve Yaşam Kitabı gözlerinizin önünde açılsın. 

68 Musa'nın zamanında İlk Ahit'i, Benim Yasamı ve Benim Varlığımı zaten almıştınız. İkinci Çağ'da 

Mesih'in İlahi Sözü aracılığıyla insanlara miras bıraktığı İkinci Antlaşma'yı da aldınız. Şimdi doğrudan 

Ruhumdan Üçüncü Ahit'i alıyorsunuz, böylece üç vahyin birleşmesiyle Üçüncü Çağ'ın büyük öğrencileri 

olabilirsiniz. 

69 İnsanlar, Beni dinlerken kendinizden geçiyorsunuz ve Varlığımı ruhani bir yüzle görüyorsunuz. 

Beni o yüzle gören duyularınız değildir, hayal gücünüzün bir iddiası da değildir: Beni dinlediğiniz 

inançtır, şu anda ruhsallaşmanız ve yücelmenizdir. Burada Benim huzurumu hissediyorsunuz; ama acı 

verenler size ne kadar yakın. Onlar, zafer kazanmak için hemcinslerini öldürmekten çekinmeyen güce aç 

insanlardır. Kendinizi savaşa hazırlayın ki, bunlar sahte temellere dayanan yüksek mevkilerin peşinde 

olmamaları gerektiğini yakında öğrensinler; çünkü ilahi adalet boş olan her şeyi yok eder. 

70 Hasta insanlar, Bana gelin, sizi iyileştireceğim. Aç olan onu beklediğimi bilsin. Damarlarından 

nefret akan katil Bana gel, çünkü onun karanlık karmaşasını aydınlığa, acısını esenliğe çevireceğim. 

Herkes Beni dinlemeye gelsin ve ruhunu hazırlasın, çünkü 1950'den sonra Işığın Hükümdarlığının 

görkemi başlayacak. Bugün sadece bir tohumsunuz, yarın bitki olacaksınız ve sonunda sevgi meyveleri 

vereceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 126 
(1944 yılında ilan edilmiştir) 

1 Kalbinizin derinliklerine işleyen ses kimden geliyor? Bu sizi nereye götürüyor ve neden bunu 

arzuluyorsunuz? - Onu ararsınız, çünkü onda insanları ısrarla arayan O'nun varlığını bulursunuz. Ve 

ruhunuz Tanrı'yı yakınında hissettiğinde O'na tapınma ihtiyacı duyduğundan, artık kendisini O'ndan 

ayırmak istemez. 

2 İnsanlar birçok yönden Beni aramaya gelirler. Bu, yeryüzünde var olan çeşitli dini topluluklardır; 

ve bunların içinde Beni en yakın hissedenler, daha büyük maneviyata sahip olanlar, faaliyetlerini yerine 

getirirken sevgi ekenlerdir. 

3 Benim sesim bir babanın sesidir çünkü sizi okşar. Benim sözüm bir Usta'nın sözüdür çünkü size 

talimat verir. Sizi bebekler ve çocukların gözbebekleri olarak görüyorum ve bu nedenle size özen 

gösteriyorum. 

4 Sizinle iletişim kurduğum bu formun, şu anda size verdiğim bu sözün birçok kişi tarafından karşı 

çıkılacağını ve inkâr edileceğini biliyorum. Ama daha sonra bunun anlaşılacağını ve buna inanılacağını da 

biliyorum. O zaman ışığım insanların yüreklerinde parlak bir şekilde parlamaya başlayacaktır. Bu zaman 

insanlık için yeni bir gün gibi olacak. Ama İlahi Işık eskisinden daha yoğun bir şekilde parladığı için değil, 

çünkü o değişmez. Bunun nedeni ruhunuzun gözlerinin açılması ve gerçeğe nüfuz etmesi olacaktır. 

5 Bugün, özgür irade armağanını kötüye kullandığı için ruhen zayıflamış bir insanlıkla 

karşılaşıyorum. Bir adalet, sevgi, merhamet ve iyilik yolu tasarladım. İnsanoğlu kendisini yıkıma götüren 

bir başka görünür ışık yaratmıştır. 

6 Tekrar geldiğimde, Sözüm size gitmek istemediğiniz yolu gösterecek ve hiç kimsenin bu öğretinin 

kafanızı karıştırdığını ya da ilgisizleştirdiğini söylemesi haksızlık ve mantıksızlık olacaktır. 

7 Işığım sonsuzluktan ruhlara parlar ve yarattığınız yolları daha büyük bir netlikle tanımanıza neden 

olur - Benden uzaklaşmak ya da Beni aramak. Bana doğru, mükemmele doğru ilerleyin. Sadece dağın 

zirvesine çıkanlar, altlarında ne kadar şey bıraktıklarını, ne kadar ilerleme kaydettiklerini ve kendilerini ne 

kadar şeyden kurtardıklarını bilebilirler. İnsanlık, sen bu kadar alçaldın diye benim seni aramayacağımı ve 

günahlarından kurtarmayacağımı mı sanıyorsun? Burada Benim Varlığım var, yaralarınızı iyileştireceğim 

ve gözyaşlarınızı kurutacağım, sıkıntılarınızda sizi teselli edeceğim ve yalnızlığınızda size eşlik edeceğim. 

İlahi öpücüğümü hissetmeniz için ruhunuzla sohbet edeceğim. 

8 Sevgim bataklığa düşmüş olanları oradan çekip çıkaracak ve onları kurtaracaktır, çünkü onlar da 

ilahi rahimden sevgi görevini yerine getirmek üzere çıkmışlardır. 

9 Ne zaman hataya düşseniz, yaşamak için yaratıldığınızın farkına varmadan ölümü aradığınızı 

anlayın. Varlığınıza yüksek sevinçler ve gerçek mutluluklar ekmiş olmama rağmen, ıstırap kadehinin 

peşinden koşuyorsunuz. 

10 Bakın, insanlar, Yasalarıma itaatsizlik ettiğiniz için Hükümdarımın Asasının sizi yok etmek için 

üzerinize düşeceğini düşünürseniz, Benim adaletim hayal ettiğinizden ne kadar farklıdır. Kendilerini en 

çok lekelemiş olanları, onları başkalarının yanında değerli kılacak ve hatalarından kurtaracak güzel 

görevler ve asil ödevler vermek için çağırdım. Bu kutsanmış iş eylemlerle bilinmelidir ve başkalarına 

örnek olanlardan olabilmeniz için kendinizi ruhen hazırlamalısınız. 

11 Yasa, öğreti ve tohum olan Sözümü "bedeninize" değil, ruhunuza yerleştiriyorum. Ruh kâhyadır, 

sorumlu olandır. Bu Sözü orada tutarsanız, boşluğa düşmeyecek, bozulmaya uğramayacaktır. 

12 Ben bu zamanda parlamaya başlayan şafağım ve siz bu şafakta ilk uyananlar arasındasınız. Bu yeni 

bir ışık değil, vicdanınızı her zaman aydınlatmış olan aynı ışıktır. Bugün size: "Ruhsallaşma yoluyla Bana 

yükselin" diyen ses, bir zamanlar size: "İyilikte sebat edin ve kurtulacaksınız" diyen ve "Birbirinizi sevin" 

diyen sesle aynı sestir. Şimdi sizinle konuştuğum bu ruhani yol, uzak günlerde Yakup'a mükemmelliğe 

giden merdiveni gösterdiğimde ona bildirdiğim yolun aynısıdır. Cennetin merdiveni her ruhun önünde sizi 

yükselmeye davet eden bir yol olarak durmaktadır. Başlangıç noktanız bu insan dünyası, ancak aşağıda 

hala uçurumlar var, ancak bunları ben yaratmadım. Yukarıya doğru, ruhsallaşmanın zirvesine götüren bir 

tepe gibi sonsuz sayıda basamak vardır. 

13 İlk adımda kimler olacak? Uçurumun karanlığında kim var? En üst seviyede kim olacak? - Bunlar 

yalnızca Benim adaletimin bildiği sırlardır. 
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14 Sizi düz araziye, vadiye gönderiyorum, orada gezinmeye başlayın ve ufukta size tırmanmanız 

gereken dağları gösteriyorum. 

15 Bu öğretinin ruhunuz için ne kadar yararlı olduğunu görün, çünkü bedenin maddesi her geçen gün 

dünyanın bağrına biraz daha yaklaşırken, diğer yandan ruh sonsuzluğa giderek daha fazla yaklaşır. 

16 Beden, ruhun yeryüzünde yaşadığı sürece içinde dinlendiği temeldir. Neden onun (bedenin) pranga 

vuran bir zincir ya da hapseden bir zindan olmasına izin verelim? Neden bunun hayatınızın dümeni 

olmasına izin veriyorsunuz? Kör bir adamın gözleri gören birine rehberlik etmesi doğru mudur? 

17 Yaşamı tüm evreleriyle size tanıtan benim. Hem bedenin hem de ruhun korunmasına hizmet eder. 

Ruhun yasalarını ve insanın yasalarını yerine getiren kişi tüm yaşamını Yaratıcı'ya adamıştır. 

18 Ruhani eve gelmek üzere olduğunuzda ben sizin öncünüz olacağım. Ben hep senden önce giderim. 

Ruhunuz asla tembelliğe düşmemeli, her zaman ruhani ilerleme, yani mükemmellik yolunda bir adım daha 

atmak için çabalamalıdır. 

19 "Rab'be inanıyorum" demekle yetinmeyin. 

- yaptığınız işe olan inancınızı gösterin. Sadece sözlerle: "Baba'yı seviyorum" demeyin - Beni gerçekten 

sevip sevmediğinizi anlamak için kendinizi sınayın. 

20 Sizinle konuştum ve Benim Sözüm meshedicidir. Bu nedenle sizi öğretmen olmaya çağırdım. 

21 İnsan zihni yeni gelişmelerle aydınlanmış olmasına rağmen, neden insanlar Beni giderek daha 

fazla yanlış değerlendirmeye devam ediyor? - Sadece bilim ağacını yetiştirmeye özen gösterdikleri için, 

ruhun mükemmelliğini ihmal etmişlerdir. 

22 Bir keresinde size şöyle demiştim: "Günaha düşmemek için dikkat edin ve dua edin." Ancak 

Ruh'un Rab'biyle konuşmak için kullandığı dil olan dua bile unutulmuştur. Bu zamanın insanları 

tarafından bilinmeyen bir dildir. 

23 Dua etme ihtiyacı hissettiklerinde, kendilerini Bana ifade edecek sözcük bulamazlar. Yine de 

kelimelere ve hatta düşüncelere ihtiyaç duymadan herkesin ne istediğini çok iyi anlıyorum. Ama Ruhum 

onlara yanıt verdiğinde, kendilerini hazırlamadıkları için Beni anlamazlar. O zaman Efendilerinin onlara 

tanıdık gelmesi gereken sesi onlar için yabancıdır. 

24 İnsanlığa öğrettiğim dua saf bir kalple uygulanmış olsaydı, nesilden nesile insanlar sesimi duymak 

için her seferinde daha yüksek bir maneviyata erişirlerdi. O zaman İlahi Olan'la olan ruhani bağlantıları, 

bu zamanda materyalizmleriyle yarattıklarından daha sevgi dolu, adil ve gerçek bir dünya yaratmak için 

onlara hizmet edecektir. 

25 Neden spiritüalizmin (ruhsallaştırma doktrini) maddi yaşamınızın ortaya çıkışına karşı çıkan bir 

şey olduğuna inandınız? İnsanlığın iyiliği için uygulandığında biliminizi ne zaman kınadım? Eğer biri 

bunu söylemeye cüret ederse, Babasına karşı adil davranmamış olur. 

26 Ruhsallaşma yoluyla insan, zihninin kavrayabileceğinin ötesinde fikirler edinmesini ve maddi olan 

üzerinde güç sahibi olmasını sağlayan bir yücelme derecesine ulaşır. 

27 Bir an için şunu düşünün: Ruhun manevi yükselişi, Doğa'nın size sunduğu maddi yaratılışın 

incelenmesinde veya başka herhangi bir insani hedefte uygulamaya konursa, o zaman keşifleriniz yalnızca 

akılla yapılan araştırmalara atfedilmeyip, aynı zamanda her şeyi yaratanın size vereceği manevi vahye de 

katılırsanız, elde edebileceğiniz meyveleri hayal edebilirsiniz. 

28 İzleyin ve dua edin, size tekrar söylüyorum, böylece sesimi tanımayı öğrenebilirsiniz, böylece 

ilhamım size gelebilir ve onu anlayabilirsiniz, çünkü size henüz vereceğim birçok ders var. 

29 Seni gemi enkazından kurtarıyorum. Ben karanlığın içinde parlayan bir fenerim. Beni arayın, Bana 

güvenin ve yaşamınızı barış, erdem ve ruhsal yükseliş dünyasına dönüştürmenize yardım edeyim. 

30 İnsanlara gölge verecek ağaçlardan birini her diktiğinizde Ruhumu dolduran sevinci Benimle 

paylaşın. Yedi buluşma yeri, Roque Rojas'ın 1866'da kurduğu yedi buluşma yerini temsilen 1944 yılında 

kapılarını açtı. Ama eğer o ilkler bölünmüşlerse ve birbirleriyle nasıl uyum içinde yaşayacaklarını 

bilmiyorlarsa, siz de görevinizi itaatkâr ve kardeşçe yerine getirmelisiniz. İçinden çıktığınız altıncı 

buluşma yerini örnek alın ve emirlerime sadık kalın. Yedi tanesini tek bir koruyucu gölge yap ve hepsine 

aynı meyvelerden ver. Yürekleriniz Beni izlemeye ant içmeden önce, sizi sınar, arındırır ve güçlendiririm 

ki kararlılığınız kırılmaz olsun ve vicdanınız size bu andın Yeni Antlaşma Sandığı'ndan önce yazıldığını 

söylesin. 
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31 Benimle yaptığınız antlaşma dünyevi bir yükümlülük değil, Babanızdan - tüm yaratılmış şeyleri 

Yaratan'dan - kabul etmeye hazır olduğunuz ruhani bir görevdir. Size ruhani görevinizi nasıl yerine 

getireceğinizi gösteriyorum. Ama aynı zamanda, ruhunuzun doğruluğu ve yüreğinizin samimiyetiyle 

tanınabilmeniz için, insani konularda verdiğiniz her sözü ve taahhüdü yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. 

Evet'iniz her zaman "evet", hayır'ınız da her zaman "hayır" olsun. O zaman kararlarınızı sağlam tutma 

konusunda size güvenilecektir. Evlilik, ebeveynlik ve arkadaşlık gibi kutsal bir antlaşmayı asla bozmayın. 

32 İnsani görevlerin ve vaatlerin inkârı bu kadar büyük acılara yol açıyorsa, kendinizi Rabbinize 

adadığınız ruhani bir göreve sırtınızı döndüğünüzde ne olacak? Davamın feragatler ve fedakârlıklar 

gerektirdiği doğrudur, ama aynı zamanda size onun, peşinden gidenleri asla hayal kırıklığına uğratmayan 

bir ideal olduğunu söylüyorum. Hedefe ulaşan kişi ölümsüzlüğe kavuşacaktır. Şimdi size diyorum ki: 

Sözümü iyice çalışın ki, yeryüzünde ayrılmış bir grup oluşturmayasınız. Öyle bir anlayış ve donanıma 

ulaşın ki, ruhani olarak ayrı değil herkesle birlikte yaşayabilesiniz. Benim öğretilerim nifak tohumları 

ekmek istemez. 

33 Hakikat, akıl ve ışığın güç, şiddet ve korkuya galip geleceği zaman yaklaşmaktadır. Ancak insan 

ne zaman Mesih gibi "Benim krallığım bu dünyadan değildir" diyebilecek ve dünyevi malların geçici 

olduğunu anlayacak - yaratılmış olanlardan hiçbir şeyi kaçırmadan ve her şeyi doğru ölçülerde kullanacak. 

Gerçek gücün ruhsal olanda olduğunu, dünyanın gücünün, gösterişinin, ihtişamının ve biliminin 

görkeminin, saltanatı ne kadar uzun sürerse sürsün, sonsuzluk karşısında yenik düşeceğini anlayın. 

34 Sahte yücelik arayışları yüzünden insanlık pek çok hayal kırıklığı yaşadı ve size doğrusunu 

söyleyeyim, daha da büyüklerini yaşayacak. Yargıçları olan vicdanları onları uyandırdığında ve 

yaptıklarını düşündüklerinde insanlara ne olacak? Acıları acımasız, pişmanlıkları büyük olacak ve sonra 

tepkileri günahlarının kefaretini ödemek için ruhani bir yol aramak olacaktır. Bu döneme, fanatizmin en 

üst seviyesine ulaşacak olan dini savurganlık damgasını vuracaktır. Bunu dini cemaatler ve mezhepler 

arasındaki kavga ve "savaşlar" izleyecektir. Ancak siz uyanık kalmalı ve savaşın gürültüsü sizi ürkütene 

kadar beklememelisiniz; çünkü o zaman savaş silahlarınızın nerede olduğunu bilemezsiniz. Dalları 

yayılsın ve meyvelerini sunsun diye, sembolik olarak "ağaç" dediğim bu toplanma yerlerinin sayısını şu 

anda nasıl artırdığımı görün. 

35 Şu anda Kutsal Ruh'un tapınağını inşa ediyorum. Ancak burası inşa edildiğinde, artık toplantı 

evleri, kiliseler ve hac yerleri kalmayacak ya da dini sembolleri, ayinleri ve gelenekleriyle birlikte varlık 

nedenlerini yitirmiş olacaklar. O zaman Benim yüceliğimi ve varlığımı hissedecek, evreni kilise ve 

komşunuza duyduğunuz sevgiyi ibadet olarak tanıyacaksınız. Doğa Ana'nın bağrından, biliminizi bir refah 

yolu haline getirecek yeni bilgiler fışkıracaktır; çünkü biliminiz, Tanrı'nın sesi olan vicdan tarafından 

doğru yola sokulacaktır. 

36 Beyin artık dünyanın efendisi değil, onu yönlendirecek ve aydınlatacak olan ruhun iş arkadaşı 

olacaktır. 

37 Sevgi ve merhametin insanların yüreklerinden kaçtığı bu zamanlarda, Baba size şöyle diyor: Sakin 

olun ve endişelenmeyin. 

38 Sizi her zaman sınadım ve şu anda daha da sınıyorum. Kendinize acınızın sebebinin ne olduğunu 

sordunuz. Ruhunuzu kaldırıp Benimle konuşun ve Bana şöyle deyin: "Benim acılarım hemcinslerimin 

acılarından daha büyük." Hayır, çocuklarım, savaş tüm sonuçlarıyla birlikte ulusunuza ulaşmadı. Başkaları 

sizden daha fazla acı çekiyor. Eğer acı hissediyorsanız, bunun nedeni büyük bir sorumluluğun yükünü 

taşıyor olmanız ve başkalarının acısını hissediyor olmanızdır. Eğer onlar için acı çekiyorsanız, kutsanmış 

olun, çünkü çalışmanız iyi meyve verecektir. İnsanlar arasında çalışın ve Benim Sözüm sizi her zaman 

teşvik edecektir. 

39 Şu anda Yargıç'ın size çok yakın olduğunu ve herkesin yaptığı işin hesabını vermeye hazır 

olduğunu hissediyorsunuz. Kendi içinize dönün, kalbinizi yoklayın ve vicdanınızın sesinin size hatalarınızı 

göstermesini bekleyin. Ama sana söylüyorum: Aklınızı ve yüreğinizi işlerinize verdiğinizi, bazen 

görevlerinizden fazlasını yaptığınızı ve talimatlarımı yerine getirmek için fedakârlık noktasına geldiğinizi 

gördüm. Bunun için sizi kutsuyorum; ama gerçekte sizden kurban kesmenizi istemedim. Sizin için 

yapacağım işler var, çünkü onlar sizin yeteneğinizin ötesinde. Sadece dua etmeli ve güvenmelisiniz. 

40 Bugün, Kendimi insanlara tanıtırken, onların kendilerinin ve geleneklerinin değiştiğini ve Beni 

anlamak ve Beni izlemek için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini görüyorum. Günah çoğalmış ve 
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çevre kirlenmiştir. Kötü etkiler yayılıyor ve kafa karışıklığına neden oluyor, zihni ve kalbi karartıyor ve bu 

atmosferin ortasında "İsrail halkı" kurtuluşlarını sağlamak ve insanlığa yardım etmek için mücadele 

ediyor. Benim İşim için sabırla ve alçakgönüllülükle çalışırsanız ve acı çektiğiniz zor yaşam koşullarının 

üstesinden gelirseniz, sevaplarınız daha büyük olacaktır. 

41 Öğretilerimden söz etmek için kendinizi donanımlı hissediyorsanız, bunu yapın. Henüz netlik 

kazanmadıysanız ve sözünüzün ikna edici bir gücü yoksa, daha fazla zaman ayırın. Öğrettiklerimi 

kendinize mal edene kadar Beni dinlemeye devam edin. 

42 İnsanın anlayış organı aracılığıyla verilen Sözümü işitmiş olmalarına rağmen, Bana ne inanan ne 

de kendilerini ikna eden ne kadar çok kişi var! Kendinizi hazırlamazsanız daha kaç kişi sizden şüphe 

edecek! Dünya size silahlarıyla, teorileriyle gelecek ve eğer hazırlıklı değilseniz o zaman zayıf 

düşeceksiniz. Sizi acımasızca sorgulayacaklar, Benim gelişime dair vahyi nasıl aldığınızı, Benim öğretimi 

ne şekilde aldığınızı sorgulayacaklar ve siz de onların her sorusuna yanıt vereceksiniz. Yardımsever ve 

hoşgörülü olmalısınız, Sözümün gerçeğini en basit şekilde açıklamaya, anlamını anlamalarını sağlamaya 

çalışmalı ve aydınlanmayı bulabilmeleri için onlara yardımcı olmalısınız. 

43 Aranıza esenliğimi bırakıyorum, tadını çıkarın, yaşamınızın izin verdiği ölçüde onunla sevinin, 

çünkü barış krallığı henüz insanlara inmedi; yine de size her kötülüğün panzehirini getirdim ve geçmiş 

zamanlardaki Sözümü yerine getirerek, barışın parlak bir şafak gibi doğacağını ve ruhunuzu 

aydınlatacağını ve bu üzüntü zamanından hiçbir iz kalmayacağını vaat ediyorum. 

44 İlahi yardımseverlikle dolu yeni nesillerin yeryüzünde yaşayacakları ve kendileriyle birlikte kutsal 

bir misyon getirecekleri zaman şimdiden yaklaşmaktadır. O zaman size söylediğim şu söz 

gerçekleşecektir: "Sonuncu olan ilk, ilk olan da sonuncu olacaktır." Herkes görevini kendi yaşamı boyunca 

yerine getirsin, çünkü barış zamanında geri dönmenize izin verip vermeyeceğimi bilemezsiniz. 

45 Tesellimi hisset, insanlık. Bende yaşayın ve sınavların acımasızlığından korkmayın. 

46 Meryem, şefaatçin, seni korusun. Ben de sizi kutsuyorum. 

47 Hıristiyanlık İsa'nın bazı maddi işlerine daha fazla önem verdiği için onun ruhani işlerini 

genellikle unutur. Örneğin, O'nun insani yoksulluğunu alçakgönüllülüğüyle ve fiziksel acısını ruhta çektiği 

gerçek çileyle karıştırır. Ve O'nun fiziksel kanının dünyanın günahlarını temizlediğini düşünerek, ruh için 

sonsuz yaşam olan gerçek kanın O'nun Sözü'nün özü olduğunu unutur. 

48 Efendi sana diyor ki: Eğer bu bedenin sonsuza dek aranızda kalması için bir neden olsaydı, Baba 

onu cellatlarından korurdu; ya da öldükten sonra kurtuluşunuz için herhangi bir şekilde yararlı olsaydı, 

onu size bırakırdı. Ama çarmıhtaki görevi tamamlandıktan sonra, O'ndan alacağınız şeyi İlahi Efendi'den 

isteyebilmeniz için gözleriniz artık O'nu göremez oldu: O'nun sözü, işleri, alçakgönüllülüğü ve mükemmel 

sevgisinin tüm örnekleri. 

49 Bu insan formu yeryüzünden kaybolduktan sonra, vicdanlarda sadece İsa'dan konuşan "Söz "ün 

ilahi özü kalmıştır. Özlemini duymanız gereken şey budur: bu yaşam ve sevgi mesajının özü, manevi 

anlamı. 

50 Babanıza maddi tapınma biçimleriyle tapınmaktan kaçının ki O'nu doğrudan ruhla sevmeyi 

öğrenebilesiniz. 

51 Birisi İsa'ya, "Sen Kral mısın?" diye sorduğunda, Efendi, "İşte bunun için geldim" diye yanıt verdi. 

Ancak herkes -kıyafetinin fakirliği nedeniyle- onun bir kral olabileceğinden kuşku duyuyordu. Hiç kimse 

o adamın alçakgönüllülüğünün ardında, konuşan O'nun görkeminden ya da o sözün derinliğindeki barış, 

sevgi, mutluluk ve adalet krallığı vaadinden kuşkulanmadı. 

52 İnsan bakışı her zaman dışsal olana bağlı kalır. Daha derine nüfuz etmez ve insanların haksız ve 

yanlış yorumları da buradan kaynaklanır. 

53 İsa'nın sorgulandığını, hakarete uğradığını ve hatta tümüyle reddedildiğini biliyor musunuz? Kendi 

öğrencilerinin bile sorulduğunda O'nun kim olduğunu söyleyemediklerini biliyor musunuz? Aynı şekilde, 

şu anda dünya sizinle konuşanın kim olduğunu merak edecek ve pek çok kişi sizinle iletişim kuranın 

Mesih olduğunu inkâr edecektir. O zaman öğrencilerimden bazılarının kafası karışacak ve kendileriyle 

kimin konuştuğunu, Baba'nın mı, Söz'ün mü yoksa Kutsal Ruh'un mu konuştuğunu merak edecekler. Buna 

karşılık ben de size diyorum ki, gerçek tek olduğu gibi, çağlar boyunca size verdiğim İlahi Öz de tektir; 

buna ister Yasa, ister Öğreti, ister Vahiy deyin. 

54 Bu gerçeği seven ve bu ışığı izleyen kişi Babasını sevmiş ve O'nu izlemiştir. 
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55 Ruhani düşünen öğrenci her zaman Benim işlerimin özünü aramalıdır, böylece Benim ilahi 

mesajlarımdaki gerçeği keşfeder. O zaman, bazılarının gizemle örttüğü ve diğerlerinin teolojik 

dogmalarıyla karmaşıklaştırdığı her şeyin derin anlamını keşfetmenin ne kadar kolay olduğunu 

deneyimleyeceksiniz. 

56 Ruhsallaştırma basitlik demektir. O halde ışık kadar basit, açık ve şeffaf olan bir şeyi neden 

karmaşıklaştıralım? 

57 Bu süre içinde adalet ve sevgiye olan susuzluğunuzu gidermek için Sözümü aramaya başladınız. 

İyi öğrenciler olarak Beni dinliyorsunuz ve Talimat Kitabı'nın sayfalarının önünüzden geçtiğini dikkatle 

görüyorsunuz. Sizler seçilmiş olanlarsınız, size bu öğretileri verdiğimde şaşırmayın. Ama tek tercih edilen 

siz değilsiniz. Eşitlik ve Sevgi Çalışmamda tüm ruhları değerli niteliklerle donattım. Daha önce çağrılmış 

olan sizler, kendinizi daha iyi sanmayın. Yalnızca kendinizi içsel olarak hazırlayın ki görevinizi yerine 

getirebilesiniz ve hemcinsleriniz tarafından anlaşılabilesiniz ve onlar da sizi takip edebilsinler. 

58 Size sağladığım nimetler için Bana şükretmek üzere her zaman Beni aradınız. Ve göremediğiniz 

Ruhum, bu mevcut formda sizinle açıkça konuşan Kişi'dir. Kullandığım ses taşıyıcılarının yalan 

söylemesine izin vermeyeceğim. Kendimi onların vicdanlarında hissettireceğim ve onlar da yüreklerinde 

hissettikleri huzur sayesinde yaptıkları işin hoşnutluk verici olduğunu bilecekler. 

59 İlerleme arzunuzu yerine getireceğim. Günün işine başlayabilmeniz için hepinizi yolun başına 

yerleştiriyorum. 

60 Size üçüncü gelişimin nedeninin insanlığa olan sevgim olduğunu anlayın. Sözümü yerine getirmek 

için Ruh'la geldim. 

61 Size daha önce de söyledim: "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır." Kendime tanıklık ettim. Şimdiki 

zamanda, Ruhumun ışığıyla, insanlık için bir gizem olan şeyi açıklığa kavuşturuyorum. Yehova'nın 

Emirlerini, İsa'nın Sözünü ve Kutsal Ruhumun bu zamanda size yaptığı vahiyleri tek bir kitapta 

birleştirebilmeniz için sizi aydınlatıyorum ve Üç Zaman'da Gerçeğime tanıklık etmek için size geldiğimi 

onaylıyorsunuz. 

62 Eski zamanlardaki Sözüm doğru yorumlanmadı, ama tohum ruhlarda ve orada Benim tarafımdan 

beslenecek. 

63 İsrail, Tanrısıyla yüksek bir ruhsal düzeyden konuşabilir. Bana gelin ve şüpheleriniz varsa sorun. 

Benimle sürekli iletişim halinde kalmanız Benim İrademdi, ama ruhsallaşma arzunuzda karasevdaya ya da 

fanatizme düştünüz. Ama tüm eylemlerinizde sadeliği ve saflığı öğütleyen Sözümü anlamanız Benim 

İsteğimdir. 

64 Bugün Beni dinlemek için az sayıda geliyorsunuz, ama bu tezahürlerde etrafımda toplanan ruhani 

lejyonlar ölçülemez. Benim Sözüm her şeyi temizleyen arındırıcı su gibidir. Sorumluluğunuzu 

hissedebilmeniz ve daha sonra Bana "Ne yaptığımı bilmiyordum, aydınlanmadan yoksundum, ailem bana 

hiçbir öğüt vermedi, evim bir uyumsuzluk yeriydi" dememeniz için size talimat veriyorum. - Çocukların 

ebeveynlerini yanlış değerlendirdiklerini, ebeveynlerin çocuklarına iyi örnek olmadıklarını, kardeşlerin 

birbirleriyle kavga ettiklerini gördüm ve bu yüzden sizden rica ediyorum: Ne zaman kendi aranızda 

birleşeceksiniz? Size öğüt versinler ve dünyanızda ruhani ilerleme kaydetmeniz için size ilham versinler 

diye her zaman erdemli varlıkları dünyaya gönderdim. 

65 Eğer karı kocaysanız, evlilik bağıyla birleşen karı kocanın çocuklarına bakıp onları 

yetiştirebilmeleri için evlerini bir tapınak haline getirmeleri gerektiğini unutmayın. Onlara kederli bir 

miras bırakmayın. Herkes yaşamı boyunca yaptıklarının karşılığını adil bir şekilde bulacaktır. 

66 Bir dostunuzu hoşnut etmeye çalıştığınız gibi, Beni hoşnut etmeye de çalışın. Yalvar, iste, sana 

vereceğim. Sizi Ruhumun sevinci için yarattım ve gelişiminize yardımcı olacak şeyleri size bahşetmek 

Bana memnuniyet verir. 

67 Ayartma içinize nefret aşılar ve doğası gereği zayıf olan insan, hemcinslerinin kalplerinde yıkıcı 

hasara neden olur. Ama size soruyorum, benim yarattığım şeyi yok etmeye ne hakkınız var? Neden inancı 

öldürüyorsunuz, neden yargılıyorsunuz? İnsanlık şu anda Beni hoşnut eden işler yapmıyor, ama Ruhumun 

ışığı parlıyor ve sizi kötülükle savaşmaya hazırlıyor. Sizden zararlı olan her şeyi, evriminizde geri 

kalmanıza neden olan her şeyi atmanızı istiyorum. 

68 Kendinizi Benimle güçlendirin. Kendinizi Benim Sözümle besleyin ki asla açlık çekmeyesiniz. 

Bugün Benim soframda bir ziyafet çekiyorsunuz, Benim ekmeğimin tadını çıkarıyorsunuz ve sonsuza dek 
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Efendinin öğrencilerini sofrasına oturttuğunu, onlarla konuştuğunu ve onları sonsuza dek beslediğini 

hatırlayacaksınız. Bana içten bir yürekle seslendiğinizde, sizinle birlikte olacağımı söylemiştim. 

Yakarışınızı duydum ve bu yüzden aşağı indim. Hazırladığım iman gözleriyle Bana bakın. Ben sizin 

önünüzdeyim ve sizi Varlığıma layık kıldım. Beni Sözümün gerçekliğiyle tanıyın. Bu, sizin kendinizi 

içinden çıkardığınız rahimdir. Ama dünya sizi Benden uzaklaştırırsa, geri dönmek için çaba 

göstermelisiniz ve bu sevgi dolu Kalp sizi kabul etmek için her zaman açık olacaktır. 

69 Tıpkı İkinci Çağ'da insanlıkla birliğin bir işareti olarak size geldiğim ve sonra Baba'ya döndüğüm 

gibi, bugün de bir süreliğine geldim; ama evrensel ışınım 1950'de geri çekilecek. Bu nedenle, size o yıldan 

sonra artık bu tezahüre sahip olmayacağınızı söyledim. O zaman Benimle ruhtan ruha bağlantı 

kuracaksınız ve lütfum kalbinize inecek. Kendinizi Bana çok yakın hissedeceğiniz günler gelecek, ey 

halkımın sade yürekleri. Hemcinslerinize hizmet ederek Bana hizmet edin. Doktor olun ve sevgi 

emeklerinizin karşılığını bir gülümsemeyle alırsanız, tatmin olacaksınız. Eserlerinizi ahirette yazacağım. 

70 Sevgili Anneniz Meryem'i sevin, onu ruhen arayın. Onu kendinize yakın hissetmek için önünüze 

bir görüntü koymayın. O, her zaman kendini gösterdiğini gördüğünüz Yehova'nın anne sevgisidir. O sizin 

İlahi Avukatınızdır. Onu sevin ki ben de ona tekrar şöyle diyebileyim: "Anne, bu senin Oğlun! 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 127 
(1 Ocak 1945 tarihinde ilan edilmiştir) 

1 Bu tezahür karşısında fiziksel gözlerinizi kapatın, çünkü konuşmak istediğim sizin ruhunuz. 

2 Size geri döneceğime dair söz vermiştim ve bu yüzden sizinle bu ruhani buluşmada bulunmaktan 

kendimi alamadım. 

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

izin verin. 

4 Size huzur verebilecek bir yer aramak için çok dolaştınız ve bulamadınız; ve Sözümü duymak için 

bu mütevazı toplantı odalarına ilk geldiğinizde, buralarda - fakir ve basit - çok özlediğiniz huzuru 

bulacağınızı hayal etmediniz. 

5 Sevgi aracılığıyla sizi kendime kazanmak istiyorum. İşte bu nedenle size bu talimatı veriyorum ki, 

bu talimat aracılığıyla, sizi kabul ettiğim aynı özen ve sevgiyle hemcinslerinize, yolculara, yolda 

kalmışlara öğretebilesiniz. 

6 İnsan sadece ekmekle yaşamaz, çünkü içinde bedenden kaynaklanmayan açlık ve susuzluk vardır 

ve bunları tatmin etmek için ruhsal su ve ekmek aramalıdır. Ama öğretilerimi anlayabilmeniz için size acı 

çektirmem gereklidir. 

7 Bazıları Bana soruyor: "Tanrım, insan sevgisi belki de Senin önünde kabul edilemez ve iğrenç bir 

şeydir ve Sen yalnızca ruhani sevgiyi mi onaylarsın?" 

8 Hayır, millet. Sevginin en yüksek ve en saf duyguları ruha ait olsa da, sevebilsin diye insan 

bedenine de bir kalp yerleştirdim ve ona duygular verdim ki bu duygular aracılığıyla onu çevreleyen her 

şeyi sevebilsin. 

9 İnsan yaşamını ruhani varlıklara emanet ettim ki yeryüzünde yaşasınlar ve bir kez yeryüzüne 

çıktıklarında Bana olan sevgilerini kanıtlasınlar. Bu amaçla insanları ikiye ayırdım ve birine daha güçlü, 

diğerine daha zayıf özellikler verdim. Bu parçalar erkek ve kadındı. Her iki varlık da ancak birleşerek 

güçlü ve mutlu olabilirdi ve evlilik de bu amaçla kurulmuştu. İnsan sevgisi, ruhun sevgisiyle harekete 

geçtiğinde Benim tarafımdan kutsanır. 

10 Kökleri yalnızca fiziksel olan sevgi, yollarını aydınlatan bir vicdandan yoksun oldukları için 

duygusuz varlıklara özgüdür. Dahası, size iyi meyvelerin her zaman iyi birliklerden çıkacağını ve ışık 

ruhlarının onlarda enkarne olacağını söylüyorum. 

11 Ey insanlar, şimdi ruhen ve bedenen güçlü bir aile oluşturabilmeniz için tohumlarınızı arındırma 

zamanıdır. Beni anlayın çocuklarım, böylece Vasiyetimi doğru yorumlayabilirsiniz, çünkü 1950 yılı 

şimdiden yaklaşıyor ve bunun Benim tezahürümün sonuncusu olarak belirlediğim yıl olduğunu 

unutmamalısınız. O gün için hazırlıklı olmanızı istiyorum, çünkü yalnızca bu hazırlığa ulaşmış olanlar 

konumlarında sağlam kalabileceklerdir. Bunlar gelecekte Bana gerçek tanıklık edenler olacaktır. 

12 Unutmayın ki, yalnızca kendilerini ruhsallaştırabilmiş olanlar Benim çalışmalarımı duyurabilirler; 

kendilerini yeni birlik biçimine hazırlamamış olanlar için - düşüncelerimi almak ve mesajlarımı yeniden 

üretmek için gerekli ilhama nasıl sahip olabilirler? 

13 Tanıklığınızın insanlığın iyiliği için olabilmesi için hepinizin bu ilerlemeyi kaydetmesini 

istiyorum. Bakın, eğer bazıları bir şekilde, diğerleri başka şekilde düşünürse, insanlara sadece karışıklık 

getirmiş olurlar. 

14 Bu Sözün özü, Damiana Oviedo aracılığıyla sizinle konuştuğum zamanki tezahürünün 

başlangıcından beri hiç değişmedi. Öğretilerimin anlamı hep aynı olmuştur. 

15 Ama bu sözlerin özü nerede? Ne oldu onlara? Sözümün aranızda bu kadar bolca yayıldığı bu 

zamanda ilk olan İlahi mesajların yazıları gizlidir. Yarın bu tezahürün nasıl başladığına tanıklık 

edebilmeniz için bu öğretilerin gün ışığına çıkması gereklidir. Böylece, ilk öğretilerimin tarihini, içeriğini 

ve bu vahiy döneminin sona ereceği yıl olarak belirlenen 1950 yılını getirecek olan son öğretilerimin 

tarihini bileceksiniz. 

16 Bugün, Benim Sözüm susturulduktan sonra insanlığın nasıl bir kaosa sürükleneceğinden henüz 

şüphelenmiyorsunuz ve böyle bir olayın uluslar arasında yaratacağı kasırgayı hayal bile edemiyorsunuz. 

Sorumluluğunuzun her seferinde artmasına dikkat etmelisiniz, çünkü her yeni seferde daha fazla 



U 127 

92 

aydınlanma kazanacaksınız. Mirasınız zaten çok büyüktür ve bu dünyadan ayrılmadan önce onu insan 

kardeşlerinizle, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanız zorunludur. 

17 Sözümü anlayabilmeniz için yüreklerinizi duyarlı kılın, çünkü onu henüz anlamadınız. Yarın size 

sezgi yoluyla verirsem, Sözümü nasıl alacak ve kavrayacaksınız? 

18 Kendinizi gerçekte ve ruhta birleştirin ve en büyük sınavlarda bile birbirinizden ayrılmayın. Tek 

Tanrı, tek İrade ve tek Söz sizinle birlikte olmuştur. Bu nedenle, gelecekte şu anda size verilmiş olanlardan 

farklı talimatların ortaya çıkması mümkün olmayacaktır. 

19 Benim isteğime karşı gelmeye cesaret edebilecek biri var mı? Bu, bu halkın bağrında çekişme ve 

düşmanlığın ortaya çıkacağı anlamına gelecektir, çünkü bazıları gerçeğe sımsıkı sarılırken, diğerleri 

kiliseleri doğru yoldan saptırmak için yanlış sözler kullanacaktır. 

20 zayıf olmayın, insanlar, size "güçlü" dediğimi her an hatırlayın. Eğer imanınızı aldatmadıysam ve 

size Sözümün anlamının değişmez olduğunu kanıtlamadıysam, hemcinslerinize kötü bir örnek vererek 

onları nasıl aldatabilirsiniz? Gelecek nesillere bırakacaklarınızı hazırlamanın zamanı geldi. 

21 Birçokları yüreklerinde Bana şöyle der: "Efendim, Sana sadakatsizlik edeceğimizi öngörüyor 

musun? Bu nasıl mümkün olabilir?" Ben de size İkinci Çağ'da elçilerime söylediğimin aynısını 

söylüyorum: "Günaha düşmemek için dikkat edin ve dua edin"; çünkü hepiniz biliyorsunuz ki, onların 

arasında Bana ihanet edecek ve Beni satacak Biri vardı ve kendisine Benim öğrencim demesine rağmen bu 

zamanda bunu kimin yaptığını bilmiyorsunuz. 

22 Ruhum sizi çağırıyor, sesim yüreklerinize bir öğretmen olarak geliyor ve sonsuza dek Cennetteki 

Babanızın Ruhu sizi okşamak için etrafınızda olacak. 

23 Ben her ruhun ulaşmayı arzulaması gereken En Yüksek Seviyeyim, çünkü ona ulaşan kişi 

yaratılışın tüm güzelliğini ve Babasının eserlerinin görkemini nasıl seyredeceğini bilecektir. 

24 Sözüm yüreklerinizde bir keski gibi çalışır, ruhlarınızı ışıktaki Ruhum gibi yapana kadar 

şekillendirir. 

25 Şaşkın zihinlerin önünde değil, Ruhu'nun mükemmelliğini ve doğruluğunu size kanıtlayan O'nun 

önünde olduğunuzu düşünün. Sizi dallarında iyi meyveler asılı olan yaşam ağacına yaklaştırdım. Bugün 

Evimde bir ziyafet var, soframda birçok kişi var. Ama burada bulunanlardan hangisi yarın Bana sırtını 

dönecek? Sadece ben biliyorum. 

26 Ruhani bir miras isteyen herkes soframa gelsin, Benimle otursun ve bu somundan yesin ki 

kalktığında Benim huzurumun sahibi olduğunu hissetsin ve ruhu şu anda oluşturmakta olduğum ve 

çocuklarımı birleştirdiğim sevgi zincirinin bir başka halkası haline gelsin. 

27 Gelin, gelin ve kapımı çalın. Ey dışlanmışlar, yaklaşın, yiyin, giyinin, ama sonra Benim 

adımlarımla yürüyün. Benim tarafımdan buyurulan yasaları öğrenin ve onlara uyun ki, acı kadehi 

içmeyesiniz. Anladım: Mükemmel yoldan ayrılan Benim krallığımdan ayrılır ve ölümü bulma tehlikesiyle 

karşı karşıyadır. 

28 Size herkesin ihtiyaç duyabileceğinden fazlasını veriyorum. Neden? Böylece size emanet ettiğim 

pek çok şeyi hemcinslerinize aktarabilirsiniz. Ancak kendinizi ruhsallaştırın ki yalnızca gözlerinizin 

gördüğü acılardan değil, aynı zamanda görüş alanınızın ötesinde olanlardan da etkilenin, çünkü onlar sizin 

sevgi dolu faaliyet alanınızın dışında değildir. Duyarlılığınız bu dünyadaki varlıkların acılarına sempati 

duymakla da sınırlı kalmamalıdır. Hayır, bir ruhun sevgi dolu yardım arzusuyla size görünmez bir şekilde 

yaklaştığını da hissetmelisiniz. Bu durumlarda sadece ruhsallaştırma onların ihtiyaçlarını size 

gösterecektir. 

29 Bağrımdan çıkan yaşam ırmağının birinden diğerine aktığını, susuzluklarını giderdiğini ve onları 

kirlerinden arındırdığını gördüğünde Ruhum ne büyük bir sevinçle dolacak. 

30 Hayatınızı en iyi şekilde değerlendirin, çünkü kısadır; bir yıl, zamanın enginliğinde kaybolan bir 

andır. Baba'nın niyetlerini isteyerek takip edin ve size emanet edilen yaşamın tek bir değerli anını bile 

boşa harcamayın. 

31 Size iyi niyetimin sona erdiğini ve size ne söylemek istediğimi anlayabilmeniz için derin 

düşünmeniz gerektiğini söyledim. Sizin bencil ve maddileşmiş hayatınıza gösterdiğim tahammülün 

sınırına ulaştım. Bununla birlikte, size yeni bir iyilik vereceğim, ama bu ruhani nitelikte olacak. 

32 Kitap açık, onu açan bendim. Sayfaları size sürekli olarak ilahi içeriklerini gösterecektir. 
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33 Dualarınızın Bana ulaştığı bu anlarda bakışlarım sizi kucaklıyor. Işığım ruhunuzun üzerine Baba, 

Efendi ve Yargıç olarak indi. Evet, ey insanlar, bugün Bana sunduğunuz işlerin meyvesinin ne olduğunu 

sormak için sunularınızı almaya geldiğim gündür. 

34 Zihniniz sessizleşir, kalbiniz bir an için askıya alınır ve vicdanınız yargılamanıza katılır. 

35 Sizleri artık küçük çocuklar olarak görmüyorum, çünkü sizler Benim tarafımdan İlk Çağdan beri 

ruhani mükemmellik yoluna yerleştirilmiş olan büyük ruhlarsınız. Bu nedenle size ilk doğan adını verdim 

ve sizi Ruhumun sırdaşları ve mirasçıları yaptım. Bu nedenle şimdi sizden bir hesap talep ediyor ve 

ruhunuzla ve size bir araç olarak emanet edilen bu bedenle ne yaptığınızı soruyorum. Sizi bu Üçüncü 

Çağ'da Altıncı Mühür'ün Işığını duyurmak gibi zor bir görevle gönderdim ki, etrafınızda Benim halkımı 

oluşturacak büyük kalabalıklar toplanabilsin. Sizi eğitmek ve donatmak için insan aklı aracılığıyla 

Kendimi tanıttım ve 1950 yılını bu tezahürün sonu olarak belirledim. Bunun bilincinde olun, çünkü o gün 

yaklaşıyor ve size emanet edilen zamanı kullanıp kullanmadığınızı bilebilmeniz için kendinizi zaman 

içinde vicdan ışığında incelemelisiniz. 

36 Çalışma gününüzü aydınlatsın diye size ışığın ruhani dünyasıyla birleşme lütfunu bahşettim ve 

önünüze İlyas'ı gönderdim ki size yol açsın ve denemelerinizde sizi cesaretlendirsin. Savaşların tehdidine 

ve doğanın serbest bırakılmış güçlerine karşı sizi koruyan etkisini hissedebilmeniz için size Barış Meleğini 

gönderdim. 

37 Sizinle Baba olarak konuşuyorum; ama Beni Yargıç olarak aramayın. Sizi seviyorum ve sizi uzun 

zamandır bekliyorum; ama evren üzerindeki yargımın acımasız olacağını ve Efendinin Sözünü her yere 

taşımak için Benimle birleşeceğinizi unutmayın. 

38 Huzur ve mutluluk istiyorsanız, sağlık ve esenliğe kavuşmak istiyorsanız, bu lütuf armağanlarını 

ancak komşularınızı severseniz, sizi kıranları bağışlarsanız ve ekmeğinizi muhtaç olanlarla paylaşırsanız - 

size bol bol verdiğim Ruh'un o tükenmez ekmeğini - elde edebileceğinizi anlayın. 

39 Dualarınızın tüm dünyaya yayılan bir kardeşlik örtüsü gibi olması gereken bu savaş zamanlarında 

barış ruhları olun. 

40 İnsan kanıyla kızarmış yeryüzünü ve suçlarını durdurmayan insanları düşünüyorum. Huzurumu 

dünyanın üzerine çek, çünkü aksi takdirde adaletim ülkeden ülkeye gerçekleşecek ve sen de hayırseverlik 

eksikliğin için Bana hesap vermek zorunda kalacaksın. 

41 Sizi karşımda suçlu olarak görmek istemiyorum, sizi her zaman Baba sevgimin yardım etmeye 

hazır olduğu çocuklarım olarak görmek istiyorum. Sizi ruhumun yüceliği için ve Kendimde kendinizi 

yenileyebilmeniz için yarattım. 

42 Günahlarınızı görmeye takılıp kalmam, günahlarınıza bakmak da istemem. Sizde düzeltme 

kararlılığını ve işimdeki ruhani gayreti görmek istiyorum. 

43 Sizi sevdiğim gibi Beni ruhen sevmeyi öğrenin ve bağışlamamla lekelerinizi silin. Gözyaşı 

vadisindeki bu yaşam sizin için bir sürgünse, Benimle birlikte ağlayın ve acınızı dindirin, yeni bir cesaret 

alın, çünkü bu süreçte ruhunuz arınır. Çarmıhınızı sabır ve teslimiyetle taşıyın ve kalbinizde inanç ve umut 

alevinin parlamasına izin verin. 

44 Etrafınıza bakın ve barışın öksüz bıraktığı insanlığı görün. Ancak savaşın sonuçları sizin 

tarafınızdan hissedilirse onu affedin. 

45 Onlara gönderdiğim sınavlara dayananları kutsuyorum, bağımda çalışanları kutsuyorum. Hastaları 

iyileştiren elleri ve ahlaki açıdan yenilenen kadın ve erkekleri kutsuyorum. Acılarının ortasında Beni 

kutsayan hastaları ve elde ettikleri faydaları Benim sevgi dolu ilgime bağlayan herkesi kutsuyorum. Ama 

Ben sadece Beni seven ya da tanıyanı kutsamam, tüm çocuklarımı aynı sevgiyle kutsarım. 

46 Tüm fanatizmi ve ayrıca dini kültünüzdeki yararsız her şeyi ortadan kaldırmanız Benim İrademdir, 

çünkü ruhunuzda Tanrısallığım için gerçek bir sığınak bulmak istiyorum. 

47 Hastalara Benim şifalı merhemimi sürün; ama tüm içsel hazırlığınıza ve hayırseverliğinize rağmen 

bazılarını iyileştiremezseniz, meseleyi Bana bırakın ve bunun hesabını Ben vereceğim. Sana söylüyorum: 

Eğer öğrencilerimden biri mükemmel ruhaniliğe erişirse, hastaları iyileştiren ve ölüleri gözle, sesle, 

iradeyle ya da sadece dokunarak dirilten İsa gibi olur. 

48 Öğrencilerim, nasıl bu halkın meyvesini almak için indiysem, hasadı ve haracı da tüm evrenden, 

doğanın tüm güçlerinden, tüm krallıklardan, tüm dünyalardan ve meskenlerden, insanlar tarafından bilinen 
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ve bilinmeyen tüm varlıklardan, en mükemmelden mükemmellikten en uzak olana kadar toplayacağım. 

Herkesin üzerine ışığımı döker ve varlığımı hissetmelerini sağlarım. 

49 İnsanlık ruhsal olarak Üçüncü Çağ'da yaşamaktadır. Ancak "Üçüncü Çağ "ın ne anlama geldiğini 

bilmeyen herkes çalışmalı ve size büyük açıklamalar yapan Sözüme dalmalıdır; yine de anlamak için 

öğrenmek zorunda olduğunuz şeylerin çoğunu bu hayatta bilemeyeceksiniz, çünkü zekanız onu kavramak 

için yeterli değil. Ruhsal yaşama girdiğinizde, size yeni vahiyler vereceğim. 

50 Şu anda dünya uluslarına sesleniyorum. Herkes Benim ışığıma sahiptir; onunla yaşamı sanki onun 

sahibiymiş gibi tasarruf etmeye cüret ettiklerini düşüneceklerdir. Size gerçekten söylüyorum, yıkımınız ve 

acınız birçok kişide derin bir pişmanlık yarattı ve Beni arayan ve Bana yakaran milyonları ışığa uyandırdı 

ve onlardan Bana ağıt yakan bir çığlık yükseliyor: Baba, savaş 1945'te bitmeyecek mi ve gözyaşlarımızı 

kurutup bize barış getirmeyecek misin? 

Kehanet 1 Ocak 1945 tarihinde alındı 

51 İşte aranızdayım, ey yedi ulus! Yedi baş, siz ki dünyada Benim önümde yükseldiniz! 

52 İNGİLTERE: Sizi aydınlatıyorum. Adaletim sizi yine de ağır bir şekilde etkileyecek; ama size güç 

veriyorum, yüreğinize dokunuyorum ve size şunu söylüyorum: Hırslı hedefleriniz yıkılacak, 

zenginlikleriniz elinizden alınacak ve kimseye verilmeyecek. 

53 ALMANYA: Şu anda gururunuza musallat oluyorum ve size diyorum ki: Kendinizi hazırlayın, 

çünkü tohumunuz yok olmayacak. Benden yeni topraklar istediniz, ama insanlar Benim Yüce Öğütlerime 

engel oldular. Boynunu eğiyorum ve sana söylüyorum: Gücümü alın ve Bana güvenin, sizi kurtaracağım. 

Ama Bana güvenmez ve gururunuza teslim olursanız, düşer ve dünyanın kölesi olursunuz. Ama bu Benim 

İsteğim değildir, çünkü efendileri devirip köleleri ve tutsakları özgür bırakacağım zamandır. Işığımı al ve 

yüksel. 

54 RUSYA: Benim ruhum her şeyi görür. Dünya senin olmayacak. Hepinizin üzerinde hüküm 

sürecek olan benim. Benim Adımı silemeyeceksiniz, çünkü sizinle konuşan Mesih tüm insanlara 

hükmedecektir. 

55 Kendinizi materyalizmden kurtarın ve yeni bir hayata hazırlanın, çünkü bu gerçekleşmezse 

kibrinizi kıracağım. Size ışığımı veriyorum. 

56 İTALYA: Artık geçmişte olduğu gibi efendi değilsiniz; bugün alay, kölelik ve savaş sizi mahvetti. 

Dejenerasyonunuzun bir sonucu olarak, şimdi büyük bir arınma sürecinden geçiyorsunuz. Ama size 

söylüyorum: kendinizi yenileyin, fanatizminizi ve putperestliğinizi ortadan kaldırın ve Beni Rablerin 

Rabbi olarak tanıyın. Üzerinize yeni ilhamlar ve ışıklar dökeceğim. İyileştirici merhemimi alın ve 

birbirinizi bağışlayın. 

57 FRANSA: Acınızı Benim önüme getirin. Ağıtlarınız yüksek tahtıma ulaşıyor. Seni kabul 

ediyorum. Eskiden kendini Rab'be yükseltirdin, şimdi Bana sadece yanında sürüklediğin zincirleri 

gösteriyorsun. Ne izlediniz ne de dua ettiniz. Kendinizi bedenin zevklerine teslim ettiniz ve ejderha sizi bir 

av haline getirdi. Ama Ben sizi kurtaracağım, çünkü karılarınızın ağıtları ve çocuklarınızın feryatları Bana 

ulaşıyor. Kendinizi kurtarmak istiyorsunuz ve ben de size elimi uzatıyorum, ama gerçekten size şunu 

söylüyorum: İzleyin, dua edin ve bağışlayın! 

58 BİRLEŞİK DEVLETLER: Şu anda ben de sizi kabul ediyorum. Kalbinize bakıyorum - taştan 

değil, metalden, altından. Metal beyninin sertleştiğini görüyorum. Sende hiç sevgi bulamıyorum, hiç 

maneviyat keşfedemiyorum. Ben sadece megalomani, hırs ve açgözlülük görüyorum. 

59 Devam et, ama sana soruyorum: Tohumum aranızda ne zaman derin kök salacak? "Altın 

Buzağınızı" ve "Babil Kulenizi" ne zaman yıkıp yerine Rab'bin gerçek Tapınağını dikeceksiniz? İlkinden 

sonuncusuna kadar vicdanlarınıza dokunuyor ve sizi affediyorum. En yüce saatte, imtihan doruk noktasına 

ulaştığında, zihinleriniz karışmasın, berraklıkla düşünün ve önünüze çıktığımı hatırlayın diye sizi 

aydınlatıyorum. 

60 Size ışık, güç ve yetki veriyorum. Yüksek Öğütlerime müdahale etmeyin, çünkü buyruklarıma 

itaatsizlik eder ya da çizdiğim çizgiyi aşarsanız, acı, yıkım, ateş, salgın hastalık ve ölüm üzerinize 

gelecektir. 

61 JAPONYA: Sizi kabul ediyorum ve sizinle konuşuyorum. Mabedine girdim ve her şeye baktım. 

Sonuncu olmak istemiyorsunuz, her zaman birinci olmak istediniz, ama size doğrusunu söyleyeyim: bu 
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tohum Benim önümde hoş değil. Kalbinizin arınabilmesi için acı kâsesini içmeniz gerekir. Dilinizin diğer 

dillerle karışması gereklidir. Dünyanın size yaklaşması için bu gereklidir. Dünya kendini hazır ve saf 

bulduğunda, ona vereceğim tohumu size getirecek, çünkü kimsenin hazır olmadığını görüyorum. 

62 Sizde tanrısallığımın tohumunu görmüyorum. Ama ben yolu açacağım. Yakında evrende bir 

fikirler kaosu, bir bilimler, görüşler ve teoriler karmaşası olacak; ve bu kaostan sonra Işık size ulaşacak. 

63 Hepinizi hazırlıyorum, affediyorum ve doğru yolda ilerlediğinizden emin oluyorum. Zaman 

belirlendiğinde ve uluslara barış geldiğinde, inatçı olmayın, Yüksek Öğütlerime müdahale etmeyin ve 

İradem'e karşı çıkmayın. Uluslar barış yaptığında onlara ihanet etmeyin, çünkü o zaman hükmümü 

üzerinize getireceğim. 

64 Yedi ülke! Yedi kafa! Baba size gebe kaldı. Dünya senin önünde, senin egemenliğin altında. 

Bunun için Bana karşı sorumlusunuz! 

65 "Yedi Mühür Kitabı "nın ışığı her ulusun içinde olsun ki, insanlar kendilerini Benim isteğim gibi 

donatsınlar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 128 
1 Size Krallığıma götüren bir merdiven olan Sözümü getiriyorum. Size öğrettiklerimin farkına 

varırsanız, yeni bir yaşama uyanacaksınız. Kendini mükemmelleştirmek isteyen herkes yolun açıldığını 

görecektir. Sesim sizi çağırıyor çünkü hepiniz Benim çok sevdiğim çocuklarımsınız. 

2 Bana gelin ve krallığıma sahip olun. Ey çocuklar ve gençler, gelin, çünkü isteklerinizi işitmek Beni 

hoşnut eder. Siz bekâr kadınlar, Ben size eşlik etmek isteyen iffetli eşim; sevgili erkekler, Bana ait olun. 

Hepinizin sınavlardan yenik çıktığını görüyorum, ama ben sizi onlardan kurtaracağım. Bunun için sizi 

aramama şaşırmayın. Sevginin Benim şefkatime nasıl yansıdığını görmediniz mi? Anne'nin insanlık 

sevgisi için nasıl ağladığını görmediniz mi? Hepinizin içtiği kâse çok acıdır, ama sizi arındırır, çünkü 

döktüğünüz bu gözyaşları Mecdelli'nin İsa'nın ayaklarını meshederken döktüğü esanslar gibidir. O zaman 

olduğu gibi şimdi de günahlarınızı bağışlıyorum. 

3 Dünyadan geçerken kötülükle karşılaşırsınız ve kendinizi kirletmeden onun üzerinden 

geçmelisiniz. Ama Benim gücüm düşmemeniz için sizi ayakta tutar, çünkü o olmadan zayıf düşersiniz. 

Akıllı olun, izleyin, dua edin ve yenilmez olun. 

4 İnsanlığı ruhen fakir görüyorum, çünkü kazandığı güç maddi. Manevi olanla karşılaştırıldığında, 

maddi işler küçüktür, bunlar ruhu ölümsüz kılmayacaktır. Sadece iyilik için verilen mücadelede kazanılan 

erdemler ona ebedi yaşam verecek ve onu güçlü kılacaktır. 

5 Gururlu adam güçlü olduğuna inanır, ancak ziyaretler ona her adımda egemen olmadığını, 

"büyüklüğünün" aldatıcı olduğunu hatırlatır. Size verdiğim gücü iyilik yapmak için kullanın. 

6 Sözlerimden şüphe etmeyin. Size bir iman tohumu getiriyorum ki, onu geliştirebilesiniz ve aynı 

şekilde mucizelerimi takdir etmeyi öğrenebilesiniz. Size verdiğim yasaları bilesiniz ve onlarla ruhunuza ve 

bedeninize rehberlik edebilesiniz diye ruhunuza vicdan ışığını yerleştirdim. Benim talimatlarımda sağlık, 

huzur ve sevinç bulacaksınız. İşte bu yüzden size, bu ekmeği tadanın bir daha asla aç kalmayacağını 

söyledim. 

7 Beni tanıyabilmeniz ve şu anda size miras olarak vermekte olduğum bilgiyi daha sonra 

aktarabilmeniz için Kendimi size gösteriyorum. 

8 Şu anda yaşıyorsunuz ve geleceğiniz için ne planladığımı bilmiyorsunuz. Yeryüzünde yaşayacak 

ve beraberinde hassas bir görev getirecek olan büyük ruh lejyonlarını hazırlıyorum ve bilmelisiniz ki 

birçoğunuz, elçilerimin beden alacağı bu yaratıkların ebeveynleri olacaksınız. Göreviniz, onları nasıl kabul 

edeceğinizi ve onlara nasıl rehberlik edeceğinizi bilebilmeniz için kendinizi içsel olarak hazırlamaktır. 

9 Yeryüzü Benim tarafımdan hazırlanmıştır ve onu yarattığım gibi saftır. Eğer üzerinde kötü bir şey 

varsa, bu insanoğlunun eseridir. Birileri geçmişte olanlardan sorumlu olmadığınızı söylese de, günahınızla 

ne kadar çok kötülük yarattınız, insanlık. Ama ben size cevap veriyorum: Ruhunuz zaten başka 

zamanlarda yeryüzünde yaşadı, yok oldu ve yeryüzünü kirletti. Kim olduğunu biliyor musun? İnkâr 

ettiğiniz her şeyi insanlığa telafi etmek için ne kadar çok çaba sarf etmelisiniz. 

10 Yorulduğunuzda dua asasına yaslanın, çünkü onun sayesinde yeniden güç kazanacaksınız. Sözümü 

işittikçe, Varlığımı hissedeceğiniz daha yüksek bölgelere yükseleceksiniz. Yasamı yerine getirmek için 

ruhu dua yoluyla yükseltmenin yeterli olmadığını anlayın; aynı zamanda sevgi ve merhamet işleri de 

yapmalısınız. 

11 Bu rallinin sona ereceği zaman şimdiden yaklaşıyor. Ama Ruhumun sizden ayrılmayacağının her 

zaman farkında olun. 

12 Kendimi bu biçimde göstermeyi bıraktığımda, bu hazırlık döneminin sona erdiğinin işareti 

olacaktır. Bana hizmet edenlerin zihinlerini mühürleyeceğim ve büyük çalışma döneminde onları 

dinlendireceğim ve bağımda itaatkâr hizmetkârlar olanlara ödül vereceğim. Onlara Ruhumun esenliğini 

bırakacağım. Ancak daha yüksek bir vahyin araçları olmaya devam edeceklerdir. 

13 "Söz" İsa'da olduktan sonra artık beden almadığı gibi, Ruhumun insan aracılığıyla bu tezahürü de 

tekrarlanmayacaktır. Yalnızca Benim ışığım sonsuzluktan yayılmaya devam ederek size ruhsal olarak 

doğru yolda rehberlik edecektir. 

14 Bu ışığa dikkat ederseniz doğru yoldan sapmazsınız. Yasalarıma uyun, o zaman ruhsal 

armağanlarınıza olan inancınız ve güveniniz çok büyük olacaktır. Meryem'in, İsa'nın ve İlyas'ın güçlerinin 

ne olduğunu anlayın, çünkü size onlardan bir pay verdim. 
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15 Buyruklarıma itaat ederken neşeli olun; bu sizin için bir kurban değil, aksine ruhunuz için bir 

sevinç olacaktır. Babalarının yanında, O'na güvenen ve O'na umut bağlayan küçük çocuklar gibi olun. 

16 Bu insanların insanlık için dua ettiğini, onu sevdiğini ve Üstadın sevgisinden ilham aldığını 

gördüm. Acınız da büyük ama sizi birleştirecek ve gerçek bir aile yapacak olan da bu. Vaat edilen 

topraklara ulaşıncaya kadar, yaşam yolculuğunuz boyunca sizi teselli edeceğim. 

17 Umduğunuz huzur gelecek ve en az çektiğiniz acı kadar büyük olacaktır. (Tüm ruhani 

toplulukların) birleşmesi de gelecek, ama ondan önce size bu kehanetlerin gerçekleşeceği zamanın 

yakınlığını bildiren duyurular göndereceğim. 

18 Yeni bir çağın eşiğinden geçen sizler hoş geldiniz. Sakinleştirici çanın sesini duydunuz ve 

çağrısının sesine toplandınız çünkü bunun Babanızın sizi O'nu dinlemeye davet eden sesi olduğunu fark 

ettiniz. Bu arzu ve itaat, kalbinize ulaştığında sesimin sizin tarafınızdan tanınmasına neden oldu. 

19 Size verilen (dünyevi) yaşamın uzunluğunu bilmediğiniz için, bu andan itibaren yola çıkmanız 

gerekir; çünkü yaşam yolunuz ne kadar uzak olursa olsun, hedefe ulaşmanız için her zaman teşviklerle 

dolu olacaktır. Her seferinde bir gizem gözlerinizin önünde aydınlandı. Bu Üçüncü Zaman'da, Sözüm sizi 

besleyecek ruhsal meyveye dönüştüğünde, ruhunuz için saklanan şeyi size açıklayacağım. Sözüm ruhen 

alçakgönüllü olanlara ve zihinleri sade olanlara dökülür, çünkü zihinden geçip kalbe ve oradan da ruha 

akarken, yolda karşılaştığı kirliliklerle kendisini lekelemeyen kristal berraklığında bir su akıntısı gibidir. 

20 Bu süre zarfında dünyanın tozuna girmedim. Varlığınızın derinliklerinde var olan, ayak izlerimi 

bıraktığım iç tapınakta yalnızca Benim Ruhum bulunur. Rabbinizin sofrasına oturmuş olan sizler bu 

ekmeğin, bu şarabın ve bu meyvelerin tadını bilirsiniz ki asla aldanmayasınız. 

21 Ruhunuzu hasta buldum, ama Kendimi onun önüne koydum ve ona şöyle dedim: "Ben Yol'um; 

size yardımımı sunuyorum. Kendini Benim sözlerime göre yönlendir ve aradığın topraklara ulaşacaksın." 

22 Ruhani yaşam hakkında hiçbir fikriniz yokken, çaresiz hissettiğinizde ve dinlenmek için ölmeyi 

dilediğinizde Tanrı'ya küfrettiniz - düşündüğünüz gibi - hayal ettiğiniz gibi bir dinlenmenin var olmadığını 

bilmeden, çünkü ruh mükemmel mutluluğu yalnızca faaliyette bulur. Hareketsizlik egoistliktir ve egoizm 

ruha değil bedene aittir. Sadece beden, içindeki yaşamın son nefesi de söndüğünde huzur bulur. Ey 

insanlar, kendinizi ruhsallaştırın ki size şefkat ve huzurla gülümseyen Efendinizin yüzünü görebilesiniz. 

23 Çoğalan ve yayılan bir tohum gibi, öğretilerim de insanlığı kurtarmak için yayılacaktır. Sadece 

Beni duyanlar değil, bu Sözü duyma ayrıcalığına sahip olmayanlar da kurtulacak. 

24 Bu halkın üzerine, yarın sevgi, uyum ve barışın filizleneceği tarlaları verimli kılacak ruhsal 

armağanlar döktüm; çünkü tohumum elçilerim tarafından geniş topraklara, illere ve şehirlere taşınacak. 

25 Sizi hücrenizde aradım çünkü siz materyalizmin, egoizmin ve günahın tutsağıydınız. Ama bu 

Müjde'yi yüreklere ulaştırmanız için sizi özgür bıraktım. Benden asla uzaklaşamayacaksınız. Sizler 

kudretli yaşam ağacının körpe yaprakları, dalları ya da filizlerisiniz. Ruhunuzdan ağacın özsuyu akar. Bu, 

sizi Bana bağlayan ve asla yok edilemeyecek olan antlaşmadır. Ağaç ailedir, içinde baba, anne ve çocuklar 

sonsuza dek birleşmiştir. Rab'bin tüm çocukları kendilerini kardeş olarak kabul etmelidir: Sadece prensip 

ya da köken olarak değil, sevgi olarak da kardeşler. 

26 Bu ağacın simgesi, Beni çivilediğiniz çarmıhtı. 

27 İşte Üstat yolunuzu kendi sözüyle tatlandıracak; çünkü bu yolda bir kez huzur bulanlar, bu yoldan 

zorlukla ayrılırlar ya da kasırgaların onları kamçıladığı geçmiş yaşamlarının hatalarına geri dönerler. Her 

zaman yeni öğretiler ve vahiylerle dolu olan Sözüm sizi canlandırır, böylece hareketsiz kalmazsınız ya da 

geri çekilmezsiniz. 

28 Size Sözümle öğretilerimi verdiğim zamanı iyi değerlendirmenizi tekrar tekrar söylüyorum, çünkü 

ayrılış saatim geldiğinde artık bu "bülbülün" sesini duymayacaksınız. 

29 "İlk "lerin "son "ların iyi öğretmenleri olmasını istiyorum. Onların arasında - acıların potasından 

geçmiş - büyük ruhların olacağını kabul edin. 

- Ruhsal çalışmalarımı büyük bir sevgiyle kucaklayacak ve yüreklerinde Benim öğretilerim ve ruhlarında 

Benim teşviklerimle insanlar arasındaki mücadelelerine başlayacaklar. 

30 İzin verin size öğreteyim, sizi hazırlayayım ve sınayayım ki, güçlü olasınız ve imanınız gerçek 

olsun. Sizi İrademin araçları olarak kullanacağım ve sizin aracılığınızla birçok işi başaracağım. 

Dudaklarınız aracılığıyla kalabalıklara sesleneceğim ve onların arasından bu zamanda Beni izleyecek 

olanları seçeceğim. 
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31 Hayırseverlikle dolun, insanlığın trajedisini hissedin, denemelerini ve kefaretini anlayın ki bunun 

için dua edip gözetebilesiniz. Unutmayın ki Üstat kriz zamanlarınızda sizi terk etmez, öyle ki öğrencilerim 

olarak siz de hemcinsleriniz için aynı şeyi yapabilesiniz. 

32 Mesajımın hemcinslerinizin kalplerine ulaşması için vazgeçilmez olduğunuzu düşünüyor 

musunuz? Hayır, millet, ama size emanet ettiğim ve başarmanız için size gerekli olan her şeyi verdiğim 

görevi yerine getirmelisiniz. Bugün size sunacak hiçbir şeyi olmayanların yarın sizin için neler 

yapabileceğini biliyor musunuz? 

33 İnsanlığın üzerinde büyük bir arınma var ve adaletimi soluduğunuz havada bile hissedebilirsiniz. 

Ancak tam da bu acı kadehi insanlığı ahlaki ve ruhani olarak dönüştürecektir. 

34 Yenilenmek için çaba gösterin ve artık Benim talimatlarım karşısında küçük çocuklar gibi 

davranmayın ki, yavaş yavaş öğrenciler haline gelebilesiniz - sadece anladıklarınızla değil, uygulamaya 

koyduklarınızla da. 

35 Bu ağacın gölgesinde dinlenin, ey yorgun gezginler ve sonra gücünüzü yeniden kazandığınızda 

ağacın koruyucuları olun ve ona bakın. Bu özen ve onu korumaya yönelik bu sevgi, toprağı verimli kılan 

ve onu tazeleyen su gibi olacaktır. Sonra dalların büyümesini sağlayacaksın, böylece gölge yayılacak ve 

birçok muhtaç onun altında sığınak bulacak. Sağlık ve ruhsal huzur isteyen çok sayıda insan gelecek ve o 

zaman hazırlıklı olmalısınız, çünkü bu ağaçta başka hiçbir yerde bulamayacakları meyveler bulacaklar. 

36 Dünyanın barışı ve ulusları yönetenlerin aydınlanması için ruhunuzdan dua yükselsin; çünkü İşim 

durma noktasına gelmesin diye katı yürekli ve katı düşünceli olmamalısınız. Şu anda sahipsiz kalpleri 

kurtarmak için birçok alanda "ağaçlarımı" dikiyor ve yayıyorum. Bu "ağaçlar" insanların (dini) fanatizmini 

ve putperestliğini ortadan kaldırma görevine sahiptir. 

37 Tekrar söylüyorum: Ben Yol'um; artık tehlikeli yollarda yürümeyin. 

38 Tüm bu topluluklar birleşerek İlyas'ın Rabbine sunacağı engeli oluşturacaktır. Ama bu toplulukları 

gözetmekle görevlendirilmiş olan sizler, eğri yolları düzleştireceğiniz ışık olacak Sözümü duymak için 

kulaklarınızı açık tutun. 

39 Size gerçekten söylüyorum ki, Sözümün özünde Ben çok yakınınızdayım ve ayrıca yardımı, 

koruması ve tavsiyeleriyle Benim "Ruhsal Dünyam" da yanınızda. Merhametim sizi güçlendirir, böylece 

yolda cesaretiniz kırılmaz, çünkü bu zamanda aldığınız görev çok hassastır. Ancak ilerleyebilmeniz için 

sizi gerekli ruhani armağanlarla donatılmış olarak bırakıyorum. 

40 Çarmıhınızı bir yük olarak değil, bir lütuf olarak taşıyın. 

41 Baba olarak merhametim ve Efendi olarak talimatlarım sizinle olsun. Sıcaklığımı ve huzurumu 

hissedin ve sizi temin ederim ki, talimatımın sonunda inancınız daha büyük olacak ve savaşla yüzleşmek 

için daha fazla cesarete sahip olacaksınız. 

42 Sözüm yüreklerinizde bir kalkan, dudaklarınızda bir kılıç olacak. Ama barışta olduğu kadar savaşta 

da onu doğru kullanmayı bilin. 

43 İşte Kurtarıcınız. Beni her yönden zahmetle aramadınız mı? Sizi kurtarmam için ilahiler ve 

mezmurlarla Bana yakarmadınız mı? İşte buradayım, ancak şimdi beklemediğiniz bir biçimde geldim. 

Ancak yeni olmayan form sizi yabancılaştırmamalıdır. Bunun yerine, öğretilerimin özünü aramaya çalışın 

ve sizinle konuştuğum bu tonun, sözlerimle üzerinize yağan bu sevginin ve öğretilerimin her birinde 

parlayan bu bilgeliğin ruhunuzun anladığı bir dil olduğuna kendinizi ikna edeceksiniz. 

44 Sözümün ışığını kullanın ve kendinizi onunla özgür kılın, çünkü uzun zamandır sadece dünyevi 

şeylerle meşguldünüz ve ruhun eski evine dönmeye yazgılı olduğunu ve yolculuğunda ona yardımcı 

olacak erzak ve bastonu hazırlamanız gerektiğini hesaba katmadan dünyevi malların koruyucuları haline 

geldiniz. 

45 İnsanlar dünyada ölümsüzlük için çabalar ve bunu maddi çalışmalarla elde etmeye çalışırlar, çünkü 

dünyevi ihtişam - geçici olsa bile - gözleri yakar ve ruhun ihtişamını unuturlar çünkü o yaşamın 

varlığından şüphe duyarlar. İnsanların gözlerinin önüne bir şüphecilik perdesi yerleştiren şey, inanç 

eksikliği ve ruhanileştirmenin yokluğudur. 

46 Eğer bu insanlık Benim Sözüme iman etseydi, Beni yüreklerinde taşısaydı, bir zamanlar Beni 

dinleyen kalabalıklara söylediğim şu cümleyi her zaman hazır bulundururlardı: "Size doğrusunu 

söyleyeyim, sadece bir bardak su verseniz bile, karşılıksız kalmayacaktır." 
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47 Ancak insanlar şöyle düşünür: Bir şey verir ve karşılığında hiçbir şey almazlarsa, sahip olduklarını 

sadece kendilerine saklayarak korurlar. 

48 Şimdi size söylüyorum, Benim adaletimde mükemmel bir denge vardır, öyle ki sahip 

olduklarınızdan hiçbir şeyi vermekten asla korkmazsınız. Hazinelerini toplayıp biriktiren ve kimsenin 

mallarını paylaşmasına izin vermeyen insanları görüyor musunuz? Bu insanlar ölü ruhlarını içlerinde 

taşırlar. 

49 Öte yandan, varoluşlarının son nefesine kadar, son saatlerinde kendilerini yalnız, terk edilmiş ve 

yoksul görene kadar, sahip oldukları her şeyi komşularına verme görevine kendilerini adayanlar - bunlar 

her zaman, uzaktan onlara sevgimin tüm yaptıklarının karşılığını vermek için onları beklediği 'Vaat 

Edilmiş Topraklar'ın yakınlığını gösteren iman ışığıyla yönlendirilmişlerdir. 

50 Size doğrusunu söyleyeyim, bugünün güçlüleri, komşularına duydukları sevgi ve merhametten 

dolayı büyük, güçlü, kudretli ve bilge olanlara yol açmak için sona erecek. 

51 Öğrencilerim, Sözümü size olan sevgimin bir başka kanıtı olarak kabul edin. Bedeninizde ve 

ruhunuzda şifalı merhemimi hissedin. Ama eğer vicdanınız size acınızın günahınızın bir sonucu olduğunu 

söylüyorsa, onu varlığınızdan kovun, çünkü Benim öğretilerimde bedeninizin zayıflığını yenecek gücü 

bulacaksınız. Hepiniz Bana gelin ki, ruhsal kurtuluşunuza ulaşmanız için size güç vereyim. 

52 Bırakın çocuklar Bana gelsin. Gençlerin Bana yaklaşmasına izin verin. Erkekler ve kadınlar - 

bazıları en güzel çağlarında, bazıları da yaşlılıklarında Bana gelsinler, senin varlığından zevk almak 

istiyorum, Bana Baba diyen sesini duymak istiyorum. 

53 Günahkârlar, Efendinize ağlayın ki gözyaşlarınız sizi arındırsın. Ama ağlayışınız Mecdelli'nin 

tövbesi gibi olsun ki, sevginiz o tövbekâr günahkârın duası gibi Bana ulaşsın. 

54 Kardeşlerinize karşı alçakgönüllü olabilmeniz için gururunuzun üstesinden gelin. Alçakgönüllülük 

zaferdir, kibir ise yenilgidir, bu şeylere dünyada farklı değer verseniz bile. 

55 Dünyadaki hiçbir şey sizin değilken neyle gurur duyabilirsiniz? Ben sizi bu dünyada mirasçı 

yapmadım. Bunu size, toprak sahibinin işçilerine yaptığı gibi emanet ettim: Tarlaları ekip biçme ve bakım 

sorumluluğunu aralarında paylaştırır, sonra hasadı getirir ve her birine hak ettiği payı verir. 

56 Topraktan ihtiyacınız olanı alın, size bahşettiği tüm iyiliklerden sevinç ve haz duyun. Ama asla 

dünyevi yaşamınızı ruhun mükemmel eviymiş gibi görecek kadar ileri gitmeyin ve dünyada sahip 

olduklarınızı en büyük hazineniz olarak görmeyin. 

57 Toprak lekeli değil, kutsanmış ve saftır. Onun kalbini kirleten erkeklerdir. Eğer dünya günah 

işlemiş olsaydı, onu çoktan yok eder ve sizi başka bir dünyaya gönderirdim; ama ben onda hiçbir leke 

bulamıyorum. Bu nedenle, size yeniden barış, refah, sevgi, bolluk ve gerçek ilerleme getirebilmesi için - 

yenilenmesi için - çalışmanız gereken şeyin insanlık olduğunu söylüyorum. 

58 Size ne kadar sabırla öğrettiğimi görün ki, siz de hemcinslerinize öğretirken sabırlı olasınız ve ne 

zaman bir ihtiyaç sahibi kapınızı çalsa, onu ne huzurunuzdan geri çevirirsiniz ne de nefretle karşılarsınız. 

Kalbinizde sevgi yoksa elleriniz ona ne sunabilir? Size şunu söyleyeyim, eğer birisi yorgunluk 

hissediyorsa, bunun nedeni gerçek maneviyata sahip olmamasıdır. Öte yandan, kendini her zaman 

vermeye hazır bulan kişi, duygularını bedenin egoizminin üzerine çıkarmayı başarmıştır. 

59 Bazen merhametimi sizden esirgerim ki, siz de merhametimi esirgediğiniz kişileri düşünmeye 

teşvik edilesiniz. Ama sizi asla mirastan mahrum bırakmam çünkü bir zamanlar size verdiklerim sizindir. 

60 İnsanlardan çok fazla hayal kırıklığı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bu, onlardan bir şey 

beklediğinizde ve onlara sunacak hiçbir şeyiniz olmadığında gerçekleşti. Ama artık bu maddi ilgiyi ve 

bencilliğinizi yavaş yavaş bir kenara bıraktığınıza göre, dünyanın size sunacak hiçbir şeyi olmasa bile, sizi 

gözetenin Ben olduğumu bildiğinize göre, artık nankörlükten, hayal kırıklığından ya da aldatmadan söz 

edemezsiniz. Gözlerinizi ve kalbinizi tüm insan sefilliğine kapatmalı ve onları yalnızca hemcinslerinize 

gerçek merhamet ve sevgiyle hizmet etmek için açmalısınız. 

61 Size en çok acı çektirenler, ruhen ilerlemenize en çok yardımcı olabilecek olanlardır. Ruhani 

ilerleme özlemini teşvik edin, yaşamlarınızın monotonluğunu ve rutinliğini ortadan kaldırın. Benim insan 

zihni aracılığıyla tezahürümü çok önemli bulmuyor musunuz? Size verdiğim tüm ruhani armağanların 

değerinin farkında değil misiniz? 

62 Herkesin nankörlüğünü kabul eden benim; sizi seven ve size her şeyi veren benim. Yine de, sizi 

hayal kırıklığına uğrattığımı hiç duydunuz mu? Asla, çocuklarım. Beni sevdiğinizi ve Krallığımın 
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ölülerine ulaşacağınızı bilerek Beni hayal kırıklığına uğratmak için sizi benden daha iyi kim tanıyabilir? 

Şu anda düşündüğünüz gibi düşünecek olsaydım, sanki başka bir zamanda bir erkek olarak döktüğüm 

Kanı sizden talep ediyor olurdum. Ama size söylüyorum, o kan sizin yükselişinizin yolunu açan kandı. 

63 Görevinizi anlamanız gereklidir, böylece görevinizi olduğu gibi yerine getirebilirsiniz. Unutmayın: 

Ne zaman bir komşunuzun acısını derinden hisseder, onu kendi acınız haline getirir ve dua ederek Bana 

getirirseniz, Tanrı ile insan kardeşleriniz arasında gerçek bir şefaatçi ve arabulucu olursunuz. Hâlâ 

dünyada yaşamak zorunda olan kişiyi ve aynı zamanda dünyadan ayrılmak zorunda olan kişiyi sizin yaşam 

yolunuza yerleştireceğim, çünkü yeryüzünde yoluna devam eden kişide yenilenme özlemini nasıl 

uyandıracağınızı bileceksiniz ve yakında ruhani alana gidecek olan kişiye onu ışığa götürecek yolu 

gösterebileceksiniz. Size ruhsal armağanlar verdim ki, bunları hemcinslerinizin ve kendi iyiliğiniz için 

kullanasınız; ama korkudan dünyadan saklayasınız ya da gösteriş yapasınız, hatta övünesiniz diye değil. 

Merhametinizi öyle bir şekilde gösterin ki, cahiller, muhtaçlar ve masumlar da komşularına hizmet etme 

arzusuyla sizin armağanlarınıza sahip olma arzusu duyabilsinler. O zaman onlara öğretecek ve her 

yaratığın İlahi Ruh'un armağanlarını taşıdığını açıklayacaksın. 

64 Hiç kimse Benim Çalışmamın kendisine açıklamadığı öğretilerle gücendirmeye kalkışmasın, 

çünkü bunlar Öğretime zulmedilmesine neden olur ve bunun için Benim Adaletime hesap vermek zorunda 

kalırsınız. Gerçeğimi hiç değiştirmeden söyleyin. Korkudan asla sessiz kalmayın, çünkü size gerçekten 

söylüyorum, eğer sessiz kalırsanız, taşlar konuşur. Gezegeninizin yapısının kayadan oluştuğunu ve içinden 

doğruluk zamanını haber veren gür bir ses çıkacağını düşünün. Bu tanıklığı beklemeyin, bunun yerine 

kendiniz konuşun. Ama bu ses yüreğinizden çıksın, çünkü onunla ruhunuz konuşacaktır. 

65 İnsanlar, ben sizin varlığınızı tatlandırmaya, size sonsuz yaşamın ekmeğini vermeye geldim. Beni 

sırdaşınız yapın ve Ben de içinize huzurumu yerleştireyim. 

66 Size İkinci Zaman'da verdiğim gibi, bu kez de Sözümü vermek bana zevk veriyor: anlayabilmeniz 

için basit bir söz ve onu duyduğunuzda kalplerinizi cesaret ve erdemlerle doyuruyorsunuz. Onun ilahi 

özünün ruhunuzu nasıl ele geçirdiğini ve yaralarınıza nasıl merhem olduğunu görün ki, yarın siz de 

hemcinslerinize Sözümü duyurarak onları iyileştirebilesiniz. 

67 Kendinizi ruhsal olarak hazırlarsanız, mucizeler görürsünüz, sağlıklı olursunuz ve diğer insanlar da 

lütuf ve faydalar görürler. 

68 İnsanlığın üzerine büyük sıkıntılar geliyor ve siz peygamber ve siper olacaksınız. Dua edin, çalışın 

ve doğa güçleri hiçbir iz bırakmadan üzerinizden geçip gitsin. Şefaatinizi yükseltin ve size söz veriyorum 

ki sevgi ve koruma örtüsü sevdiklerinizi koruyacaktır. Sizden kefaret ya da kurban talep etmiyorum. Beni 

hoşnut etmek için ruhunuzu yükseltmeniz yeterlidir ve Ben de sizi huzurla dolduracağım. Birbirinizi sevin, 

ben de sizi kutsayayım. 

69 Sizden öğretimi yaymak için uzak yerlere gitmenizi istemedim; o zaman henüz gelmedi. Ancak 

sevdiklerinizle birlikte yerleşeceğiniz başka yerlere taşınacağınız ve size emanet ettiğim değerli tohumun 

yorulmak bilmeyen ekicileri olmaya devam edeceğiniz an gelecektir. 

70 Halkım farklı ırklardan ve inançlardan insanlar tarafından aranacaktır ve öğrencilerimin onlara 

birbirlerini sevmeyi öğreterek Bana gelmenin en kısa yolunu göstermeleri gerekir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 129 
1 Krallığımdan insanın evine gelirim ve onun iman lambasını ararım. Çağrıma acele etmek için her 

birinde iyi niyeti ayırt etmek üzere her kalbin kapısını çaldım. Bazılarında bir lambanın aleviyle 

aydınlanan bir mabet buldum, bazılarında ise sadece karanlık. Bazıları Benim girebileceğim saf yerlerdir, 

diğerleri ise kirlenmiştir ve Beni kabul etmek için önce kendilerini arındırmalıdırlar. Ama hepsini aynı 

sevgiyle kutsuyorum. 

2 Kapınızı çalan kişi kral olmasına rağmen kraliyet giysileriyle gelmez. Bir gezgin kılığında ve bir 

han arayışı içinde gelir. Sizi uyanık, tetikte ve Beni beklerken gördüğümde, yüreklerinizi verimli kılmak 

için Sözüm tükenmez bir akarsu gibi içinize akar. İçinizde atan bu kalp, ilahi tohumu ekmek için uygun bir 

topraktır. Ruhunuz tanrısallığın tapınağıdır, Benim evimdir. Vicdanınız Benim adalet sesimin tercümanı 

ve asamın desteğidir. Tüm bu güçler size bağımsız olmadığınızı, mükemmel olduğu için iradenizi teslim 

etmeniz gereken her şeye gücü yeten bir Varlıktan geldiğinizi söyler. 

3 Baba, çocuklarından en iyi hasat olarak sevaplarını toplamak için onlara yaklaşır, sadece 

acılarınızın gözyaşlarını değil; çünkü onlar ambarlarımda sakladığım şeyler değildir. Neredeyse her zaman 

ağlayışınız Yasama itaatsizliğinizin meyvesidir. Sadece nadiren sevgiden ya da pişmanlıktan ağlarsınız. 

4 Bu süre içinde kalbinin katılaştığını gördüm. Ama İlk Çağ'da Yasamı taşa kazıdıysam, bu zamanda 

neden onu kalbinizin kayasına kazımayayım? Orada size Sözümün gücünü göstereceğim ve sadece bir 

sayfa değil, sadece Benim açıklayabileceğim gizli bilgeliğimin sırlarını içeren bir kitap yazacağım. 

5 Sizinle Baba ve Efendi olarak konuşuyorum; ama sizinle Yargıç olarak konuştuğumda, 

adaletimden korkun, ama ondan kaçmayın, çünkü o ses bile bir dosttur ve sizi hesaba çektiğinde, bunu sizi 

sevdiği için yapar. Böylece Beni tanıyabilmeniz için Kendimi gözlerinizin önüne seriyorum. Sonsuza dek 

bir gizem perdesinin ardında saklı yaşasaydım bunu nasıl yapabilirdiniz? Sonunda Beni tüm görkemimle 

görebilmeniz için, ruhunuzun önünde Kendimi azar azar göstermenin Benim arzum olduğunu anlayın. 

Ruhsal gelişiminizin başlangıcında Kendimi tüm yüceliğimle ruhunuza göstermiş olsaydım, ne görür, 

hisseder ya da anlardınız? Hiçbir şey! Kendinizi Bana yakın hissetseydiniz, sonsuz bir boşluk 

algılayacaktınız ya da derin gerçeği kavramaya çalışırken, zihninizi yetersiz ve ruhunuzu çok zayıf 

bulacaktınız. Bugün yine Tanrınızı daha iyi tanıyabilmeniz için gizemimin perdesini biraz aralıyorum. 

6 Beni göremeyecek kadar kör olan kimdir? Beni hissedemeyecek kadar duyarsız olan kimdir? Uzun 

zamandır sizi Beni bu şekilde duymanız için hazırlıyorum: Yüzümü görürken, aynı zamanda sizi Beni 

daha fazla tanımaya ihtiyaç duyacağınız zamanlar için hazırlıyorum. Eğer ışığı özlüyorsanız, eğer gerçeğe 

aç ve susuzsanız, tüm duyularınız ve ruh güçlerinizle Beni dinleyin ve Beni göreceksiniz. Bu Söz'e sıradan 

bir şeymiş gibi alışmayın ya da bir tapınma ritüelinin rutinine düşmeyin. Benim öğretimi maddi bir 

ideoloji olarak görmeyin ve onu hemcinslerinizin iyi niyetinden ya da fiziksel veya zihinsel acılarından 

faydalanmak için kullanmayın. 

7 Sizin için anlayış zamanı geldi, aydınlanma anı burada ve bu ışığın diğer kalplerde parlamasına 

izin vermek için yola çıkmanız gereken zaman çok uzak değil. Ruhani görevinizi yerine getirebilmeniz 

için size duyarlılık ve bilgi veriyorum. Hepiniz ihtiyacı olanlara ışık dolu öğütler verebilir, ağlayanın 

gözyaşlarını kurutabilirsiniz. Size bir gün bile kullanılmadan kalmayacak değerli bir şifa merhemini bol 

bol verdim. Acı, ruhani armağanlarınızı ortaya çıkarabilmeniz için sizi arındırdı. Kendinizi günahla 

yeniden lekelemeyin. Dudaklarınız ve kalbiniz de arındırılmıştır - biri hayırseverlik ve iyi duyguların 

pınarı olmak için, diğeri de saf ve yüce olanı ifade edebilmek için. 

8 İşte Benim öğretilerim, susuzluğunuzu gidermek için kullandığınız su gibi berrak ve şeffaftır. 

Kalbinizi bir çeşmeye dönüştürüyorum ki bu suyu toplayabilsin ve şeffaflığı sayesinde dibine kadar 

görebilesiniz; sanki Ruhumu her türlü şekilden ve örtüden arınmış olarak görüyormuşsunuz gibi. 

9 Öğrencilerim, Beni dinleyin, çünkü bütün bilgelik Benden kaynaklanır. Uykunuzda sizi şaşırtacak 

sözler ve eserlerle size geliyorum. Ama size doğrusunu söyleyeyim, Ben bir halka ya da bir yüreğe 

gelmeden önce onlara bir haberci ya da yol gösterici gönderirim ki, geldiğimde Beni tanıyıp kabul 

edebilsinler. Şimdi kendinize, hangi gelişlerimde Beni kabul etmeye gerçekten hazır olduğunuzu sorun. 

10 Efendi'nin gelişini duyuran İlk Çağ peygamberleriyle alay edildi, zulmedildi ve şehirlerde 

taşlandılar. Bu dönemde Roque Rojas adında esinlenmiş ve doğru bir adamın ağzından konuşan İlyas, 

"çölde" vaaz verdi ve çok az kişi onun sesini duydu. 
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11 Musa'nın o ilk zamanlardaki mücadelesine bakarsanız, inanç eksikliğini, belirleyici anlardaki 

hazırlık eksikliğini de görürsünüz. Unutmayın: Musa kurtuluş gecesi için halkına hiç kimsenin 

uyumamasını ve gece saatlerini ayakta, çarıkları üzerinde ve bastonları ellerinde dua ederek geçirmelerini 

söylediğinde, kendilerini uykuya bırakan birçok kişi oldu ve uyandıklarında halk çoktan yola çıkmıştı. 

Musa Sina Dağı'nda dua etmek için halkı yalnız bıraktığında, geri döndüğünde büyük kalabalığın putperest 

tapınmaya teslim olduğunu gördü; önderlerinin ve peygamberlerinin Yehova'nın vaatleriyle ilgili 

duyurularını tamamen unutmuşlardı. 

12 Sizi hazırlıksız bulmayı, günah işlerken ya da dünyanın ve bedenin koynunda uyurken şaşırtmayı 

asla istemedim. Bu nedenle size önceden elçilerimi gönderdim ki, en mütevazı kulübeden en görkemli 

konuta kadar sesimi size ulaştırsınlar. Aynı halk arasında, onlara dünyanın Kurtarıcısı'nın gelişini 

müjdelemeleri için yedi büyük peygamberin doğmasına neden oldum - o halkın kardeşleri olan, onun 

kanına ve diline sahip yedi adam. Yoksullara ve ezilenlere umut ışığı, gururlulara, kötülere ve haksızlara 

adaletin habercisi olsunlar diye sesimi onların içine yerleştirdim. 

13 Vaat Edilen Kişi halkına geldiğinde, çok az kişi O'nu izledi - sadece doğruluğa aç ve susamış 

olanlar. Ama kendilerine birçok onur verilenler, kibirle dolu olanlar ve güç için çabalayanlar ve Benim 

adaletimin işaret parmağının kendilerini gösterdiğini hissedenler, Tanrı'nın Oğlu için çarmıhı uzatanlar 

bunlardı. 

14 Bilim adamlarının gözlerini gerçeğe açmak, günahkârların kalbini tövbeye sevk etmek ve dünyayı 

düşündürmek için, insanlığa, doğadaki büyük işaretlerle duyurulan Kutsal Ruh'un zamanında zaten 

yaşamakta olduğu Müjdesini getirmelisiniz. Ancak bu insanlık - bu sesleri (doğa olaylarını) gerçek 

anlamıyla yorumlamak istemeden - her şeyi maddi nedenlere bağlayamadığında, batıl korkulara yenik 

düştü. Bu nedenle, bu süre içinde Benim Sözüm, Benim için yeni bir tutkunun başladığı kayalar olan 

yüreklere geldi. 

15 Bu zamanda Ruhumun üzerinize döktüğü ışık, İsa'nın insanlık için çarmıhta döktüğü kandır. Bu 

vahiylerin bir habercisi olarak, İlk Çağ'da kuzular kurban ettiniz ve evlerinizin kapılarını onların kanlarıyla 

işaretlediniz. Kan hayattır, kurban sevgidir. Sevgi ruhun ışığıdır. Bu her zaman sizin özelliğiniz ya da 

işaretiniz olmuştur. 

16 Ey bu sesi takip eden insanlar - Rab'bin sevgisinin sizi büyük bir görev için işaretlediğini asla 

unutmayın. Bu ilahi işaret Benim sevgi öpücüğüm, koruyucu gücüm, silahım ve kalkanımdır. 

17 Bugün içinden geçmekte olduğunuz yaşam, İsrail'in İlk Çağ'da içinden geçtiğinden daha büyük bir 

çöldür. Ancak bu yolda yürürken sevgi ve inançtan yoksun kalmazsanız, ne eksiklik, ne açlık ne de 

susuzluk olacaktır. Yaşam yolculuğunda kudret helvası ve su, vahalar ve sevinçler olacaktır. Kızgın 

kumlardan kaçmayan, düşmanlardan geri çekilmeyen ve uzun yolculukta yorulmayanlar, yakında Vaat 

Edilmiş Topraklar'a geldiklerini hissedeceklerdir. Ancak yolda konfor, zevk ve büyük olmanın yollarını 

arayanlar yollarında duracak ve şehrin kapılarına varışlarını geciktireceklerdir. Yol yukarıya doğru 

gelişimdir, çöl inanç için sınav ve ruh için çelikleşmedir. 

18 Bu yolu kendi keyfinize göre bir yol haline getirmeyin, Benim Yasamı ve Benim İşimi kendi 

yaşamınıza, alışkanlıklarınıza ve tutkularınıza uydurmaya çalışmayın. Kendinizi Benim Yasama 

uydurmalısınız. 

19 Bazen seni neden bu kadar çok sevdiğimi, tüm hatalarını neden affettiğimi anlayamıyorsun. Sonra 

size komşularınızı göstereceğim ki, Efendinizin size yaptığını siz de onlara yapabilesiniz. 

20 Bu zamanda öğretilerimin iyiliğinden kim şüphe edebilir? Bir zamanlar yaptığım gibi erkeklere: 

"Birbirinizi sevin", çocuklara: "Anne babanızı onurlandırın", erkeğe: "Eşinize saygı gösterin", 

ebeveynlere: "Çocuklarınıza iyi örnek olun" dedim. Bu karanlık değil. Benim tohumum barış, sevgi ve 

uyum getirir. Böylece, en eski zamanlardan beri ebeveynlerden çocuklara geçen kefareti - tekrar tekrar 

ektiğiniz ve biçtiğiniz tohum olan kederli bir telafiyi - durdurmuş olursunuz. Her günahın temizlenmesi 

gerekir ve size doğrusunu söyleyeyim, hiçbir günah Benim adaletimden kaçamaz. Üzerinden bir yıl, bir 

yüzyıl ve hatta bir çağ geçebilir, ama yargı zamanı gelecektir. 

21 Saflığı sevin, vicdanın size gösterdiği yasaya uygun olarak yaşayın. Bu eğitim zamanlarını 

öğrendiklerinizi uygulamaya koymak için kullanın. Başkaları ağlarken uyumayın, savaş haberlerine 

alışmayın. Bu haberlerin hıçkırıklar, ağıtlar ve korkularla dolu olduğunu unutmayın. Size ulaşan bu 

haberlerin kardeşlerinizden gelen acı çığlıkları olduğunu anlayın. Benim Sözüme dayanarak bu insanların 
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acılarını hissetseniz ve merhamet duyarak onlar için dua etseniz ve barış bulmaları ve savaşın ulusunuzu 

da gafil avlamaması için sevap kazansanız ve sonra çok acı bir kadeh içerken, "Şimdi bu insanların neler 

yaşadığını anlıyorum!" diye haykırsanız sizin için daha iyi olurdu. 

22 Bir araya getirdiğim bu insanlara adalet, hakikat ve sevgi sözlerini öğretmezsem ne olur? 

Çocuklarım aracılığıyla kulağınıza getirdiğim için bu zamandaki Sözüme inanmıyor musunuz? 

23 Eğer İlk Çağ'ın peygamberlerini yolda öldürdüyseniz ve daha sonra elçilerimi şehit ettiyseniz, size 

söylüyorum, dudaklarından çıkan Söze inanılmadığında bu ses taşıyıcılarına neden olduğunuz da ölümdür. 

Bu sözcüğün ilahi özünü hissetmeyecek kadar maddi duyularınızın kölesi misiniz? Size "Ağaç 

meyvesinden anlaşılır" dediğimi hatırlayın. 

24 Sizi artık Sözümü duymayacağınız zamana hazırlıyorum, çünkü o zaman insanlar size Tanrısız 

halk, ibadet yeri olmayan halk diyecekler, çünkü Bana ibadet etmek için görkemli kilise binalarınız 

olmayacak, ciddi ibadet törenleri kutlamayacaksınız ya da Beni imgelerde aramayacaksınız. Ama size 

vasiyet olarak bir kitap bırakacağım; bu kitap sınavlarda savunmanız ve adımlarınızı yönlendireceğiniz yol 

olacaktır. Bugün ses taşıyıcısı aracılığıyla duyduğunuz bu sözler yarın Kutsal Yazılardan akacak, böylece 

kendinizi onlarla bir kez daha tazeleyebilecek ve o zaman size katılacak olan çok sayıda insan tarafından 

duyulacaktır. 

25 Başka zamanlarda yazılmış olanları küçümsemeyin, yoksa fanatik olursunuz. Tutkunun sizi 

kontrol etmesine izin vermeyin ve başka zamanlarda sevgileriyle, inançlarıyla ve hatta kanlarıyla Benim 

gerçeğime tanıklık edenlerin isimlerinin ve örneklerinin yazılı olduğu o kitabın sayfalarını yazan 

kardeşlerinize saygı duymayı öğrenin. 

26 Beni seviyor ve tanıyor musunuz? Cennetteki Anneniz Meryem'i seviyor musunuz? Çünkü bu 

sayfalar arasında Kurtarıcınızın Kanı ve Meryem'in gözyaşlarıyla yazılmış bir sayfa var - göğsünde 

Tanrı'nın anne sevgisini taşıyan. 

27 Yeni nesillerin Üçüncü Ahit'e saygı göstermesini istiyorsanız, önceki Ahitlere saygı gösterin. 

28 Büyük ziyaretler dünyayı sarsacak ve o zaman insanlar kaya gibi sağlam, insanların yüreklerine 

kazınmış olarak karşılaşacakları yeni Vahiy kitabına dikkat edecekler. 

29 Sözümü doğru anlayın. Yokluğumdan ve ayrılışımdan size çok söz ettim. Ama sizinle mecazi 

anlamda konuştuğumu anlayın. Artık sizinle bu biçimde konuşmayacağım, ama ruhunuzun canı olduğum 

ve sonsuza dek içinde yaşadığım halde birinizden ayrılabileceğimi hayal edebiliyor musunuz? Varlığınızın 

içinde Babanızın sesini duymayı bırakabilecek misiniz? Kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz asla. 

30 Bu hedefe doğru ilerliyorsunuz, bu amaçla bu tezahürler vasıtasıyla sizi donatmaya geldim. Eğer 

hazırsanız, sesimi saf ve net bir şekilde duyacaksınız; değilseniz, kafanız karışacak ve tanıklıktan başka bir 

şey aktaramayacaksınız. O zaman neyi teslim edeceksiniz, Sözümden ayrıldıktan sonra ne 

konuşacaksınız? 

31 Doğal ve sade bir yaşamdan uzaklaşmadan ve normalin dışında sayılabilecek bir duruma 

düşmeden, her zaman donanımlı kalmanızı ve çağrıldığınız her an görevinizi yerine getirmeye hazır 

olmanız için ruhsallaşmayı kalplerinizde tutmanızı istiyorum. 

32 Size 1950 yılında 144.000 işaretliyi yeryüzünde toplayacağımı söylemiştim. Ama hiç kimse, 

görevimi yerine getirebilmeleri için, hâlâ ruhsal olanları yeryüzünün hangi noktasında doğmaya 

bırakacağımı bilemez. 

33 Kaderiniz Ben'im, çünkü Ben Diriliş ve Yaşam'ım. Daha sonra Ruhani Ev'de tekrar bir araya 

gelecek ve oradan işinizi tamamlayacaksınız. 

34 Görevinizi yerine getirmeyi ruhsallaştırın. 1950 yılı şimdiden yaklaşıyor ve hazırlıksız 

kalmamalısınız. Görevinizi hevesle yerine getirdiğinizi görmek istiyorum, ama fanatikçe değil. Ruh için 

ışık ve kurtuluş olan zamanı kullanın. 

35 İnsanlık uzun bir yol kat etmiş olsa da, ruhsal açıdan hâlâ bölünmüş durumdadır. Her halka farklı 

bir gerçek mi bildirilmiştir? Hayır, gerçek tektir. 

36 İnsanların ruhani ayrılığı, bazılarının bir dalı, diğerlerinin ise başka bir dalı almasından 

kaynaklanmaktadır. Sadece tek bir ağaç vardır ama dalları çoktur. Ancak insanlar öğretilerimi bu şekilde 

almak istemediler ve anlaşmazlıklar onları böldü ve anlaşmazlıklarını derinleştirdi. Herkes gerçeğe sahip 

olduğuna inanır, herkes haklı olduğunu hisseder. Ama size şunu söylüyorum: Bir dalın meyvesini tadıp 
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diğerlerini inkar ettiğiniz sürece, tüm meyvelerin, bütünlüğü mutlak hakikati temsil eden ilahi ağaçtan 

geldiğini idrak edemeyeceksiniz. 

37 Size bu gerçeklerden söz ettiğimde, Üstadın çeşitli dinlerin dışsal ibadet biçimlerini değil, her 

birinin dayandığı temel ilkeyi kastettiğini düşünün. 

38 Şu anda güçlü bir fırtına kendini hissettiriyor. Ağacı sallayan rüzgâr, çeşitli meyvelerinin 

düşmesine neden olacak ve daha önce bunları bilmeyenler tarafından tadılacaktır. Bunun üzerine şöyle 

diyeceklerdir: "Fanatizmimizin etkisiyle, dostlarımız tarafından bize sunulan tüm meyveleri sırf bize 

yabancı oldukları için reddettiğimizde ne kadar da yanlış yönlendirilmiş ve körmüşüz!" 

39 Işığımın bir parçası her insan grubunda, her topluluktadır. Bu nedenle hiç kimse gerçeğin 

tamamına sahip olmakla övünmesin. O halde anlayın, eğer Ebedi Olan'ın doğasına daha fazla nüfuz etmek 

istiyorsanız, geldiğiniz yerden daha ileriye ulaşmak istiyorsanız, Benim hakkımda ve kendiniz hakkında 

daha fazla şey bilmek istiyorsanız, önce birinin bilgisini diğerininkiyle ve aynı şekilde tüm diğerleriyle 

birleştirmelisiniz. O zaman şimdiye kadar dünyada arayıp da bulamadığınız bu uyumdan berrak ve çok 

parlak bir ışık parlayacaktır. 

40 "Birbirinizi sevin", bu Benim ilkemdir, inanç ya da din ayrımı gözetmeksizin insanlar için en yüce 

buyruğumdur. 

41 Bu yüce emri yerine getirerek birbirinize yaklaşın ve Beni her birinizde hazır bulacaksınız. 

42 Dikkatli bir gözlemci olursanız, fikirlerin, inançların ve dinlerin savaşının çoktan başladığını fark 

edeceksiniz. İnsani mücadelelerinizin sonucu sizi adım adım bu yeni savaşa götürüyor. 

43 Ah, keşke insanlar ışığım onlara her yaklaştığında anlayışlı olsalar - kendilerini ne kadar çok acı ve 

karmaşadan kurtarırlar! Ancak kendilerini barışı kabul etmeye nasıl hazırlayacaklarını henüz 

anlamamışlardır. Onlar sadece kendilerini savaşa ya da en azından savunmaya hazırlamaya çalışıyorlar. 

44 Bütün bunları bildirdikten ve sizi uyardıktan sonra, savaş zamanı geldiğinde hala cahil biri gibi 

dehşete kapılabilir misiniz? 

45 Kendinizi barışa, uyuma, uzlaşmaya ve kardeşliğe gönderin. 

46 Büyük dinlerin birbirlerine saldırdığını, kafası karışmış insan kitlelerinin çılgınca kaçıştığını 

göreceksiniz. O saatte bu insanlar görevlerinin tam bilgisine sahip olacaklar, önyargıdan, lekeden ya da 

hatadan arınmış olacaklar, barışa, rahatlığa, ışığa ve sağlığa ihtiyacı olanlara şefkat dolu ellerini 

uzatacaklardır. 

47 Yaşamlarınızı yenileyin, işlerinizi ruhsallaştırın, Sözümü inceleyin, çünkü onda size ilahi ağacın 

tüm meyvelerinin tadını veriyorum, böylece hemcinsleriniz size sahip oldukları ve yetiştirdikleri meyveleri 

sunduklarında, size verdiğim meyvenin tadını bilerek, meyvesini saf bulursanız sevgiyle kabul edebilir ya 

da saf bulmazsanız nezaketle reddedebilirsiniz. 

48 Ruh, gerçek, saf ve mükemmel olanı keşfetmesini sağlayan daha yüksek bir duyuya sahiptir. 

Ancak hataya düşmemek, yani sağlıksız öğretilerle beslenmemek ve ruhunuz için gerçekten besin olan 

şeyleri reddetmemek için bu armağanın gelişmesi gereklidir. 

49 Size öğretimi vereceğim; ama önce üzüntünüzü Bana bırakın, Efendinin yüreğine ağlayın, iyileşin 

ve acınızı dindirdiğinizde, yanaklarınızdaki gözyaşları kuruduğunda, ruhunuzu kaldırın ki öğretimi ona 

gelsin. 

50 Öğrencilerimin hiçbirinde açlık ya da susuzluk görmek istemiyorum; Benim soframda yiyip içerek 

tatmin olduğunuzu görmek istiyorum. Ancak bu şekilde bu dünyada Bana layık işler yapabileceksiniz. 

Unutmayın ki geçen her gün Benim ayrılışımı daha da yakınlaştırır ve bu eğitim zamanından 

yararlanmayanlar daha sonra kendilerini yetim gibi hissedeceklerdir. 

51 Sizi Varlığıma getiren şey tesadüf değildi. Sesim sizi yaşam yollarına çağırdı ve merhametim size 

rehberlik etti. Artık sizi yeryüzünde yerine getirmeniz için gönderdiğim görevin bilincine vardığınızı 

biliyorsunuz. Sözümde kökeninizin ne olduğunu ve amacınızın ne olduğunu öğrendiniz. Ruh'un kudret 

helvasını üç aşamada alan bir halkın parçası olduğunuzun vahyini aldınız. 

52 İlk iki çağda İsrail halkında olan her şeyi ruhsal olana aktarırsanız, aynı şeyin şimdiki zamanda 

sizde de olduğunu fark edeceksiniz. 

53 Bu halkın yaşamı, tarihi, tüm insanlık için bir derstir, bir benzetmedir, taş temelleri Sina'da size 

açıkladığım yasa olan bir kitaptır. İçeriği peygamberlerin sesini, bir halkın gelişimini, mücadelelerini, 
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zaferlerini ve yenilgilerini, sevinçlerini ve acılarını korur. Ayrıca Mesih'in insanlar arasındaki mükemmel 

çalışması ve O'nu izleyenlerin misyonu da bu kitapta yer alır. 

54 Bugün o kitap ruhunuzun önünde açılıyor ve içinden yeni ışık huzmelerinin fışkırdığını 

görüyorsunuz, çünkü o zamanlarda anlaşılmayan şey bugün size açıklanmıştır. Bugün ruhunuz bilgelik 

arzusuyla öte dünyanın kapılarını çalabilir. Bugün ruhsal yeteneğiniz Üstada yaklaşmanızı sağlar, böylece 

O da size İlahi Gizemlerinin yeni derslerini gösterebilir. 

55 Halkım, Ruhumun görkeminde esenlik olsa da, size yardımımı göndermekten kaçınamam, çünkü 

dünyanın yollarında yürüdüğünüzü, zorlukların ve kusurların zincirlerini sizinle birlikte sürüklediğinizi 

görüyorum. 

56 Bir çölü aşmak üzeresiniz ve çölün ortasında gölge bulup dinlenesiniz diye hurma ağaçları 

yetiştirdim. Dünyanızın çorak kayasından tükenmez bir pınar fışkırttım ki, ondan içebilesiniz ve artık 

susamayasınız. Bugün size işlemeniz için dünyada tarlalar vermiyorum; tarlalarınızı kalplerde 

bulacaksınız. Bazıları ekmeye yeni başladı, diğerleri uzun zamandır başladıkları bir işi bitiriyor ve yine 

diğerleri ektiklerinin meyvesini topluyor. 

57 Aile babaları çok sayıda çocukları olduğu, zamanlarını yalnızca günlük ekmeklerini kazanmaya 

ayırdıkları ve bu nedenle başkalarına iyilik yapmayı düşünemedikleri bahanesini öne sürmemelidir. 

58 İnsanlar Bana Yasamı öğretme konusunda kendilerini yetersiz hissettiklerini söylemesinler. 

Hepinize diyorum ki, yaşam yolunuzda zamanınızı boşa harcamadan ve görevlerinizi ihmal etmeden 

Benim tohumumu ekebileceğiniz fazlasıyla fırsat var. 

59 Bana hizmet edin, ben de size hizmet edeyim. 

60 Çocuklarınıza ya da insan kardeşlerinize sevgi eker ve onlardan sadece acı biçerseniz kalbiniz 

hayal kırıklığına uğramamalıdır. Mesih'in dünyaya ne ektiğini ve ne biçtiğini tam olarak biliyorsunuz. 

Ama O, hasadın dünyada değil, zamanı geldiğinde cennette olacağını biliyordu. Sizler de, öğrenciler, 

Üstadı sabırla taklit ettiğinizde, yeryüzünde ödül veya karşılık aramayın, bunun yerine ahiretteki mutluluk 

saatinize kadar bekleyin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 130 
(Kutsal Hafta'nın Kutsal Perşembe Günü Bildirisi) 

1 Dünya Benim Tutkumun anılmasıyla derinden etkilendi. Bu öğleden sonra, o olayları andığınızda 

ve Benim ilahi ışınının indiği zaman 

İnsanların ruhlarına iç huzuru vermek için İsa sizin duygularınızı görür. 

2 Beni seven ve bir elçi olarak Bana hayatını sunan sizler, susamış Haham'a sevginizin kristal 

berraklığındaki suyunu sunan sizler - gerçekte Efendinin Kutsal Ruhu'nun aranızda olduğunu hissedin. 

3 Şimdi hakikat ruhunun hüküm sürmesi ve dini fanatizmin insanların kalplerinden sökülüp atılması 

zamanıdır. 

4 Şu anda Ruhum çok büyük bir sevinç duyuyor çünkü sevgi soframda şarap sunduğum 

öğrencilerimin arasındayım - asmanın suyu olmaktan asla vazgeçmeyecek olan üzüm şarabı değil - ama 

kendi ruhsal yaşamım. 

5 Beni anmak için ekmek ve şarap alarak Kutsal Komünyon'u hatırlamanızı söylediğim zaman geçti. 

Bugün ruhunuza sevgi öğretimin anlamından beslenmeyi ve tüm sembolizmden vazgeçmeyi öğretiyorum. 

6 Size başka bir çağa ait olan acıları hatırlatmaya çalışmıyorum ve yine de talimatımla ağlıyorsunuz, 

ama bu ağlama tövbeden kaynaklanacaktır. 

7 Dünya acı dolu bir kâsedir; ama Mesih, Baba'nın "Sözü", sevgi dolu olarak gelir ve insanlara 

verdiğim sınırsız hayırseverlik öğretisini sürdürür. Bu süre içinde size günahlarınızdan kurtuluşa 

ulaşmanız için izlemeniz gereken yolu gösteriyorum. Yine de düşüncelerinizde yalnızca Mesih'i taşımanızı 

değil, sevgi işleriyle O'nun öğretisinin doğruluğuna tanıklık etmenizi istiyorum. 

8 Bugün çocuklarımdan birçoğunun, öğrencilerimle son kez bir araya geldiğim o akşam yemeğini 

nasıl yanlış bir şekilde sembolize ettiklerini görün; Sözüm, Sevgi Doktrinim tahrif edildi. Şu anda, tüm 

ruhlarla doğrudan birlik içinde olan İlahi Söz, tıpkı ekmeği havarileri arasında dağıttığı gibi, size sevgisini 

veriyor. 

9 İşte kalabalıkların bir kışkırtıcı ve asi olduğunu düşündüğü Barış Prensi Mesih. Tanrı-İnsan'ın 

dünyaya geldiğini ve şöyle dediğini hatırlayın: "Bunlar, uğruna Kanımın son damlasını bile vereceğim 

çocuklarımdır." Bugün, sevgili çocuklarım, sizinle basit bir şekilde konuşuyorum. O zamanlar sizinle 

benzetmelerle konuştum ve birçok kez Beni anlamadınız çünkü sözlerime yanlış anlamlar yüklediniz. 

10 İnsanlık, Benim tarafımdan sonsuz derecede seviliyorsunuz! Ben size geri döndüm, ne Beni İlk 

Zaman'da işittiğiniz gibi, ne de Beni İkinci Zaman'da görüp işittiğiniz gibi. Bugün size bilgeliğim 

tarafından hazırlanmış bir beyin aracılığıyla talimatlarımı veriyorum. 

11 Halkım arasında her zaman hem maneviyat duygusuna sahip olanlar hem de yalnızca maddiyat 

peşinde koşanlar olmuştur. Birinci Çağ'da bazılarının "Altın Buzağı "ya tapındığı, diğerlerinin ise Yehova 

korkusundan ağladığı durumlar vardı; ve İkinci Çağ'da Havarilerim arasında, aç olan yoksulları parayla 

desteklemenin iyi olacağını bahane ederek, Benden taşları altına dönüştürme yetkisi almak isteyen biri 

vardı. Bunun üzerine ona şöyle dedim: "İnsanlara para vermek, onu elde etmek kolay olduğu için artık ona 

değer vermemelerine neden olur." Ve ekledim, "Beni izleyen, Efendisi gibi yoksul olacaktır." Bu nedenle 

ben de öğrencilerimin ayaklarını yıkamak için alçakgönüllülükle eğildim ve onlara şöyle dedim: 

"Kendinizi asla birinci değil, Baba'nın önünde sonuncu olarak görün." 

12 Siz yeni öğrencilerime şunu söylüyorum: "Benim size yaptığımı gördüğünüz her şeyi siz de 

kardeşlerinize yapacaksınız." 

13 Yüreklerinizi Sözümün özünü ve onunla birlikte ihtiyacınız olan teselliyi, teşviki ve ışığı almaya 

hazırladınız. Bana güveniyorsunuz çünkü tüm varlıklar gibi sizin de Benim korumam altında olduğunuzu 

biliyorsunuz. Yine de size bir onarım ve arınma döneminde yaşadığınızı ve acıyı hala en yüksek derecede 

hissedeceğinizi söyledim. 

14 Gelecek, insanlık için hala büyük mücadeleler ve sıkıntılar getirmektedir ve bu insanlığın bir 

parçası olarak sizler de acı çekmek zorundasınız. Sadece dua etmek ve "uyanık olmak" acıları 

katlanılabilir kılacaktır. Pek çok kişi bu sınavlarda dayanaklarını kaybedecek, umutsuzluğa kapılacak ve 

acılarının çözümünü başka yollarda arayacaktır. Ancak iyilik, barış ve adalet yoluna geri dönerlerse 

huzurlarını yeniden kazanacaklardır. Ve bu zamanda işaretlerini almış olan bu insanlar arasında bile, 
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alınlarında işaretlenmiş 144.000 kişiden - şimdi Üstadı çevreledikleri ve O'nun sonsuz sevgi öğretisini 

duydukları halde, kaç tanesi Beni terk edecek? 

15 İşte bu nedenle şu anda size mücadelenizde güç vermek, her zaman uğruna mücadele ettiğim 

yüksek bir ideal için çalışmanızı göstermek için geldim - ruhsal yüksek gelişiminiz. 

16 Tüm ruhsal armağanlarınızı kendinize ait kılın ve bu büyük sınava dayanabilmeniz için onlara çok 

değer verin. Kendinizi öksüz hissetmemek için onları vermeyin; çünkü umutsuzluğa kapılmamak için 

büyük bir inanç, ruhsal güç ve cesaret deposu biriktirmek zorunda kalacaksınız. 

17 Yine de size duyurduğum her şey sizi yok etmeye değil, yüceltmeye hizmet edecek; çünkü iyilik 

yapmak ve sevgi faaliyetinizi yaymak için sayısız fırsat bulacaksınız. Kendinizi nasıl hazırlayacağınızı 

bilirseniz, insan kardeşlerinizin yardımına koşmak için kendinizi unutacak ve onların ruhlarını, sevgi 

eserlerinizin tohumunu ve hayırsever yağmurunu almak için bakir toprak gibi alıcı bulacaksınız. 

18 Bu şekilde çocuklarımın ruhunu hazırlıyorum ki, zamanı geldiğinde yaşadıkları tüm olayların 

onlara Benden bahsettiğine, Ruhumun etraflarında olduğunu hissettiklerine tanıklık edebilsinler. 

19 Çünkü ben sadece söz değil, eylemim. Çocuklarımın ruhlarında onları dönüştürmek için 

durmaksızın savaşıyorum ve kaderinizi gerçekleştirebilmeniz için sorularınızı yanıtlamaya, çağrılarınıza 

cevap vermeye ve yardımınıza gelmeye özen gösteriyorum. 

20 Işığımın her ruhun üzerine döküldüğü zamandır. Benim öğretimi uygulamaya istekli olan herkes 

kendini güç dolu hissetmiş, daha yüksek bir iradeyle canlanmış ve başardığı işler ona hayat vermiş ve 

imanını güçlendirmiştir. Bu kişi artık dikenlerin üzerinden yürümek zorunda kalsa bile doğru yoldan 

sapamaz, çünkü ruhunun gücü artmıştır ve idealine ulaşmak için acıların üstesinden nasıl geleceğini bilir. 

Bu çalışma yoluna henüz başlamamış olanlar bugün başlamalı ve durmamalıdır. Onun en küçük çalışması 

bile Benim tarafımdan dikkate alınacaktır. Yeryüzünde, acısını hissettiğiniz için komşularınızdan birinin 

yardımına koşmaktan daha büyük bir tatmin bulamazsınız. 

21 İkinci Çağ'da size aktif hayırseverlik öğretilerimi göstermek için yaptığım tüm çalışmaları şimdi 

tekrarlayacaksınız. Körlere görme yetisini geri verdiğimi gördünüz - bu çağın karanlığında yaşayan bu 

zamanın körlerinin Öğretilerimin parlak ışığını görmelerini mümkün kılabilirsiniz. Eğitim eksikliği 

nedeniyle felçli olan kişinin yürümesini sağlayın. Ölmüş olanları lütuf ve ruhanileşme yaşamına diriltin. 

Sevgi ve bağışlama sözcüklerini söyleyemeyen dilsizi konuşturun. Başarmak istediğiniz her şeyi size 

vereceğim, çünkü gerçeğime tanıklık edebilmeniz için sizi paha biçilmez değerde armağanlarla donattım. 

22 İnsanlığa olan sevgim her zaman sabit kalmıştır. Sadece yeryüzüne indiğimde mucizeler 

gerçekleştirmedim; insanlara sevgi ve koruma sağlama işim ebedidir ve talimatlarım da aynı şekilde 

tükenmez. Benim mücadelemi ne zaman anlayacaksınız, aranızda yorulmadan çalışan İlyas'ı ne zaman 

tanıyacaksınız? 

23 Zaten zamanın sonu yaklaşıyor ve hasadı toplamam gerekiyor. Yalnızca olgun buğdayı kabul 

edeceğim, yalnızca tamamlanmış ve mükemmel sevgi eserlerini ambarıma getireceğim. Ve sizler, Benim 

öğrencilerim olarak, Bana bu şekilde çalıştığınızı göstermeli ve hemcinslerinize yardım etmelisiniz. Tüm 

uluslarda, ruhsal armağanları sizinki gibi kendini gösteren Benim öğrencilerim, peygamberler, öncüler 

vardır. Dualarında hastaları iyileştiren merhemi ararlar, ruhsal olarak Benimle iletişim kurarlar, yollarını 

aydınlatan ışığı ararlar ve Beni Rehberleri ve Efendileri olarak kabul ederler. 

24 İnsanın akıl organı aracılığıyla Benim bildirime sahip olmadan, bu öğretiyi bilirlerse şaşırmayın, 

çünkü size daha önce ruhun geliştiğini ve her yaratığın yerine getirmesi gereken bir görevi olduğunu 

söylemiştim. Ruhu acı içinde kendini arındırdı ve yeryüzünde hiçbir doğru rehber bulamadığı için Beni 

aradı çünkü Benim ruhsal olanın içinde yaşadığımı ve tüm çocuklarımı aydınlatıp onlara rehberlik ettiğimi 

biliyor. 

25 İşte buradayım - size sonsuz yaşamın gerçek şarabı olarak Sözümün anlamını sunmak için 

düşüncelerinizi ve yüreğinizi almaya hazırım, ki size ondan içenin bir daha asla susuzluk hissetmeyeceğini 

söylüyorum. 

26 Yaşam Ekmeği olan Sözümü, onun yalnızca bir görüntüsü olan kült biçimleriyle karıştırmaya 

devam etmeyin. 

27 Kutsal Ruh'un ışığı yolunuzu aydınlatır ve ruhlarınızı esenlikle doldurur. İnsanlığın arasına 

dağılmış olan halkım, yaşamlarını hemcinslerine birbirlerini sevmeyi öğretme görevine adadıklarında, 

yeryüzünde ne büyük bir lütuf var olacaktır. Sizlere ne zaman birlikten söz etsem, bölünmüşlüğünüzü ve 
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uyum eksikliğinizi gördüğümü anlamalısınız. Ama bilin ki bu sitemi tüm insanlara ve tüm halklara 

yöneltiyorum, çünkü nifak tohumu çoğaldı ve tüm kalplere nüfuz etti. 

28 Anlaşmazlık, insanların hayatlarının en iç kısımlarına fark edilmeden nüfuz etmiş ve 

imparatorlukları, ulusları, aileleri, dini cemaatleri ve mezhepleri sarsmaya kadar ulaşmıştır. İnsanlar 

arasındaki uyumun yokluğunun ürettiği meyveler çok acı olmuştur ve hala en acı meyveleri tatmaktan 

yoksundurlar. Ama insanların hatalarını anlamaları ve gözlerini gerçeğe açmaları için bu acı kadehine 

ihtiyaç duymaları Benim İsteğim değildi. Çünkü şu anda sizi yargılıyor olsam da, Babanız olmaktan asla 

vazgeçmem ve sizi şu anda içine düştüğünüz uçurumdan kurtarmak için düşünmenizi ve tövbe etmenizi 

istiyorum. Kalplerine girmeme izin verecek olanlar hangileri olacak? Hangi halklar Bana kapılarını 

açacak? Vicdanlarının çağrısına kulak vermeyenler kimler olacak? 

29 Dua edin! Ruhsal gelişiminiz açısından sizi hala küçük gördüğüm, hala zayıf ve beceriksiz 

olduğunuz şu anda ne yapabilirsiniz? Öğretilerimi uygulayarak güçlü olun! Hayatınız size her geçen gün 

erdem kazanma ve kendinizi mükemmelleştirme fırsatı sunuyor. Yaptıkları her işte Ruhumun ışığını 

yansıtan bir halk olun ve yakında sizi öğretilerimin alçakgönüllü elçileri olarak görevinizi yerine getirmek 

üzere göndereceğim. 

30 Kendimi size tanıtmak için tahtımı terk ettiğimi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz, çünkü hayal 

ettiğiniz bu taht mevcut değildir. Tahtlar kibirli ve küstahlar içindir. Ruhum sonsuz ve her şeye kadir 

olduğu için, belirli bir yerde ikamet etmez: O her yerde, her yerde, ruhsal ve maddi olandadır. Bana 

atfettiğiniz bu taht nerede? 

31 Gerçeği anlama ve tanıma konusundaki yetersizliğiniz nedeniyle sözlerimi bir sitem olarak 

algılamayın. Size, olgunlaşmamışlığınızı vurgulayarak sizi küçük düşürmek için gelmedim. Aksine, 

gerçeğin ışığına yükselmenize yardımcı olmak için geldim. 

32 Bu sözü duyduğunuzdan beri inançlarınızın ve bilginizin kaydettiği ilerleme ve gelişmenin 

farkında olmadığımı mı sanıyorsunuz? Gerçekten, size söylüyorum, şu anda ruhani yolda attığınız adımları 

sizden daha iyi anlıyorum. 

33 Benim tezahürüme geldiğinizde, Beni yalnızca dini topluluklarınız tarafından kutsanan imgelerde, 

sembollerde ve diğer nesnelerde bulabileceğinizi düşünerek, insan aklı aracılığıyla Benim öğretime 

inanmadınız. Daha sonra, inançsızlığınıza rağmen öğretilerimin kalbinizi etkilediğini ve ruhunuzun Benim 

huzurumu hissettiğini hissettiğinizde, ilahi mesajımı iletmekle görevlendirilmiş olan bu yaratıklar 

aracılığıyla ilahi bir ışığın tezahür ettiğini fark ettiniz. Kalbinizde yeni bir inanç doğdu, insanın Tanrısıyla 

doğrudan bağlantı kurabileceğini anlamanızı sağlayan bir ışık tutuşturuldu. Ama hepsi bu değildi, Baba'nın 

size talimatlarını vermesi için insan zihninin kesinlikle gerekli olmadığını anlamayı öğrenmeniz 

gerekiyordu. O zaman ses taşıyıcısı aracılığıyla gerçekleşen bu ilahi tezahürün geçici olacağını 

biliyordunuz, çünkü daha sonra insanların zihinlerinden materyalizmi, fanatizmi ve geleneklerinin ve 

ayinlerinin içerdiği tüm cehaleti çıkaracakları Ruh-Ruh bağlantısı zamanı gelecekti. 

hizmetleri, inançları ve kült eylemleri. 

34 Bazılarınız bunu çoktan anladı, bazılarınız ise buna göre yaşıyor. Ancak, Beni artık küçük insan 

hayal gücünüzün icat ettiği fanteziler aracılığıyla değil, Benim gerçeğim ve görkemimin gerçekliği içinde 

kavrayabileceğiniz bu hedefe ulaşmak için hala çok eksiğiniz var. 

35 Bana yeryüzündekiler gibi bir taht üzerinde maddi bir form vermeyi bırakın, Beni her zaman Bana 

atfettiğiniz insan formundan kurtarın, insan zihninizin kavramaktan aciz olduğu bir cenneti hayal etmeyi 

bırakın. Kendinizi tüm bunlardan kurtardığınızda, sanki sizi bağlayan zincirleri kırmış gibi olacaksınız, 

sanki yoğun bir sis kalkmış ve sınırsız bir ufku ve aynı zamanda ruhunuz için somut olan sonsuz, ışıltılı bir 

gök kubbeyi görmenize izin vermiş gibi olacaksınız. 

36 Bazıları der ki: Tanrı cennette, diğerleri: Tanrı ahirette yaşar. Ama ne söylediklerini ne de neye 

inandıklarını biliyorlar. Cennette "yaşadığım" doğrudur, ama sizin hayal ettiğiniz gibi bir yerde değil: Ben 

ışığın, gücün, sevginin, gerçeğin, adaletin, kutsanmışlığın ve mükemmelliğin göklerinde yaşarım. 

37 Ötesindeyim, evet, ama insan günahının ötesinde, materyalizmin, gururun, cehaletin ötesinde. 

Sadece bu nedenle size "geldiğimi" söylüyorum, çünkü sizin alçakgönüllülüğünüze geliyorum, çünkü 

sizinle duyularınızın Beni hissedebileceği ve aklınızın Beni anlayabileceği şekilde konuşuyorum, başka 

dünyalardan ya da evlerden geldiğim için değil; çünkü Benim Ruhum her yerde evdedir. 
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38 İnançlarınızı dönüştürmek için mücadele ettiniz ve uzun zaman harcadınız ve sizi hedeflediğim 

ruhani amaca, yani Babanızı tanımaya, O'nu sevmeye ve Ruh aracılığıyla O'na saygı göstermeye ulaşmak 

için daha yapmanız gereken çok şey var. O zaman ruhun gerçek ihtişamını, hepinizin ulaşması gereken 

gerçek cennet olan o yücelme, uyum, huzur ve esenlik halini hissetmeye başlayacaksınız. 

39 Bugün kalbinizin ve zihninizin kapılarını Benim talimatlarımın ışığına açın. Beni hangi işlerle 

yücelteceksiniz? 

40 Hepiniz sessizsiniz, ruh sessizdir ve beden Benim önümde sessizdir. Boynunuzu eğin ve 

alçakgönüllü olun. Ama ben çocuklarımın Benim önümde alçakgönüllü olmalarını istemiyorum. Yüzlerini 

kaldırıp Bana bakmaya layık olmalarını istiyorum, çünkü ben ne hizmetkâr ne de köle aramaya geliyorum; 

kendini kanun kaçağı, dışlanmış hisseden yaratıklar aramıyorum. Çok sevdiğim çocuklarıma geliyorum ki, 

Babamın sesini duyarak ruhlarını ruhsal tekâmül yolunda yükseltebilsinler. 

41 Ama işte, Yakup'un evine geliyorum ve orada yalnızca korku buluyorum; bir şölen bulmayı 

umuyorum, ama yalnızca sessizlik var. Neden, halkım? Çünkü vicdanınız günahlarınızdan dolayı sizi 

kınıyor ve Benim gelişime sevinmenizi engelliyor. Bunun nedeni kendinizi sevmemiş olmanız, İsa'nın size 

öğrettiği gibi çalışmamış olmanızdır. 

42 Sizi bekleyen acının gölgesini hissedecek ruhani donanımdan yoksunsunuz ve bu yüzden 

Babanızın kendisini maddi olarak duyulur hale getirmesi ve sizinle sizin dilinizde konuşması gerekiyor ki 

savaş meleğinin yaklaştığını, silahlarının çok güçlü olduğunu ve karşısında barış meleğinin hıçkıra hıçkıra 

ağladığını bilesiniz. 

43 Rüzgârın kanatlarına binen veba giderek daha fazla yaklaşıyor ve ruhani uzayda binlerce varlık 

yüzüyor, her geçen gün nefret ve uyumsuzluk tarlalarına düşüyor ve onların dengesizliği zihinlerinizi ve 

kalplerinizi karartıyor. 

44 Doğanın güçleri serbest bırakıldı ve bilim insanlarını rüyalarından uyandırıyor; ancak onlar, 

kendilerini beğenmişliklerinde inat ederek, insanlık arasındaki yıkıcı çalışmalarına devam ediyorlar. Dua 

etmeyi unuttuğunuzda, Baba'nın size emanet ettiği görevi yerine getirmemiş olursunuz. 

45 Çok iyi biliyorsunuz ki, Yakup'a şöyle dediğim zamanlardan beri barışı sağlama görevi ruhunuzun 

üzerindeydi: "İşte, sana dünyanın tüm uluslarının kutsanacağı sayısız bir nesil vereceğim." İşte bu yüzden 

Benim önümde sessizsiniz. 

46 İnsanların yasaları sizi mirastan mahrum edene ve Bana tanıklık etmeleri için eğittiğim 

dudaklarınızı kapatmaya zorlayana kadar bekleyecek misiniz? 

47 Küçük inançlı insanlar olmayın. Eğer sizi seçtiysem, bunun nedeni Bana hizmet edebileceğinizi ve 

bunu nasıl yapacağınızı anlayabileceğinizi bilmemdir. 

48 Bu gün size söylüyorum: Eğer uluslar barış istiyorlarsa, sevgilerine göre bunu mümkün kılacağım. 

Eğer daha fazla savaş istiyorlarsa, bırakalım yapsınlar; ama bu savaş sayesinde Benim adaletimin asası 

yeryüzüne düşecek. 

49 Eğer insanlık yeni öğrencilerime zulmeder ve onların hastaları iyileştirmelerini ve Öğretilerimden 

söz etmelerini engellemeye çalışırsa, insanlar arasında en garip hastalıklar yayılacaktır. Bilim adamları 

hastalanacak, birçoğunun gözleri kapanacak, diğerleri düşünce karmaşası yaşayacak. Ötelerin kapıları 

açılacak ve kafası karışmış ruhlardan oluşan lejyonlar tüm bölgeleri harap edecek ve insanları ele 

geçirecek. O zaman, bilimin acizliği karşısında, mütevazı işçilerim ortaya çıkacak ve bilgilerinin 

kanıtlarını sunacaklar, bu sayede pek çok kişi iman edecek. Tüm bu felaketler size uzun zamandır 

duyuruluyor, ancak yine de sağır ve kör kalıyorsunuz. Sen nankörsün. 

50 Bazen sizinle bu şekilde konuşmam gerekiyor. Ama Benim sevgi sözümü kırbaçla karıştırmayın. 

Seni seviyorum. Yaklaşın ki sıcaklığımı hissedebilesiniz. Krallığımın huzurunu hissedebilmeniz için Bana 

yaklaşın. Sizler "çölü" geçerken Beni arayanlarsınız, sizler her zaman Benim vaadimin peşinden 

koşanlarsınız. 

51 Bu hayattan bıktınız mı? Sonra bu ağacın gölgesinde bir süre dinlenin. Acılarınızı burada Bana 

anlatın ve göğsümde ağlayın. Ne zaman sonsuza dek Benimle olacaksın? Ben zaten her ruhta barış görmek 

istiyorum. 

52 Bırakın "tarla kuşu" kanatlarını tüm evrene açsın, siz de onun huzurunu ve sıcaklığını hissedin. 
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53 Kadınlar, dualarınızla yeryüzünde var olan küçük barışı koruyanlar, evin sadık koruyucuları olarak 

sevginin sıcaklığından yoksun kalmamasını sağlayanlar sizlersiniz. Böylece insan gururunu kırmak için 

kendinizi Anneniz Meryem'le birleştirirsiniz. 

54 Beyler, bu dünyada Beni temsil etmeniz için sizi efendiler yaptım. Ruhunuz Baba'nınki gibidir ve 

bedeniniz evren gibidir. Bedeninizin mükemmelliğini ölçülerine göre değil, içinde var olan harika yaşama, 

düzene ve uyuma göre değerlendirin. Ancak en büyük mükemmellikte bile beden sınırlıdır ve 

büyümesinin duracağı zaman gelir. Ancak zeka ve hisler, ölüm onu durdurana kadar gelişmeye devam 

eder. Ancak yeryüzünde edindiği tüm bilgelik ve deneyim, sonsuza dek büyüyüp gelişen ruhuna kazınmış 

olarak kalır. 

55 Evinizi ikinci bir tapınak, sevgilerinizi Tanrı'ya ikinci bir tapınma haline getirin. Beni sevmek 

istiyorsanız, eşlerinizi ve çocuklarınızı sevin, çünkü büyük işler, düşünceler ve örnekler de bu tapınaktan 

kaynaklanacaktır. 

56 Şu anda hepiniz İlyas'ın koyunlarısınız. Bazıları onun engelinde yaşıyor, diğerleri hala kayıp. 

Altıncı Mühür'ün ışığı şu anda enkarne olan ve artık enkarne olmayan tüm ruhları aydınlatır. Dünya'da 

bazıları bu yasayı ruhlarının ilerlemesi ve kurtuluşu için kullanırken, diğerleri bilimin gizemlerine nüfuz 

etmek ve yeni harikalar keşfetmek için kullanır. İnsanların kalplerini zehirlemek için bilim ağacından 

meyve koparanlar hala kafir ve itaatsiz ellerdir. İnsanlığın sonsuzlukta kat etmesi gereken yolun bir 

yansıması olarak yeryüzünde kat edeceği altıncı zaman diliminde yaşıyorsunuz. 

57 İlk çağda Habil Beni yeryüzünde bedenlendirdi, ikincisinde Nuh, üçüncüsünde Yakup, 

dördüncüsünde Musa, beşincisinde İsa, altıncısında şimdiki İlyas ve yedincisinde Kutsal Ruh hüküm 

sürecek. 

58 Elçilerime ne yaptınız? İlki, kıskançlığın ona sürüklediği kendi kardeşinin darbesi altında kaldı. 

İkincisi, çok sayıda kâfir ve putperest tarafından yanlış değerlendirildi ve alaya alındı. 

59 Üçüncüsü, yaşamında Benim gücümün kanıtını verdi ve karşılığında akrabalarının bile 

nankörlüğünü aldı. 

60 Dördüncüsü, çok sevdiği halkının az imanı yüzünden yasa levhalarını kırmak zorunda kaldı. 

61 Beşincisi -gelişi duyurulmasına rağmen- beklenmedi, ne iman ne de sevgi buldu ve dünyaya sevgi 

mesajını verdikten sonra, insanlardan bir peygamberin ya da elçinin maruz kaldığı en rezil ölümü aldı. 

62 Altıncısı şu anda ruhen geldi. Yine de şüphe, kayıtsızlık ve alay okları peşini bırakmaz. 

63 Yedinci Mühür açıldığında ve bir elçi yerine insanları aydınlatan Ebedi Ruh'un Kendisi olduğunda 

- o zaman Beni kim yaralamaya ya da öldürmeye çalışacak? 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 131 
(Paskalya Cumartesi) 

1 Cennetin Mesih'i kabul etmek üzere açıldığını dünyaya duyurmak için çanların çaldığı bu günde, 

size bu geleneklerin sizin için geçmişte kaldığını söylüyorum. Şimdi sizin için karışık konuşmalar yerine 

içsel bir araya gelme; gürültülü sevinç mitingleri yerine hatırlama ve meditasyon söz konusudur. Kutsal 

Ruh'un öğrencileri ilahi öğretileri hayata geçirecek olsalardı ne olurdu? 

2 Ruh yaşamdır ve bu nedenle asla sona ermeyecektir. Cennetin doruklarında yaşayabilmek için 

kendini mükemmelleştirmelidir; siz evrimleştiniz, bunun kanıtı da insanların Beni temsil etmeye 

çalıştıkları kutsal imgelerden ya da sembollerden gönüllü olarak uzaklaşmanızdır, çünkü Beni zaten Kutsal 

Ruh - sonsuz ve her şeye gücü yeten - olarak tasavvur ediyorsunuz ve Beni sınırlı görmek istemiyorsunuz. 

Sonunda, Tanrınızın önünde iyi işlerinizden daha iyi bir sunu olmadığını anlamaya başladınız. 

3 Size üçüncü gün ölümden dirileceğimi söyledim mi? O zaman ben de size sembolik olarak 

gelecekteki olaylardan söz ettim: Burada, Üçüncü Çağ'ın başlangıcında ruh halindeyim, Kendimi insanın 

anlayış organı aracılığıyla tanıtıyorum ve aynı zamanda ölülere de geldim - ruhsal yaşam için. Başka 

zamanlarda da duyurulan ve vaat edilen bu bildiri aracılığıyla, gösterişli giysilerin ve törenlerin yararsız 

olduğunu, ruhunuzu saflıkla donatmanız gerektiğini duydunuz. Kalbi arındırmadan kendini dıştan saf ve 

görkemli göstermenin Baba tarafından fark edilmeyen bir aldatmaca olduğunu zaten anlamışsınızdır. 

4 Kardeşiniz olan insanı etkileyebilir ve hatta kandırabilirsiniz, ama Beni asla, çünkü Benim nüfuz 

edici bakışım her şeyi keşfeder ve yönlendirir. Dahası, bu büyük ruhani ışık zamanında insanların 

ikiyüzlülük içeren her şeyi nasıl reddettiklerini deneyimleyeceksiniz. Sizi öyle hazırlıyorum ki, ne kimse 

sizi gafil avlayabilsin ne de kimse sizin gibi insanları kandırabilsin. 

5 Eğer biri ortaya çıkar ve kendisinin yeniden bedenlenmiş Mesih olduğunu iddia ederse, ona 

inanmayın; çünkü size geri döneceğimi bildirdiğimde, bunun ruhen olacağını anlamanızı sağlamıştım. 

Eğer biri sana derse ki: Ben Tanrı'nın elçisiyim, ona güvenmeyin, çünkü gerçek elçiler kendilerine emanet 

ettiğim görevle övünmez ya da trompet çalmazlar. Kendilerini yalnızca eserleriyle tanımlıyorlar. Bu 

kişinin Rab'bin elçisi olup olmadığına karar vermek insanlara kalmıştır. Size ağacın meyvesinden 

tanınacağını söylediğimi hatırlıyor musunuz? 

6 "Ağaçların meyvelerini" tatmanızı yasaklamıyorum, ancak iyi meyveyi kötüden nasıl ayırt 

edeceğinizi bilmeniz için donanımlı olmalısınız. 

7 Gerçeği sevenleri, hemcinslerinin yolunu aydınlatmaları için kandil olarak dikeceğim. 

8 Gözlerinize görünmeyen ruhunuz için bir arzum var, uğruna bir zamanlar insan olduğum ve 

görevini yerine getirmeyi öğretmek için Kanımı döktüğüm. 

9 Yolunuzda Benim varlığımı bu şekilde inkar eden insanlarla karşılaşmaktan korkmayın. Onlar 

henüz ruhlarında ışık olmayan kör insanlardır. Bir zamanlar onlar da Beni reddettiler, ama mucizelerimi 

gördüklerinde İsa'nın vaat edilen Mesih olduğunu ilan etmek zorunda kaldılar. 

10 Bu dönemde Beni inkâr edenlerin, bu öğretinin Tanrı'dan geldiğini itiraf edecek söz bulamadan 

önünüzde pişmanlık ve tövbe duyduklarını göreceksiniz. 

11 Cennetin Beni kabul etmek üzere açıldığı anı kutlamak için insan kalabalığının büyük bir coşkuyla 

kiliselerine koştuğu bu günde, size tüm bunların yalnızca insanların kalbini etkilemek için bir gelenek 

olduğunu söylüyorum. Onlar sadece bugün Benim İlahi Tutkumu somutlaştıran ritüellerdir. 

12 Bu eğilime uyup sunaklar ve imgeler dikmeyeceksiniz. Kutsal olayların temsillerini yapmayın ya 

da kendinizi ayırt etmek için özel giysiler kullanmayın, çünkü tüm bunlar putperest tapınmadır. 

13 Yüreğinizle Beni çağırın, talimatlarımı hatırlayın ve örnek alın. Bana ıslahınızın haracını sunun ve 

cennetin kapılarının sizi kabul etmek için açıldığını hissedeceksiniz. 

14 İsa'nın üçüncü gün ölümden dirildiği gibi, benim de bugün Üçüncü Çağ'da, iman ve lütuf açısından 

ölü olan insanların arasında, Ruhsal Yaşam'ın güzelliklerini insani anlayış organı aracılığıyla size 

öğretmek üzere yeniden dirildiğime inanın. 

15 Beni dinleyen kalabalıklara şunu söylüyorum: Neden kendinizi pazar giysilerinizle ve 

mücevherlerinizle örtüyor ve ruhunuzu saflıkla giydirmiyorsunuz? Ben sadece bu giysiyi aranızda görmek 

istiyorum. 
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16 Benim ve Tutkum hakkında yapılan sahte ve saygısız temsillerden kaçının, çünkü hiç kimse Beni 

temsil edemez. Benim örneğimi ve öğretilerimi yaşayın. Her kim bu şekilde davranırsa, Efendisini 

yeryüzünde temsil etmiş olacaktır. 

17 Bazıları Tanrısallığıma bir sunu olarak tütsü ve mür yakarken, Ben size Bana kalbinizin iç 

varlığını, ruhunuzun kokusunu sunmayı öğretiyorum. Sizden istediğim şey bu ruhani sunu. 

18 Bu lütuf sabahında insanlık, Mesih'in havarilerini teselli etmek için ölümden dirildiği ve ruhsal 

ihtiyacı olanları aramak için ölümün eşiğinden geçtiği üçüncü günü anmaktadır. Sana söylediğimi hatırla: 

Ben büyük toprak sahibi ya da çobanım. Bu görevler de size veriliyor. Bir çobandan başka kim ruhlara 

rehberlik edebilir ve ulusları yönlendirebilir? Kalpleri eğiten bir aile babası ya da zihinleri yönlendiren bir 

öğretmen - bunlar toprak adamı değil midir? 

19 Her birine rehberlik etmesi veya beslemesi için bir dizi ruh atanır ve bu görev bedensel ölümle 

sona ermez. Ruh, yeryüzünde olduğu kadar ruhani dünyada da ekmeye, yetiştirmeye ve biçmeye devam 

eder. Daha büyük ruhlar daha küçük ruhlara rehberlik eder ve onlar da daha düşük gelişim derecesine 

sahip diğerlerine rehberlik ederken, hepsini Kendi engeline yönlendiren Rab'dir. 

20 Şimdi size daha büyük ruhların daha küçük olanlara önderlik ettiğini söylediysem, bu ruhların 

başından beri büyük olduklarını ve ikincilerin kardeşlerine kıyasla her zaman küçük olmaları gerektiğini 

söylemek istemiyorum. Şu anda büyük olanlar, henüz ruhani gelişim derecesine ulaşmamış olanları, hala 

zayıf olanları, yolunu kaybetmiş olanları ve acı çekenleri sevmek, onlara hizmet etmek ve onlara yardım 

etmek gibi asil bir görevi yerine getirerek yükseldikleri ve geliştikleri için böyledir. 

21 Bugün küçük olanlar, gelişim yolundaki azimleri sayesinde yarın büyük olacaklardır. 

22 Yakup'un peygamberlik rüyasında sembolize edildiğini gördüğü ruhsal mükemmellik merdiveni, 

yeryüzünde başlayıp cennette biten, başlangıcı maddi dünyada ve sonu ruhsal yaşamın mükemmelliğinde 

olan yoldur. 

23 Çocuklarınızı, öğrencilerinizi, halklarınızı ölümle bile terk etmeyeceksiniz, çünkü bir dünya ile 

diğeri arasındaki mesafe sadece görünürdür. Ruhani alandan sayınızla ilgilenmeye, onlara rehberlik 

etmeye ve göz kulak olmaya devam edebilecek ve çoğu zaman yeryüzünde imkansız olduğunu 

düşündüğünüz büyük işleri başarabileceksiniz. 

24 Her gün Babanızın sevgisini daha büyük bir açıklıkla fark etmenizi sağlayan ve O'nun işlerinin 

büyüklüğünü anlamayı öğreten ruhunuzun yolu kutsanmıştır. 

25 Bu öğretilerden sonra birilerinin ölümün kendisini çarmıhından kurtaracağını ummaya devam 

etmesi ya da ölümün kendisini tohumundan mahrum bırakacağından korkan birilerinin olması mümkün 

müdür? 

26 Her şey Ben'de yaşar, her şey Ben'de kendini sürdürür, hiçbir şey kaybolmaz. 

27 Şu anda sizi evinizde arıyorum, çünkü siz Beni ararsanız, Ben de sizi ararım. Sizinle konuşmak 

istiyorum, yüreklerinizin derinliklerine nüfuz etmeme izin verin ve ne kederinizi ne de günahlarınızı 

Benden saklamaya çalışmayın. 

28 Beni sessizlik içinde duymaya çalışın, ruhunuzu Babanıza yükseltin, o zaman yakında sesimin 

sizinle hiç duymadığınız bir dilde konuştuğunu duyacaksınız ve yine de sanki her zaman duymuşsunuz 

gibi anlayabileceksiniz. 

29 Buna şaşırmamalısınız, çünkü benim "Evrensel Söz" olduğumu anlamalısınız. Vicdanlarla 

konuşuyorum, kalplerle, ruhlarla, akılla ve duyularla konuşuyorum, tüm varlıklarla konuşuyorum, Sesim 

hiç kesilmiyor. 

30 Beni duymayı ve derslerimi keşfetmeyi öğrenin. Size, Sözümün suyundan içenin bir daha asla 

susamayacağını söylediğimi hatırlayın. Yaşam yolculuğunuz boyunca toplamanız için bilgeliğimi tüm 

varoluşun üzerine döktüm. 

31 Dünyada hiç din olmasaydı bile, iç tapınağınızda Benim Varlığımı bulmak için varlığınızın 

derinliklerine konsantre olmanız yeterli olurdu. Ayrıca, size sürekli olarak en güzel sayfalarını ve en derin 

öğretilerini gösteren bilgelik kitabını keşfetmek için hayatın size sunduğu her şeyi gözlemlemenizin yeterli 

olacağını söylüyorum. 

32 O zaman dünyanın kalbinde doğru yolu taşırken yoldan çıkmasının ya da bunca ışığın ortasında 

yaşarken cehaletin karanlığında dolaşmasının adil olmadığını anlayacaksınız. 
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33 Her günahkârı mahkûm etmek amacıyla sizi yargılamaya gelmedim. Sizi yargılamaya geldim, ama 

önce ruhunuzu tüm günahlarından kurtarmanız için size yeni bir fırsat sunmadan değil. 

34 Herkesi çağırıyorum, çünkü Kendimi, Benim için insanlık olan ve Kendimi onların oğullarından 

biri yapacak kadar çok iyilik ve şefkat gösterdiğim bu büyük aile tarafından kuşatılmış olarak görmek 

istiyorum. 

35 Beni bu şekilde duyma fırsatına sahip olan sizler, doğru zamanda geldiğinizi bilin. Ne ben doğru 

zamandan önce ya da sonra geldim, ne de siz çok geç ya da çok erken geldiniz. Bu, en uzak zamanlardan 

beri ruhunuza vaat edilmiş olan zamandır; öyle ki bu zamanda, daha önceki zamanlarda zorlukla başlamış 

olan bir talimatın devamını alabilesiniz. 

36 Yaşamın tüm meyvelerini tatmadan ve tüm zevklerinden yararlanmadan Bana geri dönemezdiniz. 

Baba'nın yanında nasıl sadık ve saf kalacağını bilen ne kadar az varlık vardır! Onlar yalnızca O'nun 

isteğini yerine getirdiler. Ama dualarında birçok kez "Tanrım, gökte olduğu gibi yerde de Senin İsteğin 

olsun" diye tekrarlayan sizler, her zaman Benim İsteğime göre hareket ettiğiniz yalandır. Kusurlu olan 

iradenize göre yaşadığınız içindir ki, şimdi bedelini büyük acılar, hastalıklar ve zorluklarla ödediğiniz 

böylesine vahim hatalar işlediniz. Ama artık kendi iradenizi dayatmayacak ve kendinizi her şeyi bilgelik 

ve adaletle yöneten ilahi bir otoriteye teslim edeceksiniz. O zaman artık hata yapmayacak ve onların 

uğruna acı çekmeyeceksiniz. 

37 Dua edin ve içsel mabedinizin yalnızlığını ve sessizliğini arayın, o zaman bu duada varlığınızdaki 

şu anda uykuda olan duyular ve yetiler ortaya çıkacak ve size şu anda zihninizin erişemediği geçmiş 

öğretilerden ve gelecekteki olaylardan bahsedecektir. O zaman geçmiş yaşamlarınızda yarım bıraktığınız 

bir işi bitirmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Şimdiki zamanda insan kendini ruhsal olarak tanımaya 

başlıyor. Şimdiden kutsal alanın kapısının önünde durmaktadır ve burada şimdiye kadar kendisini 

çevrelemiş olan ama kendisinin açıklayamadığı tüm gizemlerin açıklamasını bulacaktır. Ama Benim 

sürekli çağrıma rağmen, yüreklerinin kapısını durmaksızın çalan bu sese sağır ya da duyarsız kalanların 

vay haline; çünkü onlarda yaşam yorgunluğu ve şimdiye kadar hayal bile edilemeyen bir kasvet olacaktır. 

38 Yüreklerinizin en derin ve en asil tellerine dokunan Sözümü işiten bu halkın kadınları, sizinkilere 

göz kulak olun, içlerindeki iman ateşini yanık tutun, erdemi, barışı ve kardeşliği geliştirin. Size 

yöneliyorum çünkü ruhunuz tüm insanlarınkiyle aynı olmasına rağmen, yüreğiniz Sözüme daha açık. 

39 Hepinizi, kimseyi incitmeden ya da yargılamadan düzeltmeyi öğrenen sevgili öğrenciler 

yapacağım - bir yarayı kanatmadan iyileştirmeyi bilen, aşağılanmaya neden olmadan affetmeyi bilen 

öğrenciler. Bu şekilde hazırlandığınızda, sizi uluslara danışmanlar, barış elçileri, bu İyi Haber'in 

müjdecileri, size çok şey öğretmiş olan O'nun değerli öğrencileri olarak göndereceğim. Ama 

unutmamalısınız ki, verebilecek tek kişi Baba'dır ve ruha kaybettiği her şeyi geri verebilecek tek kişi de 

O'dur. 

40 1950'den sonra, bu formdaki tezahürüm sona erdiğinde, sizi yalnız bırakmayacağım. Başka bir 

biçimde, daha hassas bir şekilde var olmaya devam edeceğim ve eğer size emanet ettiğim öğretileri 

hakikatle izlerseniz ve kendinizi ruhsallaştırırsanız, Varlığımı kendinize daha da yakın hissedeceksiniz. 

Eğer inancınız varsa, Beni ruhsal gözlerinizle göreceksiniz ve eğer Benim İşimde kardeşler olarak 

birleşirseniz, insanlar Kendimi ses taşıyıcıları aracılığıyla duyurduğum bu zamanda akın ettikleri gibi size 

de akın edecekler. 

41 Hiç kimse bu tohumu yüreğinizden söküp atamayacak, çünkü bu tohum bir kuşaktan diğerine 

geçecek. 

42 Bir kavga olacak: Kötüler ve ikiyüzlüler sizi işaret edecek ve bu yolu izlediğiniz için size 

zulmedeceklerdir. Ama hiçbir şey bu halkı geri adım attıramayacak, çünkü Benim tarafımdan 

yüreklerinize ekilen bu tohum, deneme anlarında çocuklarınızın dudaklarında bir ışık sözü olarak 

filizlenecektir. 

43 Nasıl ki Hıristiyanlık, insanların birbirlerine karşı sevgi hissetmekte zorlandığı zamanlarda Benim 

Sevgi Doktrinimi duyurmayı başardıysa, Spiritüalizm de materyalizmin insanların kalplerini taşlaştırdığı 

bu çağda mücadele edecektir. Ve o zamanlarda Mesih'in Sözü insanların yaşamlarının temellerini 

sarstıysa, şimdi de bu ışık kalplerinin en hassas tellerini titretecektir. Tohumumun kaybolmuş gibi 

görüneceği dönemler olacaktır. Ancak başarılı olacak ve yeryüzündeki tüm olayların ortasında varlığını 

sürdürecektir. 
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44 Bazıları gerçeğimi gizlemeyi başarırsa, diğerleri onu duyurmak için çalışacaktır. Eğer ebeveynler 

sessiz kalırsa, çocuklar konuşacaktır. Ama Sözüm öğrencilerimin dudaklarından akacak ve tanıklıklar her 

yerde görünecek. Ancak şu anda size duyurmakta olduğum her şeyin gerçekleşmesini deneyimlemeyi 

talep etmeyin. Önce tohumun filizlenmesine izin verin, sonra bitkinin özlenen meyveyi vermesine izin 

verin ve bundan sonra bile meyvenin olgunlaşmasına izin vermelisiniz. O zaman tüm kehanetlerimin 

birbiri ardına gerçekleştiğini göreceksiniz. Bazılarınız gayretli, bazılarınız ihmalkâr; ama size hepinizin 

sabırlı ve ısrarlı olması gerektiğini söylüyorum. 

45 Bir meyveyi ya da tohumu yetiştirdikten sonra hasat etmenin neye mal olduğunu bilirseniz, ona 

karşı gerçek bir sevgi duyarsınız. Bu nedenle, tohumumun sizin ellerinizden geçmesini istiyorum ki onu 

sevebilesiniz ve tüm değerini kabul edebilesiniz. Görevinizi yerine getirmenize yardımcı olmak için sizi 

mücadele için güçlendiriyorum. 

46 Çoban sürüyü sevgiyle, Rab'bin ruhlar için koynunda olan sevgisinin engeline getirir. 

47 İlerleyin, diyor sesim size, yolda durmayın. Zamanı değerli bir hazine gibi sevin, onu ruhunuzun 

görevlerini yerine getirirken ve dünyevi yükümlülüklerinizin size yüklediği görevleri yerine getirirken 

kullanın. Yasamın emrettiği her şeyde onu kullanın ve elde edeceğiniz ödül ruhunuz için ışık ve huzur 

olacaktır. 

48 Bu zamanın pek çok insanı için yeryüzündeki kefaretleri sona ermektedir. Bu vahiyleri duyan ve o 

seçilmişlerin arasında olup olmadığınızı bilmeyen sizler, varlığınızın son anını bile vicdanınızın ışığında 

inceleyin. Katlanmak zorunda olduğunuz sınavları inceleyin, tüm (ruhani) borçlarınızı mümkün olduğunca 

ödeyin ve bu hazırlıkla ruhunuzun ruhani yaşamın eşiğini geçer geçmez biçeceği hoş bir meyve elde 

edeceksiniz. 

49 Ölümü düşünmeyin ki bilinmezlik sizin için iç karartıcı sabit bir fikir haline gelmesin. 

Yaşayacağınızı unutmayın ve ruhani alanın yolunu gördüğünüzde, ruhunuzun sevinç ve şaşkınlıkla 

haykıracağından emin olun: Bana sanki buraya daha önce gelmişim gibi geliyor! 

50 Öğretilerimi doğru bir şekilde inceleyin ve yorumlayın, çünkü bunu yapmazsanız, ruhsallaştırma 

öğretmenlerime verdiğiniz zayıf değerlendirmenin bir sonucu olarak fanatizme düşersiniz ve bu ruhun 

yücelmesi olduğundan, hataya izin vermez. 

51 Saf, alçakgönüllü, basit yaşayın. İnsan aleminde doğru olan her şeyin yanı sıra ruhunuzu 

ilgilendiren her şeyi de yerine getirin. Gereksiz, yapay ve zararlı olanı hayatınızdan çıkarın ve bunun 

yerine varoluşunuzdaki iyi olan her şeyle kendinizi yenileyin. 

52 Eğer yaşamayı öğrenmişseniz, yol o kadar pürüzsüz ve çarmıhın yükü o kadar hafiftir ki, kefaret 

görevinizi yerine getirmeniz size kolay görünecektir. Ancak ağır yükler taşıyan ve dünyada zincirlerini 

beraberinde sürükleyen biri için Rab'bin yoluna girmek ve O'nun geride bıraktığı ayak izlerini takip etmek 

imkânsız görünmektedir. 

53 Üstadın sizden imkânsız bir şey istemediğini anlayın. Size hayatınızı bir anda dönüştürmenizi bile 

söylemiyorum. Kalbinizi maddi şeylerden kurtarın, bencillikten kurtarın ve sizin için işaretlediğim yolda 

nezaket ve sevgiyle ilerleyin. 

54 Boş sözlerle, bilgiyle övünerek ya da hemcinslerinin işlerini yargılayarak Bana hizmet ettiğini 

iddia edenler Benim kullarım değildir. Benim kullarım, Benim öğrencilerim, Benim askerlerim, saf, 

çalışkan ve yararlı bir yaşamla yollarına Benim ışığımı eken, erdem ve iyilik örnekleri bırakanlardır. 

55 Hiç kimse hemcinsinin eylemlerini yargılama hakkına sahip değildir, çünkü saf olan kişi bunu 

yapmazsa, kalbinde leke olan kişinin bunu yapmasına neden izin verilsin? 

56 Bunu size söylüyorum çünkü her zaman kardeşinizin tohumunu keşfetmeye heveslisiniz, onda 

kusurlar bulmayı umuyorsunuz, böylece ona kendi tohumunuzu gösterebilir ve ona kendi eserinizin daha 

saf ve daha mükemmel olduğunu söyleyerek onu aşağılayabilirsiniz. 

57 Yaptıklarınızı nasıl tartacağını bilen tek Yargıç göklerde yaşayan Babanızdır. O, terazisiyle 

göründüğünde, O'nun gözünde daha büyük liyakate sahip olacak olan daha çok anlayan değil, hemcinsiyle 

nasıl kardeş ve Rabbinin çocuğu olunacağını anlamış olandır. 

58 Halkımın uluslar arasında görünmesi ve İlahi öğretileri bir kez daha kavga etmek, birbirlerini 

incitmek ve kendi canlarına kıymak için kötüye kullananlar arasında bir barış askeri olarak kardeşlik, 

uyum, hayırseverlik ve anlayış örneği oluşturması gerekmektedir. 
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59 Tüm derneklerden, kiliselerden ve mezheplerden çocuklarıma vicdanları aracılığıyla sesleniyorum. 

Onları uzlaşmaya teşvik ediyor ve ışık dolu büyük düşüncelerle onlara ilham veriyorum. Ama onlara sizin 

aracılığınızla bir mesaj bıraktığımı ve bunu Benim adıma onlara iletmeniz gerektiğini bilmeniz çok 

önemlidir. 

60 Alçakgönüllü olmalısın. Kırılmayı umursamamalısın. Nazik ol. Size aşağılanmalar ve acılar 

çektirilecek. Ama benim mesajım olacak olan senin sözünü akıllarından çıkaramayacaklar. Bu nedenle 

size söylüyorum: Bazıları çağrınıza duyarsız ve sağır kalsa da, diğerleri uzun uykularından uyanacak ve 

ilerlemek ve hayatlarını yenilenme ve tövbe ile doğru yola sokmak için yola koyulacaktır. 

61 Kendinizi cesaret, inanç ve güçle donatın ki savaşla yüzleşebilesiniz. Ancak size şunu belirtmek 

isterim: İnsanlardan biriyle konuşurken, onu iyi giyimli gördüğünüz ya da ona prens, lord veya bakan 

olarak hitap edildiği için gözünüz korkmasın. 

62 Dünyanın efendi olarak adlandırdığı kişilerin önünde seslerini yükselten Pavlus ve Petrus'u örnek 

alın. Ruhları büyüktü, ama yine de kimseye efendilikleriyle övünmediler; daha çok hizmetkâr olduklarını 

iddia ettiler. Onları örnek alın ve işlerinizin sevgisiyle Benim gerçeğime tanıklık edin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 132 
1 Efendinize duyduğunuz sevginin ateşini içinizde hissetmeye başlayan sizler, hoş geldiniz. 

Yaşamınızı Sözümün okşayışıyla tatlandırmak isteyen sizler hoş geldiniz. Varlığımdan şüphe eden sizler 

de hoş geldiniz, çünkü sizi şüphelerinizden kurtaracağım ve şüpheleriniz yerini sevgime bırakacak. 

Kederli bir yürekle gelen sizler de hoş geldiniz, çünkü size ihtiyacınız olan teselliyi vereceğim. Sevgim 

hepinizi kucaklıyor. 

2 Sizi kabul ettiğimi gördüğünüzde, Bana kalbinizin derinliklerinden şöyle dersiniz: "Tanrım, Seni 

bekliyordum, gelişini ve sevgi dolu Sözünü çoktan özlemiştim." - Tanrı'nın Krallığını arıyor musunuz? 

Mükemmelliğin en üst seviyesine ulaşana kadar sizi adım adım ona ulaştıracağım. Yeryüzünde sizden 

önce gelen pek çok kişi bu yüceliğe çoktan erişmiştir. Onlar ışık ruhları, Tanrı'nın habercileri ya da 

elçileridir; insanlara görünmez bir şekilde gelerek onlara mesajlar ve ilhamlar getirirler. 

3 Ey öğrenciler, ruhun ilerlemesi için çabalayın ve imkânlarınız dâhilinde olmasına rağmen 

çözümünü imkânsız gördüğünüz tüm sorunlara açıklık getirmeyi öğreneceksiniz. Madem bu kadar yüksek 

yeteneklere sahipsiniz, neden bunu istiyorsunuz? 

Her şeyi senin için mi yapıyorum? Bana kendi erdemleriniz, çabalarınız ve hatta fedakârlıklarınızla 

gelmeniz gerektiğini unutmayın. Hedefe ulaşma yolunda ilerlemeniz için size yol gösteriyorum. 

4 Bakın, Benim Sözüm iyi bir tohum gibidir. Bazen sert zemine, taşların ve dikenlerin altına düşer: 

bu materyalizmdir, öğretilerimin filizlenemediği kalplerin kayıtsızlığıdır. Bazen bir bitki tam çiçek 

açmaya başlamışken, kirli bir el gelir ve onu keser. Bu, kalp kötü tutkular tarafından yönlendirilmesine 

izin verdiğinde olur. Tohum verimli toprağa düşerse, zamanla filizlenir, çiçek açar ve tomurcuklanır, çok 

yıllık bitki her gün daha yükseğe uzanır ve bol meyve verir. 

5 Bazen kendinize şunu soruyorsunuz: "Efendi - hizmetkârlarını ve öğrencilerini seçmek yerine - 

neden O'nun çocukları olan hepimizi almıyor?" ve ben de size cevap veriyorum: Olgunlaşmış tohumlarda 

olduğu gibi, doğru zamanın geldiği kişileri seçerim. Diğerlerine ise, onlara hizmet edebilmek için tam 

olgunluğa erişmelerine biraz zaman bırakıyorum. Usta iyi bir balıkçı gibi davranır; teknesine erken saatte 

biner, ağını balığın bol olduğunu bildiği bir yere atar ve ağını balıkla doldurduktan sonra işe yaramayan 

küçük balıkların ağdan kaçmasına izin verir, böylece daha büyük balıkları seçer. Ben, yüreklerinizi 

yakalamak için ağını kuran ruhların balıkçısıyım. Sevgi ağlarıma yakalanan kaç kişi huzursuzluklarının ve 

tutkularının denizine geri döndü! Onlar henüz Beni sadakatle ve feragatle izleyen seçilmişlere ait 

olamazlar. Ama onlara daha sonra katılacaklar. 

6 Sesimi tüm ruhlarda duyulabilir kılmaya çalışıyorum, ancak insanların materyalizmi yalnızca 

dünyanın ve bedenin sesini duymalarına izin veriyor. Yine de Beni duyanlar var ve bunlar acı çekenler, 

muhtaçlar, hastalar, hor görülenler, dünyanın artık ihtiyaç duymadığı ve verecek başka bir şeyleri olmadığı 

için unutulmaya terk edilenlerdir. Beni çok iyi duyuyorlar çünkü sadece Benden bir şeyler 

bekleyebileceklerini biliyorlar. Arzu ettiği her şeyi dünyada bulan biri için Benim sesim, Benim Sözüm ne 

anlama gelebilir? Bu kişi yalnızca kendi maddi mutluluğunu görür ve herhangi bir zamanda Benim 

çağrımı duyarsa, bir dilenciye söylemeye alışkın olduğu gibi Bana da şöyle der: "Bugün sana verecek 

hiçbir şeyim yok, yarın yine gel!" Ama bu "yarını" kim bilebilir? Ona tekrar bir çağrı gelmeden önce ne 

kadar zaman geçeceğini kim bilebilir? Yarın da olabilir, tıpkı başka bir varoluşta mümkün olduğu gibi. Ne 

mutlu kendi acısını başkalarının acısından üstün tutanlara. 

7 Dua edin, şimdi Benim adaletimin ve ışığımın tüm karanlık güçleri sarstığı zaman olduğunun 

farkına varın. Bu zor ve tehlikeli bir zamandır, çünkü karanlıkta yaşayan varlıklar bile sizi baştan 

çıkarmak ve kafanızı karıştırmak için aranızda ışıktan varlıklar gibi davranacaklardır. Yoldan sapmamanız 

ya da adımı kötüye kullananlar tarafından aldatılmamanız için size ışığımı veriyorum. 

8 Aldatıcılar yalnızca görünmez varlıklar değildir, onları aynı zamanda size ışık gibi görünen ama 

Benim öğretilerime aykırı olan öğretilerden söz eden insanlarda da bedenlenmiş olarak bulursunuz. Onları 

dinlememelisiniz. Benim Sözüm yüksek maneviyatı, anlamı ve ilahi "tadı" ile tanınır. Sözümün 'tadını' 

tanımayı başaran ve ona aşina olan hiç kimse hataya düşmeyecektir. Size Sözümü araştırma ve 

derinlemesine inceleme hakkı verdim ki, onu baştan sona bilebilesiniz. 
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9 Koyunlarına bakan bir çoban gibi sizi izlediğimden, ruhlarınızı okyanusun sıkıntılı dalgalarından 

kurtarmak için ağlarımı attığımda, siz de hemcinsleriniz için dua edeceksiniz ve dualarınız insanlığın 

üzerine bir barış örtüsü gibi yayılacak. 

10 Artık ilahi vahyimi üç büyük döneme ayırdığımı anlıyorsunuz. 

11 İnsanlığın ruhsal bebeklik döneminde Baba ona Yasa'yı verdi ve yeni bir çağın kapısını açacak bir 

Mesih vaat etti. 

12 Mesih, insanlar "ruhsal gençliklerinde" iken onlara gelen Mesih'ti. İnsanlara, daha önce Baba'dan 

aldıkları ve nasıl yerine getireceklerini bilmedikleri yasayı yerine getirmenin daha yüksek bir biçimini 

öğretti. "Tanrı'nın Sözü" İsa'nın dudakları aracılığıyla konuştu, bu yüzden size dünyanın, mükemmel 

Üstadın sevgi öğretisi aracılığıyla Babalarının sesini ve buyruğunu duymaya devam ettiğini söylüyorum. 

13 İsa ise, öğretisinden anlamadıkları her şeyi anlamalarını sağlamak için halka Gerçeğin Ruhu'nu 

göndermeyi teklif etti. 

14 O halde sevgili insanlar, şu anda duyduğunuz bu basit, mütevazı söz Hakikat Ruhu'nun sesidir, 

gözlerinizi Yeni Çağ'a açabilmeniz için varlığınıza akan Tanrı'nın ruhani ışığıdır. Üstadınızın tüm 

vahiylerini açıklıkla anlamanızı sağlamaya başlayan bu ışık, ruhsal gelişimin daha yüksek bir seviyesinde, 

yani yetişkinliğe yaklaştıkça, Tanrı'nın vahiylerini anlamak için insanlığı şaşırtan Babanızın, Kutsal 

Ruh'un ışığıdır. 

15 Bu ışığın size açıkladığı her şeyde Baba'nın talimatını alacaksınız, çünkü "Söz" Benim içimdedir 

ve Kutsal Ruh Benim kendi Bilgeliğimdir. 

16 İnsan ses taşıyıcıları aracılığıyla yapılan bu duyuru şekli, gerçeğin ruhuyla dolu olarak Babanızla 

ruhtan ruha konuştuğunuzda, insanoğlunun Yaratıcısı ve Rabbi ile olan gerçek ruhsal bağlantısına sadece 

bir giriş niteliğindedir. 

17 Şu anda Benim tezahürüme henüz inanmayanlara şunu söylüyorum: Üstadın bir kez daha 

insanlarla temas halinde olduğunu inkâr etmeyin, çünkü O size geri döneceğini vaat etti ve ilahi vaatlerin 

hiçbiri yerine getirilmeden kalmadı. O'nunla bir araya gelmenin imkânsız olduğunu söyleyerek kendinizi 

Babanızdan uzaklaştırmamalısınız. Gerçek şu ki, Rab insanlarla ruhsal olgunluklarına göre çeşitli 

şekillerde her zaman temas halinde olmuştur. 

18 Bu yeni çağ, ruhsallaşma çağı olduğu için, Kutsal Ruh çağı olarak adlandırılacaktır; çünkü her şeyi 

açıklayan ve size her şeyi anlamayı öğreten ilahi ışık tarafından aydınlatılacaktır. 

19 Yeni çağ çoktan başlamıştır ve asla sona ermeyecektir, çünkü bu çağın doruk noktası kendisini 

sonsuzlukla evlendirecektir. 

20 Işık zamanının size vaat ettiği büyüklük ve mucizeleri henüz bilmiyor musunuz? Dünyanın 

karanlıktan kurtulacağı ve gözlerini yeni güne açacağı zamanın çok yakın olduğu düşüncesiyle sevinmiyor 

musunuz? 

21 Karışık koşullar sona erecek, aldatma ortadan kalkacak, gizemler çözülecek ve parlak ama aynı 

zamanda sevimli ve yumuşak bir ışık - çünkü bu İlahi Ruh'un ışığıdır - uzun zamandır arayan, şüphe duyan 

ve acı çeken insanlara anlatacaktır: İşte gerçek. 

22 Mesih'in Baba'nın yasasını yorumladığını ve Üstat'ın öğretisinin Kutsal Ruh dediğiniz aynı 

Baba'nın ışığıyla aydınlatıldığını anlayın. 

23 Bu ışığa ulaşmak için, düşüncelerinizi kaldırın, ruhun özgür olmasına izin verin, kalplerinizi açın, 

çünkü üzerinize bir kutsama akışı dökeceğim. 

24 Sözümün ışığına daha bugün kavuşmuş olan sizler: Muhtaç ellerinizi açın ve talimatımın ekmeğini 

ve şarabını alın. 

25 Sınavlar herkesin üzerinden geçti; bazılarında kısa ama şiddetli, bazılarında uzun ve acı oldu: 

anlar, saatler, günler ve yıllar süren acılar sizin için geçmişte kalacak ve kalplerinize huzur geri dönecek. 

Ruhumdan sizinkine merhemim, gücüm ve ışığım akar. 

26 Kendinizi Benim ışıltımın sarmalamasına izin verin ki burada üzüntüyü, kederi, sefaleti ve 

gözyaşlarını unutun. Artık içinizde saklı olan hazineyi keşfetmenizin ve dünyada parya olmayı 

bırakmanızın zamanı geldi. 

27 İnsanlar, korkmayın, çünkü eksikliğini duyduğunuz huzura, ruh gücüne ve sağlığa kavuşana kadar 

size hiçbir görev ya da sorumluluk yüklemeyeceğim. Kendinizi güçlü hissettiğiniz anda, kalbiniz Bana 

teşekkür edecek ve aynı zamanda Benim bağımda bir yer isteyecektir. 
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28 Hastalara, barışa ihtiyacı olanlara, yoksullara, adalete aç ve susuz olanlara, dullara, yetimlere, 

dünyada hiç seveni olmayanlara, kısacası acı kadehi içen herkese "isteyin, size verilecektir" diyorum. Ama 

nimetlerime karşılık Bana hiçbir şey vaat etmeyin. Sizi sevgimle doldurmama izin verin, ama Beni 

izlemek ya da Benden uzaklaşmak konusunda tam özgürlüğe sahipsiniz. Kimin Beni izleyip 

izlemeyeceğini kalbinizin, anlayışınızın ve vicdanınızın minnettarlığına bırakıyorum. 

29 Bu size verdiğim bir emir değildir, ama Beni izlemek için Bana koşullar da dayatmamalısınız. 

30 Aklınızda tutmanız gereken şey şudur: Kendini yenileyen, doğru bir yaşam süren ve işlerine bir 

erdem kıvılcımı katan herkes için, huzur, sağlık ve bilgelik ışığı gibi ruhun en değerli hazineleri 

emrindedir. 

31 Eğer itaatkâr ve yumuşak başlıysanız, korkacak hiçbir şeyiniz yoktur. Bende yalnızca sevgiyi, 

adaleti ve sınırsız iyiliği göreceksiniz. 

32 Eğer yoldan çıkarsanız korkunuz haklı çıkacaktır. Ancak o zaman kusurlu eylemlerinizin 

sonuçlarından korkmanız gerekecektir. 

33 Aranızda Bana şöyle diyen biri var: "Tanrım, hiç kimse için merhamet hissetmeyen çok katı bir 

kalbim olduğunu bildiğin halde beni neden çağırdın?" Ona kaygılanmaması gerektiğini söylüyorum, çünkü 

Benim gücüm büyüktür ve kayalardan bile billur gibi su fışkırtır. 

34 Sözümü dinlemekte sebat edin, sizden istediğim tek şey budur. O zaman, hiç düşünmediğiniz bir 

anda, zihninizin karanlığı dağılacak ve böylece ışık içeri girebilecektir; ve bu kalp, tabutundaki ölü bir 

adam gibi, Tanrı'nın her çocuğuna yakışır şekilde hissederek ve severek hayata dönecektir. 

35 Dua etmeyi öğrenin, diyor Efendiniz. Seninle sessiz odanda konuşacağım. Hastalarımla 

konuşacağım, onları meshedeceğim ve ilahi şifa merhemimin tesellisini hissetmelerini sağlayacağım. 

Uzun zamandır beklediğiniz şeyi size vereceğim. 

36 Doktorların doktoruyla konuşmayı öğrenin, ey kutsanmış hastalar, çünkü yarın tekrar 

iyileştiğinizde ve diğer hastalar size emanet edildiğinde Beni sık sık çağırmalısınız. 

37 Mucizenin gerçekleşmesi için her zaman iman edin ve istediğiniz şeye her zaman layık 

olabilmeniz için liyakat kazanın. 

38 Herhangi bir mücadeleden aciz olan hasta bir kişi hangi değerleri elde edebilir? Sabır ve 

teslimiyetle nasıl silahlanacağını bilirse, İlahi İrade önünde nasıl alçakgönüllü olacağını bilirse ve acısının 

ortasında Beni kutsayabilirse, erdemleri çok ve büyük olabilir; çünkü onun örneği karanlıkta yaşayan, 

umutsuzluğa kapılan ve ahlaksızlığa teslim olan ya da bir sınavla karşılaştıklarında ölümü düşünen birçok 

kalbi aydınlatacaktır. Bu insanlar yollarında, çok ağır bir çarmıh taşıdığı için çok acı çeken bir kalpten 

çıkan bir inanç, tevazu ve umut örneğiyle karşılaşırlarsa, kalplerine bir ışık huzmesinin dokunduğunu 

hissedeceklerdir. Ve gerçekten de öyle oldu, kendi vicdanlarının sesini duyamadıkları için, başka bir insan 

tarafından, onun örneği ve imanı aracılığıyla kendilerine gönderilen vicdan ışığını almak zorunda kaldılar. 

39 Pes etmeyin, kendinizi asla başarısız ilan etmeyin, acılarınızın yüküne boyun eğmeyin. İnancınızın 

yanan lambası her zaman gözlerinizin önünde olsun. Bu inanç ve sevginiz sizi kurtaracaktır. 

40 Sessizce sıkıntı ve sefalet çeken, her gün aşağılanma kadehini içen insanlar, adımlarınızı 

kutsuyorum. Dün efendiydiniz, şimdi hizmetkârsınız; daha önce şenlikli giysiler sizi örtüyordu, şimdi 

yoksulluk sizi sarıyor. Geçmişinizi hatırladığınız sefil bir köşede oturuyorsunuz ve orada gözyaşlarınızı 

gizlice döküyorsunuz ki ne eşiniz ne de çocuklarınız ağladığınızı görmesin. O anlarda korkaklık 

hissedersiniz ve sevdiklerinizin umutsuzluğa kapılmasına neden olmak istemezsiniz. Bu acıyı sadece ben 

bilirim, bu gözyaşlarını nasıl kurutacağımı sadece ben bilirim. Hepinizle konuşacağım ve size 

öğreteceğim, içinizde biriktirdiğiniz tüm bu acıyı kaldırabilir ve kalbinizde yalnızca deneyimin o 

kutsanmış ışığını bırakabilirim. Sizi temin ederim ki en çok acı çekenlerden en iyi ustaları çıkaracağım. 

41 İyileşebilmeniz ve gerçek yaşama yükselebilmeniz için Sözümü öğrenmelisiniz, ey yüreği ve ruhu 

ölü olanlar! 

42 Acı, tüm içeriğini dünyaya dökmüş ve kendini binlerce farklı biçimde hissettirmektedir. 

43 Ne korkunç bir telaş içinde yaşıyorsunuz, insanlık! Günlük ekmek için hamuru nasıl da zahmetle 

yoğuruyorsunuz! Bu nedenle erkekler zamanından önce kendilerini tüketmekte, kadınlar erken 

yaşlanmakta, kızlar çiçek açarken solmakta ve çocuklar körpe yaşta uyuşmaktadır. 
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44 İçinde yaşadığınız bu dönem acı, ıstırap ve sınavlarla dolu bir dönemdir. Yine de huzur bulmanızı, 

uyuma ulaşmanızı ve acıyı reddetmenizi istiyorum. Bunun için ruhen görünüyorum ve ruhunuza teselli, 

şifa ve esenlik çiği olan Sözümü size gönderiyorum. 

45 Diriliş ve Yaşam olan Sözümü dinleyin. O'nda imanınızı, sağlığınızı ve savaşma ve yaşama 

sevincinizi yeniden kazanacaksınız. 

46 İçimde olan ve asla tükenmeyen sevgiyi size veriyorum. Siz Benim bir parçamsınız ve Ben sizi 

besliyorum, Benim hayırsever gölgem sizi sonsuza dek kaplıyor. Baba olarak size görevinizi yerine 

getirirken ilk adımları atmayı öğrettim. Mükemmellik dağının eteklerindesiniz, oradan yukarı doğru 

tırmanın. Ruhum zirvede dönüşünüzü bekliyor. İnsanlık senin adımlarını takip edecek. Onlara çağrımı 

iletiyorum, Benim temsilcim olarak atanan ve kendisine emanet edilen ruhlara rehberlik etme görevi olan 

aile babasıyla konuşuyorum; ayrıca her birinin Benim yasalarım dahilinde hareket edebilmesi ve bu 

zamanın sınavlarının üstesinden gelerek görevini yerine getirebilmesi için vali olan kişiyle de 

konuşuyorum. 

47 Zamanın başlangıcından beri erkek ve kadından oluşan yuvayı kurdum ve üzerine bilgelik ve sevgi 

döktüm. Her ikisine de bir çarmıh ve mükemmel bir kader yükledim. Bu evin temelleri sevgi ve karşılıklı 

anlayıştır. Liderlik erkeğe, saygı ve itaat ise kadına aittir. Kendilerini mükemmelleştirebilmeleri için her 

ikisine de değerli armağanlar yerleştirdim. Ve bu kutsanmış kurumun yanlış değerlendirilmesi ya da 

kirletilmesi Benim isteğim değildir. Her yeri kasıp kavuran ve tehdit eden fırtınalara rağmen uyanık olun 

ve bu ilkeleri savunun. İnsanlığın geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edin. Eylemlerinizde mevcut 

olan Ben, o zaman sizi kutsayacak ve tohumunuzu çoğaltacağım. 

48 Eğer ruhunuz büyük fikirleri ya da ilhamları kavrama yeteneğine sahip değilse, dua edin, kendinizi 

hazırlayın ve ben sizi aydınlatayım. 

49 Size verdiğim tüm görevler büyük önem ve sorumluluk taşıyor. Bazılarına çocukların 

koruyuculuğunu emanet ederken, diğerlerini çok sayıda insanın ruhani lideri ya da çok sayıda ulusun 

hükümdarı yaparım. Benden güç ve ışık aramak için dünyevi olanın üzerine çıkan kişi kutsanmıştır, çünkü 

Benimle birlik içinde olacak ve Ben de tüm denemelerinde görevini yerine getirirken onu 

destekleyeceğim. 

50 Baba olarak sıcaklığımı hissedin, Beni duyun ve Beni anlayın. Beni ilk kez duyanlar, size Sözümü 

ilettiğim bu adamın, kendisinin Rab, Efendi olduğuna inanmanızı istediğini düşünmesin. Hayır, gözleriniz 

Beni görmez, ama ruhunuz Beni alır ve kalbinizde Varlığımı hissedersiniz. Sizinle sonsuzluktan 

konuşuyorum ve kutsal Sözümü duyabilmeniz için Benim tarafımdan hazırlanan bu dudaklar aracılığıyla 

duyduğunuz sesimin tatlı yankısıdır. 

51 Çünkü bu bildiri neden var? Başka bir zaman sana tekrar geleceğime söz vermiştim. Gelişimin 

savaşların patlak vereceği, insanların yozlaşmasının doruğa ulaşacağı ve salgın hastalıkların yeryüzüne 

yayılacağı zaman olacağını duyurdum. Dahası, Benim gelişimin ruhla olacağını anlamalarını sağladım. 

Savaşların tüm yeryüzünü sarstığı, evlerin yıkıldığı, erdemlerin ayaklar altına alındığı ve Yasa'nın tahrif 

edildiği bu dönemde, Benim dönüş zamanım çoktan geldi. Bu nedenle, pek çok kişi tüm bunların farkına 

vardığında, kendilerine "Kurtarıcımız Mesih ne zaman gelecek?" diye sorarlar. Onlara ışık ve huzur 

getirecek tohumu hazırlamak için zaten dünyada olduğumu bilmiyorlar. Sözümü yerine getirmeye daha 

yeni başladım. 

52 Yine de adalete, sevgiye ve gerçeğe aç ve susuz olan alçakgönüllülere, yoksullara ve cahillere 

geldim. Ve bu basit ve bilinmeyen halk, birinin gözlerini onlara diktiğini ve bu birinin onların Rabbi 

olduğunu anladığında, çok büyük bir içsel güçle hareket ederek Benim Sözümü aramak için yola çıktılar. 

Üzgün, yorgun ve hasta olarak geldi - Benim Varlığımda tüm hastalıklarına merhem buldu. 

Günahlarından, kusurlarından ve ahlaksızlıklarından tövbe ederek geldi, ama Benim bağışlamamın verdiği 

okşamayı hissettiğinde, içinde yenilenmeye, düzeltmeye dair kesin bir kararlılık doğdu. Ruhunun Babasına 

layık işler yapmaktan yoksun olduğunu hissetti ve büyük işler ve mucizeler yapabilmek için talimatlar 

aldı. 

53 İnsani ve ruhani yaşam, onların küçük bilgilerinin kavrayamadığı gizemlerdi. Burada Beni 

dinlerken, yaratılmış olan her şey hakkındaki gerçeği öğrendi. Eğer o dönemde İsrail halkı Mesih'in 

gelişini, kendilerine özgürlüklerini geri verecek, zalimlerini yenmeleri ve alçaltmaları için onlara silahlar 

verecek ve daha sonra onları yeryüzündeki en büyük ve en güçlü insanlar yapmak için dünyevi mallarla 
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yağdıracak, savaşçı ve güçlü bir Kral olarak beklediyse - o zaman bu halk onları dünyada zengin edeyim 

ya da onları büyük ve başkaları üzerinde efendiler yapayım diye gelmedi. Burada bulunanlar gerçeği, 

kurtuluşu ve huzuru bulmak için Bana geldiler. Onlara maddi mallar da verdim, ancak bu bir ek olarak 

yapıldı. 

54 Bu zamanda yoksulların ekmeği - çok acı olmasına rağmen - güçlülerin, büyük lordların, kralların 

yediklerine pek benzemez. 

55 İnsanlar, Bana dönün, size öğrettiğim gibi dua etmeye başlayın ki, Benim gelişimin huzurunu 

hissedebilesiniz. Benim önümde ruhsal olarak dua edin ve size öğrettiğim şu cümleleri hissedin: 

"Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin." Benim gelmem için yalvaran bir istek olan 

bu sözleri, ne dediklerini, ne ima ettiklerini anlamadan ve dolayısıyla hissetmeden kaç kez söylediniz. 

Mesih size, Baba ile çocuk arasına bir imge ya da herhangi bir tapınma biçimi girmeden, düşüncelerinizi 

Göksel Baba'ya yükselterek dua etmeyi öğretti. Ne zamandan beri bu talimatları unuttun? 

56 Ey yeni halkım İsrail! Bu işi size bir ağaç gibi emanet ediyorum. Bugün hala yumuşak, yarın güçlü 

olacak. Yorgun ve hasta yolculara gölge ve meyve vermek için tasarlanmıştır. Ama illerden ve ilçelerden, 

dağlardan ve köylerden gelip onun meyvelerini arzulayan sizler ona bakmazsanız, bu ağaç kuruyacak, 

meyveleri düşecek ve artık gölge vermeyecektir. Gün gelecek, acıktığınızı ve hayattan yorulduğunuzu 

hissederek tekrar ona döneceksiniz, ama ağacın olduğu yere geldiğinizde artık ondan hiçbir iz 

bulamayacaksınız, çünkü ona nasıl bakacağınızı bilmiyordunuz, çünkü açlığınızı giderene kadar 

meyvelerinden yemekle yetindiniz ve sonra ona sırtınızı döndünüz. Bu ağaç çocuklarımın kalplerinde 

büyür. Meyveleri sevgi ve merhamettir, güveniniz ve minnettarlığınız ağacınızın yaşaması, büyümesi ve 

meyve vermesi için verebileceğiniz en iyi sulama olacaktır. 

57 İşte ben bu alçakgönüllülüğün ortasındayım, bu yüzden (bu dünyanın) büyüklerine yönelmedim, 

çünkü onlar Bana yeryüzünün hazinelerini sunarak Beni memnun etmeye çalışacaklardı. İsa'nın o 

dönemde dünyada doğacak bir kulübesi bile olmadığını unutmayın. Burası O'na barınak sağlayan basit bir 

mağaraydı ve saman da yatağı olarak kullanılıyordu. "Benim Krallığım bu dünyadan değildir" diye size 

daha sonra söyledim ve bunu doğumumdan itibaren size kanıtladım. Basit bir efod, günahkârların, çok acı 

çekenlerin gözyaşlarıyla defalarca ıslanan Bedenimi örttü; ve ona dokunanların imanı onlar üzerinde 

gerçek mucizeler yarattı. 

58 Bugün Ruh'ta size gelirken, Beni örten ve sizi örttüğüm örtünün yalnızca Benim Sevgim olduğunu 

söylüyorum. Bana gelin ve gözyaşlarınızı bu kutsanmış örtü üzerinde kurulayın, çünkü imanınız üzerinde 

yeni bir mucize parlayacak, kurtuluşunuz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 133 
1 Sözümü dinlemeye gelen sizler hoş geldiniz sevgililerim. İşte insanlığın efendisi. Tıpkı başka bir 

zamanda peygamberlerin ağzından uluslara seslendiğim gibi, şimdi de bu ses taşıyıcıları aracılığıyla 

Kendimi duyuruyorum. 

2 İnsanlar arasında Tanrınızın size bildirdiğinden daha büyük bir şey mi buluyorsunuz? - Hayır. O 

halde ben önünüze dosdoğru bir yol koymuşken siz neden yanlış yollara sapıyorsunuz? Sizin için sır olan 

şeyleri size yalnızca ben açıklayabilirim. Tanrı'nın öğütlerine başka kim aracılık edebilir? Yalnızca Benim 

İlahi Işığım size şimdiki yaşamınızın, kalbinizin bilmediği geçmiş günahlarınızın kefaretini ödemeniz için 

verildiğini açıklayabilir. Bu acı kadehle ruhunuzu arındırmak ve yukarı doğru tekâmül etmek için 

hatalarınızın kefaretini ödersiniz. 

3 Unutmayın ki varlığınız maddi bedeninizle sınırlı değildir. Bu nedenle, yaşam sona erdiğinde 

ruhunuz ölmez. Ruhun sonsuzluğun bir tohumu olduğunu unuttunuz mu? 

4 Beni İsa olarak da sınırlandırmayın. Beni hatırlamak ya da bir insan olarak görünüşüm üzerinde 

düşünmek istiyorsanız, bunu öğretilerimi, eserlerimi hatırlayarak yapın. Beni sonsuz olarak anlayın; 

Kendimi size benzettiğimde size verdiğim ilk sevgi kanıtını tanıyın ki, erdemleri uygulayarak bundan 

böyle Benim örneğimi taklit ederek Benim İlahiliğime benzeyebilesiniz. Sizinle yalnızca bu şekilde 

konuşuyorum çünkü siz zaten Beni anlayabilecek kapasitedesiniz. 

5 Ben tamamen ruhum, ama tüm işlerimde varım. Eğer Beni yeryüzünde sizi çevreleyen her şeyde - 

havada, uzayda, ışıkta - ararsanız, Beni orada göreceksiniz. Varlığımı en önemsiz yaratılışta ararsanız - 

rüzgarın hareket ettirdiği bir ağacın yaprağında ya da bir çiçeğin kokusunda ─ Beni orada bulacaksınız, 

Yaratıcının tüm eserlerini mühürlediği sevginin izini orada keşfedeceksiniz. Biliminiz pek çok harikulade 

şey keşfetti ve yarattı, ama insan her şeyi tek başına yapmadı, çünkü Ben onun içine yaşamın temel 

kavramlarını yerleştirdim. Her şeyin temeli Benim Baba sevgimde yatar. Ruh, insan aklı vasıtasıyla, 

Tanrının ışığını ve gücünü geri yansıtan bir aynadır. Ruh ne kadar yüce ve zihin ne kadar gelişmişse, o 

kadar büyük vahiyler yansıtacaktır. Eğer biliminiz bugün size çok acı meyveler verdiyse, bunun nedeni bu 

ışığı yalnızca Özgür İrade (ya da keyfilik) yoluna yönlendirmiş olmanızdır. 

6 Size başıboş koyunlar olduğunuzu söylemedim mi? Seni bu yüzden takip ediyorum, seni geri 

getirmek için. Eğer doğru yolda Benim engelime dönerseniz, Baba ile aranızdaki uyum insanlığa gerçek 

yaşam meyveleri vermenize neden olacaktır. İçinizdeki Yargıcın sesi sizinle konuşmaktan hiç bıkmadığı 

halde neden hep eğri büğrü yollarda yürümek zorundasınız? Ruhunuz - ne zaman iyi bir şey yapsanız - 

sevinçle dolup taşarken neden iyiliği kucaklamayasınız? 

7 İnsanlık, senin kaybolmanı hiç istemedim. Benim hakkımda böyle bir fikre sahip olmanız, 

kaçınılmaz olarak kaybolması gereken varlıklar yarattığımı, Tanrı'nın çocuklarına bu kaderi tayin ettiğimi 

düşünmeniz haksızlıktır. Kaderinizin başka olduğunu anlayın - sonsuza dek yaşamaktır - ve sadece 

birkaçınız değil, hepiniz, çünkü hepiniz Benim çocuklarımsınız. Dünyaya inip insan olduğumda, bu 

fedakarlığın örnekleri aracılığıyla, Benim aracılığımla verilen görevin yerine getirildiğini size göstermek 

içindi. 

Tanrısallığa hükmedildi. Size söylüyorum, bu Kan tüm çocuklarımın restorasyonuna giden yolu 

işaretlemek için döküldü ve eğer herhangi biri bu yararı elde edemezse, sadece o kişi için yeniden insan 

olur ve onu kurtarmak için Kanımı veririm. 

8 Benimki kadar mükemmel bir adalet yoktur. Eğer bugün masum insanların mahkum edildiğinden 

ve diğer yandan da dünyanın adaletinin cezalandırmadığı bazı suçlu insanların varlığından şikayet 

ediyorsanız, endişelenmeyin ama onları yargılamayın. Her şeyin bir sınırı olduğunu, hiçbir şeyin Benden 

gizli kalmadığını ve dahası her şeyin yeryüzünde bir sonu olduğunu unutmayın. Devam edin çocuklarım, 

kendinizi durdurmayın, Yasamın sizin için çizdiği yolda yürüyün. Beni sevdiğinizi söyleyin, ama sözlerle 

değil, eylemlerle, hemcinsleriniz için yaptığınız sevgi işleriyle. Bana tapınmak için maddi sunaklar 

dikmeyin. Ama size ilham verecek bir sunağa ihtiyacınız varsa, sizi çevreleyen bu harika doğayı tefekkür 

edin ve onda Beni sevin; bu şekilde Bana geleceksiniz. 

9 Sevgili öğrencilerim, ruhen ve bedenen hazırlanmış olarak Bana yaklaştığınızda, Benim gücümü 

ve tesellimi alacaksınız, kederiniz gidecek ve süt ve balın tadını çıkaracaksınız. Yüreğinize ağırlık veren 

her şeyi Benimle birlikte bırakın ve Ben de yaşamınızda Benim İsteğim doğrultusunda karar vereyim. 
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Hepinizin mücadele etmesini, kimsenin gevşememesini, gayretli olmanızı ve özveri ve itaatle çalışmanızı 

istiyorum; çünkü şimdi tamamlanma ve telafi zamanıdır ve aletleriniz ancak emek mücadelesinden sonra 

ihtişam kazanacaktır. 

10 İnsanlık Benim yeni öğrencilerimi bekliyor; ama eğer Benim işçilerim olan sizler, dünyanın 

görüşünden korktuğunuz için tohumu ve tarım aletlerini terk ederseniz, bu insanlığa ne olacak? 

Görevinizin sorumluluğunu hissetmediniz mi? Vicdanınız sizi asla aldatmaz ve görevinizi yapıp 

yapmadığınızı size her zaman söyleyecektir. Yaşadığınız bu huzursuzluk, emirlerime itaat etmediğinizin 

bir işaretidir. 

11 Ben size barış armağanını verdim ama siz onu dostlarınızın yüreklerine ekmediniz. Savaş halindeki 

ulusların acılarını hafifletmek için düşünceleriniz ve dualarınızla bir etki yaratmadınız. Başka körlere yol 

gösteren körler gibi olmayın; size dünyanın ışığı olduğunuzu söylediğimi unutmayın. Eğer bu davaya karşı 

sevginiz varsa göreviniz zor olmayacaktır. Bana iyi niyet gösterirseniz, size yardım ederim. Hasta aramaya 

gitmenize gerek kalmayacak, ancak aranacaksınız. Onları size getireceğim ve bu şekilde bu kutlu teselli 

görevini yerine getirebileceksiniz. Size gelenler Benim tarafımdan hazırlanacak ki, katı yüreklerle 

karşılaşmayasınız ve Bana şöyle demeyesiniz: "Bana verdiğin görev ne kadar zor, Baba ve çalıştığım 

tarlalar ne kadar zor." Sevgiyle çalışabilmeniz ve kendinizi mükemmelleştirebilmeniz için her şeyi 

emrettim. 

12 Bu görevi sana emanet etmek için seni seçtim çünkü Beni seviyorsun ve Bana alçakgönüllülüğünü 

ve teslimiyetini gösterdin. Ama ben sizin - merhametimi muhtaçların üzerine dökmek için sizi aracı olarak 

kullandıktan sonra - kendinizi diğer insanlardan üstün görmenizi ve Beni inkâr etmenizi istemiyorum. 

13 Ruhunuzu yüceltmek için bu dünyanın gereksiz zevklerinden vazgeçmelisiniz. Yolum dar, izlemek 

ve dua etmek gerekiyor. Ama Beni gerçekten seviyorsanız, kendinizi bu insani zavallılıklardan ayırmak 

sizin için bir fedakârlık olmayacaktır. Haçınızı aydınlık kıldım ve yolunuzda engel oluşturmasınlar diye 

sizi çevreleyenleri aydınlattım. 

14 Yarın doktrinler ve fikirler savaşı olacak. Sahte vaatlerden bıkan pek çok hemcinsiniz gerçeği 

aramak için size gelecek ve eğer hazırlıklı değilseniz bu insanların varlığı gözünüzü korkutacaktır. 

15 İnsanların kurtuluşu için savaşın ve bu zamanı iyi değerlendirin, çünkü 1950 yaklaşıyor ve ben 

artık ses taşıyıcıları aracılığıyla konuşmayacağım. Birçoğunuz o yıldan önce, birçoğunuz da sonra Bana 

hizmet edeceksiniz. O yıldan sonra Sözümü iletmiş olan sizler artık kendinden geçmeyeceksiniz ve 

şimdiki zamanda 'ruhani dünyanın' (koruyucu ruhların) kendilerini tanıtmasına izin vermiş olan sizler, 

onun isteklerine itaat edecek ve her an korunduğunuzu hissedeceksiniz. Öğretilerimi insanlara duyurmaya 

devam edebilmeniz için tüm çocuklarımla birlikte olacağım. O zaman düşmanlarınız sizi yok etmeye 

çalışacak ve İşimin ortaya çıkması için engeller yaratacaktır. Eğer aynı fikirde değilseniz, kendinizi 

zayıflamış hissedeceksiniz. Ama bu zulmedenlerin çoğu, öğretilerimin anlamını öğrendiklerinde, Beni 

tanıyacak, din değiştirecek ve öğretilerimi diğer uluslara ve ülkelere getireceklerdir. 

16 Bu ışığı tüm çocuklarıma, küçüklere ve güçlülere getirmenizi, inleyen ruhlarıyla ilgilenmenizi ve 

onlara yol göstermenizi ve eğitimsiz olan sizlerin, dünyanın önünde Benim İrademi nasıl 

yorumlayacağınızı bilmenizi istiyorum. 

17 Her biri kendisine tahsis ettiğim yerdedir. Önünüze Benim sözcülerim olarak, kalabalıklardan 

sorumlu kişiler olarak koyduğum kişilere küfretmeyin, aksine iyi düşüncelerinizle onlara yardımcı olun. 

Eğer onlara önemli bir görev vermek üzere seçtiysem, zor görevlerini başarabilmeleri için onlar için dua 

edin. 

18 Yüreklerinizi çelikleştiren denemelerden geçen sizler, şimdi acı çeken kişiyi anlayabilir ve onu 

teselli etmek için gizli odaya, yani insan yüreğine girebilir ve onu etkileyen acıyı ya da kötülüğü 

keşfedebilirsiniz. 

19 Beni anlayın ve şunu unutmayın: Sözümü maddi olarak işitilebilir kıldıysam, bunun tek nedeni sizi 

sevmem ve birbirinizi sevmeniz yönündeki arzumu bilmenizi istememdir. 

20 Arkadaşlığın kanıtı olarak el ele tutuşun ama bunu içtenlikle yapın. Nasıl arkadaş olunacağını 

anlamamışsanız nasıl kardeş olabilirsiniz? 

21 Eğer Baba'nın aranızda yaşamasını istiyorsanız, kardeşler olarak yaşamayı öğrenmelisiniz. 

Kardeşlik yolunda bu adımı atarsanız, zaferiniz ödül olarak ruhun ruhla birleşmesi olacaktır. Size birçok 
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ruhsal armağan bahşettim ve bunları size duyuruyorum: İrade ve düşüncede birleştiğinizde, dünyanızın 

ötesinde yaşayan kardeşlerinizle ilham yoluyla bağlantı kurmanızı sağlayacağım. 

22 Benim işim ışıktır, Benim gerçeğim açıktır, bu yüzden size hiç kimsenin karanlıkta 

yürüyemeyeceğini ve orada olduğumu iddia edemeyeceğini söylüyorum. 

23 O zamanlar, aranızda bir insan olarak yaşarken, herkesin dinlendiği gecelerde, insanların Beni 

aradıkları ve keşfedilmekten korktukları için gizlice Bana geldikleri sık sık oldu. Beni aradılar çünkü Ben 

kalabalıklara konuşurken Bana karşı haykırdıkları ve gücendirdikleri için pişmanlık duydular ve Sözümün 

yüreklerinde bir huzur ve ışık armağanı bıraktığını ve şifalı merhemimi bedenlerine aşıladığımı fark 

ettiklerinde pişmanlıkları daha da arttı. 

24 Başlarını önüme eğerek Bana şöyle dediler: "Efendim, bizi bağışla, Senin sözünde doğruluk 

olduğunu keşfettik." - Onlara şu yanıtı verdim: "Madem benim yalnızca doğruyu söylediğimi anladınız, 

neden kendinizi gizliyorsunuz? Ortaya çıktığında güneş ışınlarını almak için açık havaya çıkmıyor 

musunuz ve bundan ne zaman utandınız?" 

25 Gerçeği seven kişi onu ne gizler, ne inkâr eder, ne de ondan utanır. 

26 Bunu size söylüyorum çünkü birçoklarının Beni dinlemek için gizlice geldiklerini, ama nereye 

gittikleri konusunda yalan söylediklerini ve duyduklarını gizlediklerini, hatta bazen Benimle birlikte 

olduklarını inkâr ettiklerini görüyorum. Kimden utanıyorsun? 

27 Benim İşimden ve Sözümden öyle bir şekilde söz etmeyi öğrenmelisiniz ki, insanların sizinle alay 

etmesine ya da sizi işaret etmesine neden olmayasınız. Ayrıca samimi olmalısınız ki, Bana tanıklık 

ettiğinizde bunu yürekten geldiğini ifade eden sözlerle yapabilesiniz. Bu her zaman filizlenen tohumdur 

çünkü kalbe dokunan ve ruha ulaşan bir doğruluğa sahiptir. 

28 İlahi mesajım, onu size yerleştirdiğimde, kendisini kardeşlik mesajına dönüştürmelidir. Ancak 

bunun günümüz insanının materyalist ve şüpheci kalbini etkileyip harekete geçirebilmesi için, size 

açıkladığım gerçeğe nüfuz etmesi gerekir. Eğer herhangi bir şeyi saklar ya da gizlerseniz, Üçüncü Çağ'da 

Benim vahyimin ne olduğuna dair tam bir tanıklık vermemiş olursunuz ve sonuç olarak size 

inanılmayacaktır. 

29 Size karanlığın bandajının cahilden ya da aldanmıştan ona zarar vermeden, onu aşağılamadan, 

rencide etmeden ya da yaralamadan alınabileceğini kanıtladım ve bu yüzden sizden de aynı şeyi yapmanızı 

istiyorum. Sevginin, bağışlamanın, sabrın ve hoşgörünün sertlikten, kınamadan ya da güç kullanmaktan 

daha güçlü olduğunu size Kendim kanıtladım. 

30 Bu dersi aklınızda tutun ve unutmayın ki, eğer kendinize komşularınızın kardeşi demek 

istiyorsanız, onlara akıtacak çok iyiliğiniz ve erdeminiz olmalıdır. Kardeşliğin ışığı yeryüzünde 

parladığında, varlığımı güçlü bir şekilde hissettireceğime dair size söz veriyorum. 

31 Kendini nasıl hazırlayacağını bilen kişinin zihni, Üstadın sözlerinden ilham alan ruhani öğretileri 

düşünürken kendinden geçer. Senin toprağın 

Kalp kısır değildir ve yakında buğday meyve verecektir. 

32 Benim ışığım cehaletinizin yoğun karanlığını yırttı, kalbiniz Beni sevmek için harekete geçti ve 

zihniniz Benim vahyimi anlamak için aydınlandı. Bu ışık yaşamın görkemini, yaratılışın mükemmelliğini, 

doğanın harikalarını ve her kaderin önceden tasarlandığı bilgeliği görmenizi sağladı. 

33 Bazen Bana, "Efendim, Sizin dersinizi öğrenmek kolay ama uygulamaya koymak zor" diyorsunuz. 

- Sonuç olarak, Efendi sizi cesaretlendirir ve sevgisiyle size güven aşılar. Sonra da günlük yaşamınızda, 

başa çıkma yeteneğiniz konusunda sizi sınar. Ve böylece, farkına varmadan, Usta'nın öğretilerini 

uygulamaya başlarsınız. Bu yolda yürümek için ihtiyacınız olan tek şey anlayış, inanç ve sevgidir. 

34 Unutmayın: Huzuruma geldiğinizde ve herhangi bir görevi hemen yerine getirmeye başlamanızı 

talep etmeden önce, bilgelik ve güç, merhem ve huzur olan Sözümle kendinizi doyurabilmeniz için Beni 

dinlemenize izin verdim. Bulana kadar önce Gerçeğimi aramanıza izin verdim, İşimi keşfetmenize ve 

istediğiniz kadar içine girmenize izin verdim; tıpkı Thomas'a inanabilmesi için parmaklarını Benim 

tarafımdaki yaraya sokmasını söylediğim gibi. Ancak bu şekilde sağlam durabilir ve sizi bekleyen savaşta 

sebat edebilirsiniz. 

35 Sözümü sayısız kez duymanıza ve öğretim seanslarım sırasında kendinizi terbiye edilmiş 

hissetmenize izin verdim. Tanrısallığım kendini gösterdi ve "ruh dünyamın" aranızda mucizeler 

gerçekleştirerek varlığını kanıtlamasına izin verdim. 
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36 Size bahşettiğim her şeyi doğru bir şekilde anladığınızda ve gördüğünüzde, artık kanıtlara ve 

mucizelere açlık ya da arzu duymadığınıza kendinizi ikna edeceksiniz. 

37 Kendinizde ya da kardeşlerinizde mucizelerin gerçekleştiğini gördünüz ve inancınızın ateşini 

tutuşturan ve kalplerinizde bir sevgi sunağı inşa eden bu mucizelerdi. 

38 Öğretimi şimdi anladığınız saflık ve yücelikle uygulayabilmeniz için her şeye sahipsiniz. 

39 Bugün Bana sürekli sorular soruyorsunuz, yarın insan kardeşlerinizin size sorduğu soruları 

yanıtlayanlar sizler olacaksınız. 

40 Zor ve güzel olan bu görevi size emanet ediyorum. Altında çökeceğiniz ve sonra sizi gücüyle 

yeniden ayağa kaldıracak olan sevginin çarmıhıdır. 

41 Kim bu hayatı bir çarmıh taşımadan geçirebilir? Ve onu taşıyan ve bazen yükünden bitkin düşerek 

yıkılmayan kimdir? 

42 Unutmayın ki Ben, Mesihiniz, Kurtarıcınız da yeryüzünde çarmıha gerildim ve onun ağırlığı 

altında birçok kez çökmek zorunda kaldım. Ama size doğrusunu söyleyeyim, beden acı, yorgunluk ve 

ıstırabın ağırlığı altında bükülebilir ve çökebilir; ama ruh yenilmeyecektir, çünkü her düşüşten sonra daha 

yükseğe çıkar, her ağıtta kaderini kutsar ve ölümde bile gerçek yaşamın ışığına yükselir. 

43 Mesih çarmıhını yüklenmekten kaçınmamıştır. Onu omuzlarında Golgota'ya taşıyarak ve üzerinde 

canını vererek size alçakgönüllülüğün en büyük örneğini verdi ve daha sonra Baba'nın sağında yer aldı. 

44 O haç, insanların yüreklerine Tutkumu yazdığım kalemdi. 

45 Ey insanlık için ışık ve kurtuluş olma görevini emanet ettiğim insanlar. Siz Üç Zaman'ın bir 

öğrencisisiniz ve şimdi, Üçüncü Zaman'da Üstat olacaksınız. 

46 Bugün birleştiniz ve cemaatler, kalabalıklar ve gruplar oluşturdunuz; yarın Benim öğretime 

tanıklık etmek ve öğretmek için farklı yollara çıkacaksınız. Ama ruhsal olarak birbirinizden uzak 

olmayacaksınız. 

47 Denizler ve uçsuz bucaksız topraklarla ayrılmış olsanız bile, kalpleriniz birbirine yakın atacak, 

görevinizi yerine getirme idealiyle birleşecektir. 

48 Bu halkın birleşmesi 1950'den sonra gerçekleşecek ve Baba, 1866'dan 1950'ye kadar halkın aldığı 

bereketli çiy gibi olan Sözü ile yetiştirdiği tohumun döllendiğini gördüğünde çok büyük bir sevinç 

duyacaktır. 

49 Görevinizin ilk meyvelerini yeni Sina Dağı'nın eteklerinde Babanız Yehova'ya sunmanız gereken 

zaman yaklaşıyor. 

50 O kutlu saatte, geçmişte kaybettiğiniz ve şu anda sizden çok istediğim birliği Baba'ya sunmanızı 

istiyorum. O'na yüreklerinizde fanatizm ya da putperestlikle ve ellerinizde aldatmanın meyveleriyle 

gelmeyin. 

51 Putlara tapan kişi, siz de benzer nesnelere taparken, size geldiğinde hatasını nasıl anlayabilir? 

52 Benim şefkatli sevgim tüm tarlaları bereketli kılar ki ruhsallaşma tohumları üzerlerine düşebilsin. 

53 Kaderinizden korkmayın, millet. Bu misyonerlik görevinizde esaret yoktur, bu "engel" (ruhani 

topluluk) bir hapishane değildir, size emanet ettiğim görevler de zincir değildir. 

54 İmanlı ve iyi niyetli olarak bu gemiye sığınanlara ne mutlu, çünkü bu zamanın ayartmalarından 

kurtulacaklar, güçlü olacaklar, çünkü acılarında şifa merhemine, yoksulluklarında bu çalışmanın 

hazinesine sahip olacaklar ve nankörlük ve iftira onları kovaladığında, Benim sevgi Sözümün tesellisine 

sahip olacaklar. 

55 Sizden insanüstü fedakârlıklar yapmanızı istemiyorum. Ne erkekten Beni takip etmek için erkek 

olmaktan vazgeçmesini istedim, ne de kadından ruhani bir görevi yerine getirmek için erkek olmaktan 

vazgeçmesini istedim. Ne kocayı eşinden ayırdım, ne kadını Bana hizmet etsin diye kocasından 

uzaklaştırdım, ne de ebeveynlere çocuklarını bırakmalarını ya da Beni takip etmek için işlerini 

bırakmalarını söyledim. 

56 Onları bu bağda işçi yaptığımda, Benim hizmetkârlarım olmak için insan olmaktan 

vazgeçmemeleri gerektiğini ve bu nedenle Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ve dünyaya hakkı olanı nasıl 

vereceklerini anlamalarını sağladım. 

57 Size sadece, size öğrettiğim sevgi misyonunu yerine getirebilmeniz için yaşam yolunuza 

koyduğum fırsatların hiçbirini kaçırmamanızı söylüyorum. 
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58 Ruhani ve maddi görevlerinizin birbiriyle bağlantılı olduğunu göreceksiniz ve çoğu zaman her iki 

yasayı da aynı anda yerine getireceksiniz. 

59 Ruhunuzun mükemmelliğe ulaşmak için kat etmesi gereken yedi ruhani aşama. Bugün, 

yeryüzünde yaşarken, gelişim merdiveninin hangi basamağında olduğunuzu bilmiyorsunuz. 

60 Ruhunuzun bu sorusunun cevabını bilsem de, şimdilik bunu size söylemeyebilirim. 

61 Büyük bir gayretle çalışın ki -ölüm gelip de bu yaşam için bedeninizin gözlerini kapattığınızda- 

ruhunuz kendi erdemleri sayesinde ulaştığı yuvasına varıncaya kadar yükseldiğini hissedebilsin. 

62 Bu çalışmanın müritleri bedensel ölümün başlangıcında ruh ve bedeni birbirine bağlayan bağların 

ne kadar kolay koptuğunu deneyimleyeceklerdir. İçinde hiç acı olmayacak çünkü dünyanın rahatlığını terk 

etmek zorunda. Ruhu insanlar arasında bir gölge gibi dolaşmayacak, ışık, sevgi ve huzur arzusuyla kapı 

kapı, kalp kalp dolaşmayacaktır. 

63 İzleyin ve dua edin, aranızda Sözüm iyilik ve barışla dolu olarak inerken, diğer uluslarda savaşın 

yoluna nasıl yıkım ektiğini görün. 

64 Dünya için dua edin, millet. 

65 Siz erkekler, eşinize sarılmak ya da çocuklarınızın gözlerinde kendinizi görmek istediğiniz için 

aceleci adımlarla evlerinize döndüğünüzde ve sevdiklerinize emeğinizin meyvelerini vermek istediğiniz 

için kalplerinizde sevinç duyduğunuzda - ölüm tarlalarında olan ve yerle bir edildiği için evlerini ziyaret 

etmek için geri dönemeyecek olan bu erkekler için dua edin. 

66 Sevinçli bir şey yaşadığınızda, aynı saatte ağlayan pek çok kişi olduğunu unutmamalısınız. 

67 Eşler ve anneler, beşikte tatlı tatlı uyuyan çocuğun alnını öpmek için yüzünüzü eğdiğinizde, bir 

zamanlar tarla kuşu gibi olan ve şimdi yuvasını, eşini ve çocuklarını kaybeden anneleri düşünün çünkü 

savaş her şeyi bir kasırga gibi yok etti. 

68 Evin kapısını kapatıp evin sıcaklığını ve korumasını hissettiğinizde, çocuklarını ölümden korumak 

için toprağın içinde bir yer arayan anneleri de düşünün. Cevap alamadan anne babalarını çağıran küçük 

çocukları ve sadece bir kelime kekeleyenleri düşünün: Ekmek. 

69 Ama insanlar birbirlerini yok etmeye devam ettikçe, dua edeceksiniz ve dualarınız o ulusların 

üzerinde dolaşan bir barış meleği gibi olacak. 

70 Sizinle Üstat ile öğrenci ve Baba ile çocuk olarak konuştum. Sözümü düşünün. 

71 Benim İlahiyatımla birlikte oluşturduğunuz topluluk, yolcuyu dinlenmeye davet eden ulu bir ağaç 

gibidir. Ben o ağacın kökü ve gövdesiyim, siz ise yapraklarla dolu yayılan dallarısınız. Sizi özsuyuyla 

besliyorum, siz de onunla yaşam ve güç kazanıyorsunuz. Benden ayrı yaşayabildiğinizi düşünün. - Bazen 

Bana zayıf düştüğünüzü ve zaman değiştiği için acı çektiğinizi söylüyorsunuz. Ama ben size zamanın aynı 

kaldığını söylüyorum; değişen şey kalbinizdir, çünkü kalbiniz sevgi, uyum ve barış içinde nasıl 

yaşanacağını ve sebat edileceğini anlamamıştır ve üzüntünüzün nedeni de budur. 

72 Benim talimatım ruhunuzun imanını yeniler, size yeni bir güç verir ve sizi aydınlatır. Sözüm, 

susuzluğunuzu gideren ve üzerinize tükenmez bir şekilde dökülen kristal berraklığında bir sudur. Size bol 

bol "buğday" veriyorum ki, onu hemcinslerinizin yüreklerinde yetiştirebilesiniz. Benim sizi sevdiğim gibi, 

sizin de birbirinizi ve kendinizi sevmenizi istiyorum; çünkü size yalnızca bir dizi insanın rehberliğini ve 

önderliğini emanet etmekle kalmadım, Bana karşı ilk göreviniz kendinizi gözetmektir. Kendinizi, 

Yaratıcınızın yaşayan görüntüsü olduğunuzun bilinciyle sevmelisiniz. 

73 Bugüne kadar Bana sunduğunuz hasat acı ve Yasam hakkında az bilgidir; yine de size içmeniz için 

bu kâseyi vermedim. Size dedim ki: Buğday ekerseniz, buğday da biçersiniz. Ama ektiğiniz tohumla 

ilgilenmelisiniz. Bugün hasat zamanıdır ve herkes kendi hasadını biçecektir. Daha sonra dünya yeniden 

temiz olacak ve insan yeni bir hayata başlayacak ve ben ona çok yakın olacağım ve kalbine ilham 

vereceğim. Bu, sevgili öğrencilerim, size pek çok şey söylediğim ve şu anda tüm ruhları hazırladığım 

esenlik krallığı olacaktır. 

74 Sizi küçük çocuklar gibi masamın etrafında toplanmış, Beni dinlerken ve kendinizi beslerken, 

Benimle sohbet ederken ve öğretilerimi alırken, onları takip etmek için kararlar alırken görmek istiyorum. 

Dostlarınıza hizmet etmenizi istiyorum. Kalplerinizde sevgi ve merhamet çiçekleri açar açmaz sizi onlara 

göndereceğim. Hayatınız saf bir ayna gibi olmalıdır ki yaptıklarınız ona yansısın ve doğru mu yaptığınızı 

yoksa başarısız mı olduğunuzu bilesiniz. 
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75 Öğrencilerimin erdemlerinin ortaya çıkması, Kendimi tanıttığım kişiler için bir teşvik olacaktır. 

İlham bol olacak, lütfum ve mucizelerim insanların üzerine dökülecek. Donanımınızla iyi niyetli olan 

ruhani kardeşleriniz size yardımcı olacak, yolunuzu kolaylaştıracak ve işinizi keyifli hale getirecektir. 

Etkiniz evinizin, bölgenizin veya ulusunuzun ötesine ulaşacak ve başka kalplere yardım edecektir. İyiliğin 

henüz bilmediğiniz bir gücü vardır. 

76 Ben Sözümü basit ve cahil insanların aracılığı ile verdim. Ancak Beni dinleyenler arasında, bu 

Sözün alçakgönüllülüğünde Benim ilahi özümü keşfedebilen eğitimli zihinlere sahip bilginler de vardır. 

Kalplerinizi Benim tezahürlerime açık hale getirmek için gün be gün çalıştım ve Sevgim zafer kazandı. 

Kalbinde Bana gösterdiğin kayadan, Bana sevgi ibadeti sunduğun bir tapınak yaptım. 

77 Eserimi size emanet ediyorum, onu koruyun, çünkü o paha biçilemez değerde bir mücevherdir. 

Bekçi olun ve buna saygı duyulduğunu ve anlaşıldığını görün. Hiçbir şey sizi yolunuzdan geri 

döndüremez. Daima ileri gidin. 

78 Yüreğiniz sevgiye susadığında, kendinizi Bana yükseltin. Acı çekmek ağır bir yük gibi geldiğinde, 

sizi seven ve sizi teselli etmeye hazır bir Baba olduğunu hatırlayın. Beni düşündüğünüzde, korku ve 

kederin yok olduğunu hissedeceksiniz. Hastalarınızı Bana emanet edin, onları iyileştireyim. 

79 Hayat ağacı size huzur ve serinlik vermek için dallarını yaydı ve meyveleri kalplerinizi sevgi dolu 

hale getirdi. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 134 
1 Bu sevgi mesajıyla yüreğinize huzur getiriyorum, çünkü mabedinizin açık olduğunu gördüm ve 

içinde yaşamak için içeri girdim. 

2 Mesih sizinle konuşuyor, Efendi ve size yeryüzündeki işlerini hatırlatıyor ki, Benim örneğimle 

kendinize ilham vermeyi başarabilesiniz. 

3 Aranızdaki varlığımı kullanmalısınız, sevgili insanlar, çünkü yaşadığınız zaman ruhunuz için 

önemlidir. 

4 İçinizde yaşayan bu ışık varlığı işinin bitmediğini biliyor, önceki varoluşlarında kendisine tanınan 

zamanı ya da ruhsal ilerlemesini sağlamak için sahip olduğu fırsatları kullanmadığını fark ediyor. Bu 

nedenle, görevinin tam olarak yerine getirilmesi ve tüm ruhani armağanlarının ortaya çıkarılması için 

bugün çaba göstermesi gerektiğini bilmektedir. 

5 Bu çalışma aracılığıyla ruhunuzun tüm armağanlarını ve yeteneklerini bilmeniz Benim isteğimdi. 

Sevgi öğretimi size ilettim, ruhsal armağanlarınızı geliştirmeniz ve karanlıkta yürüyenlerin yolunu 

gerçeğimin ışığıyla aydınlatmanız için size yeterli zaman tanıdım. 

6 Seçtiklerimin peygamberler, kahinler ya da aydınlanmış kişiler olarak ortaya çıkacakları ve 

dünyaya Işık Çağı'nın geldiğini duyuracakları zamanın bu olduğunu anlamanızı sağladım. Bu duyurularda, 

sizi vahiylerle, lütuf ve bilgelik armağanlarıyla donatmaya hazır olan krallığımın yakınlığını hissedecek 

olanlar çok az olacaktır. 

7 Birçokları gördükleri, hissettikleri ve deneyimledikleri karşısında öylesine şaşıracaklar ki, sonunda 

Bana şöyle soracaklar: "Tanrım, gözlerimin gördüğü bu şey nedir, dünyada neler oluyor ve insanlar 

arasındaki bu kadar çok garip tezahür ve işaretin anlamı nedir?" 

8 Ancak inançsızlıkları, kibirleri ya da duygusuzlukları nedeniyle bu çağın bilgi ışıklarını 

göremeyen, hissedemeyen ya da sezgileriyle göremeyenler, karanlığa ışık ve hileye gerçek diyenler 

arasında olacaklardır. 

9 Kalplerinizi cesaretlendiren bu Söz'ün ışığında sevinç duyan, tüm bunların nedenini açıklamaya, 

İyi Haber'i duyurmaya ve Talimat Kitabım aracılığıyla Öğretimi ihtiyacı olan herkese ulaştırmaya çağrılan 

sizler düşünmüyor musunuz? 

10 Size yasayı, rehberi, yolu ve neyin adil neyin mubah olduğunun bilgisini verdim ki, asla 

tökezlemeyesiniz, çatışma anlarında şüpheye düşmeyesiniz ve kutsal olanı kirletmeyesiniz. Biliyorum ki 

dünyanın her yerinde kehanette bulunan, ruhsal olandan uzak yaşayan herkese garip doktrinler duyuran 

erkek ve kadınların ortaya çıktığını göreceksiniz - tedavi edilemez denilen hastalıkları iyileştiren ve 

dünyaya barış getirebilecek tek doktrin olarak ruhsallaştırmayı vaaz eden adamlar. 

11 Bu insanların birçoğunun tezahürleri ne açıkça tanımlanabilir ne de daha yüksek sesli olacaktır, 

çünkü Üstadın rehberliğinden yoksundurlar. Ama o zamana kadar, Benim öğrencim olan bu halk mesajımı 

yeryüzünün tüm yollarında yayacaktır. 

12 Pek çok kişi Ruhsal Yaşamın insanların işleri için bir rehber olacağını merak edecektir; çünkü 

insanlar uzun zamandır kalplerinin kapılarını Benim mesajıma ve ilhamlarıma kapatmışlardır. Bu gönüllü 

sürgünde insan yalnızca kendi Özgür İradesinin sesini duyar ve yaşam yolu yalnızca maddi bilgisinin zayıf 

ışığıyla aydınlatılır. Ancak bu ses neredeyse her zaman uzun bir ağıt, bir hıçkırık ya da bir yakarıştır ve 

'ışığı', onu yukarıya doğru götürmek yerine, acısının daha da derinlerine daldıran bilimi aracılığıyla 

kendini gösterir. 

13 Yüzyıllarca süren uykularından sonra dirilen ve yeni çağın ışığını ilan edenler, daha önce gerçek 

yaşam için katılaşmış olan Ruhsal Yaşama yükselen "ölüler" olacaktır. Nerede sevgi, bilgelik ve adalet 

varsa, nerede ilham ve iyilik hüküm sürüyorsa, gerçek yaşam orada var olacaktır. Ancak günahın hüküm 

sürdüğü ve ahlaksızlığın egemen olduğu, çekişmenin, kötü niyetin ve bencilliğin yuvalandığı yerde 

yalnızca ölüm, sefalet ve karanlık bulunur. 

14 İnsanlar ne zaman materyalizme kapılsa, çalışmaları yaratıcı olmak yerine yıkıcı olur. O zaman bir 

leşi kemirmeye hazır bir grup solucana benzerler, oysa yaratıcı çalışmaları sayesinde peteklerini 

mükemmel bir uyum içinde inşa eden bir arı sürüsüne benzeyebilirler. Bu küçük yaratıkların işi, daha 

sonra damakları tatlandıracak balı aramaktan ibarettir. Ama siz: birbirinize vermek için hayatın gerçek 

tadını ne zaman keşfedeceksiniz? 
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15 Bu lezzet ilahi sevgiden oluşur - her kalbe yerleştirdiğim ve sizin nasıl anlayacağınızı ya da 

arayacağınızı bilmediğiniz ve bu nedenle henüz varlığınızı tatlandırmayan lezzetli bir nektar. 

16 Bugün Baba'nın ışığı her ruhun üzerine bolca dökülmektedir ki uyuşukluktan uyandığında bilgelik 

ve ışık açısından zengin bir kitap olan kendi deneyimi üzerinde düşünebilsin ve böylece gerçeğin farkına 

varabilsin. 

17 İnsanlar, kendinizi hazırlayın, görevinizi düşünün, ruhsal uyanış için çok uygun olan bu zamanda 

sorumluluğunuzu ölçün ve Benim bağımda çalışmaya hazır olun, çünkü görevinizi yerine getirmenizde 

size yardımcı olacağım. 

18 Dilekçelerinizi, şikayetlerinizi duyuyorum. Babanızla sohbet etmeyi öğrenmenizi istiyorum. 

19 Sadece size geldiğimi düşünmeyin: Herkese indim, çünkü bu insanlığın ağıtları bir ıstırap çığlığı, 

bir ışık ilhamı gibi cennetin doruklarına ulaştı. 

20 Sözümü bu şekilde kabul ederken, içten içe Bana Baba olarak mı yoksa Yargıç olarak mı geldiğimi 

soruyorsunuz; ama size söylüyorum: Bugün ilk Sözümü duymadan önce bile, vicdanınız size her bir 

günahınızı ve aynı zamanda her bir iyi işinizi çoktan ihbar etmişti. Ama sizi Sözümle yargılayacak olsam, 

neden korkuyorsunuz? Benim yargım size duyduğum sevgiden kaynaklanmıyor mu? 

21 Sizi uyandırıyorum ki denemeler sizi gafil avlamasın ve bu zamanların fırtınaları ve fırtınaları sizi 

karanlıkta bırakmasın. 

22 Kuşkusuz bu bir imtihan zamanıdır, bu nedenle yenik düşmemek için güçlü ve hazırlıklı olmak 

gerekir. 

23 Yeryüzündeki yaşam insan için her zaman sınavlar ve kefaretlerle dolu olmuştur, ancak bu 

yolculuk hiçbir zaman bugün olduğu kadar acı verici ve kadeh bu kadar acı dolu olmamıştır. 

24 Bu zamanda insan, yaşam mücadelesiyle yüzleşmek için olgun yaşa kadar beklemez. Kaç canlı 

çocukluğunda hayal kırıklıklarını, boyunduruğu, darbeleri, engelleri ve başarısızlıkları zaten biliyor. Size 

daha da fazlasını söyleyebilirim: bu zamanda, insanın acısı daha doğmadan, yani annesinin karnındayken 

başlıyor. 

25 Bu zamanda dünyaya gelen varlıkların kefareti büyüktür. 

26 Dünyada var olan tüm acılar insanların eseridir. Benim adaletimde, yaşam yolunu dikenlerle 

ekenlerin gelip onları biçmelerine izin vermekten daha büyük bir mükemmellik var mı? 

27 Yaşadığınız kaosun sorumluluğunda herkes aynı paya sahip değil. Ancak savaşın faili olmayanlar 

barıştan sorumludur. 

28 Kendinize ve komşunuza karşı merhametli olun. Bu merhametin eyleme dönüşmesi için, Sözümü 

çalışarak yeteneklerinizin farkına varın. Çünkü insan kardeşini seven Beni sever, çünkü insan kardeşi 

Benim çok sevdiğim çocuğumdur. 

29 Sizler dua için, Sözümün yayılması için ve şifa için hazırladığım insanlarsınız. Sefalet, zahmet ve 

acıyla dolu yaşam çöle benzer, ama orada yaşamayın, çünkü o zaman gerçek huzuru bulamazsınız. 

30 Mısır'ın esaretinden ve putperestliğinden kurtulmak ve aynı zamanda barış ve özgürlük diyarına 

ulaşmak için çölde uzun süre dolaşmak zorunda kalan İsrail örneğini aklınızdan çıkarmayın. 

31 Bugün tüm insanlık Firavun tarafından esir alınan o insanlara benziyor. İnançlar, doktrinler ve 

yasalar ona dayatılır. Ulusların çoğu, kendilerinden daha güçlü olan diğer ulusların kölesidir. Yaşam 

mücadelesi zordur ve açlık ve aşağılanma belası altında çalışılır. Bütün insanların yediği ekmek acıdır. 

32 Tüm bunlar, daha iyi bir yaşama kavuşmak için insanlığın kalbinde özgürlüğe, barışa duyulan 

özlemin giderek daha fazla şekillenmesine neden oluyor. 

33 Savaşın gürültüsü, dökülen insan kanı, bencillik, güç arzusu ve bin bir biçimde meyve veren 

nefret, insanları derin uyuşukluklarından uyandırır. Ve eğer İsrail halkının Mısır'da Musa'nın ilhamıyla 

birleştiği gibi tek bir ruhanileştirme idealinde birleşirlerse - bu kalpleri hangi güç durdurabilir? Hiçbiri, 

çünkü bu özlemde Benim ışığım olacak, bu mücadelede Benim gücüm olacak ve bu idealde Benim ilahi 

vaatlerim mevcut olacak. 

34 Dünya, zincirlerinden kurtulmak için yeni bir Musa'ya mı ihtiyaç duyuyor? Bu zamanda size 

getirdiğim talimat Musa'ya ilham veren ışıktır, doğruluk ve peygamberlik sözüdür, zayıfı, ürkeği, korkağı 

ayağa kaldıran ve onu cesur, kararlı ve ateşli hale dönüştüren güçtür - hakikat yolunda yol gösteren ve 

rehberlik eden yasadır - uzun gezinti günlerinde sizi ayakta tutan ilahi şefkattir. 
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35 Yaralarınıza mucizevi bir merhem sürülmüş gibi, Sözümle cesaretlendiğinizi hissediyorsunuz. 

Güçlendiğinizi, yenilendiğinizi ve yarın için umutla dolduğunuzu hissedersiniz. O halde aynı mesajı 

yeryüzünün ezilen halklarına götürdüğünüzde onlar üzerinde de aynı mucizeyi yaratacağını düşünmüyor 

musunuz? 

36 Bu nedenle, bu bildirinin elçileri olarak yola çıkacağınız zamanı geciktirmemek için kendinizi 

donatmanızı söylüyorum. 

37 Size kendinizi hazırlamanızı söylediğimde, bunun nedeni bu İyi Haber'in öyle bir şekilde 

yayılmasıdır ki, asla acıya, kardeş kavgasına ya da tek bir damla kanın dökülmesine vesile olmasın. 

38 Mesajım ikna edici, nazik ve doğru. Akla olduğu kadar kalbe de dokunur ve ruhu ikna eder. 

39 Beni dinleyin, çalışın, uygulayın ve inanç, özgürlük ve barış ışığı için gedikler açabileceksiniz. 

40 Size öğretilerimden bir başkasını vermeye her zaman hazır olduğumu biliyorsunuz. Bugün 

aranızda bulunmamın amacının, görevinizi saflıkla yerine getirebilmeniz için size öğretmek olduğunu 

söyleyerek başlayacağım. 

41 Kuşkusuz bu dünyevi varoluş, kendisine verilen bir işi yarım bırakmış olan ruhunuz için yeni bir 

aşamadır; ancak şimdi ona mükemmellik yolunda biraz ilerleme fırsatı verilmektedir. 

42 Ben, İlahi Üstat da insanlara geri dönmek zorundaydım çünkü İşim o zamanlar tamamlanmamıştı. 

Bazıları bu iddiayı reddedecek ve İsa'nın çarmıhta öldüğünde işinin bittiğini söyleyecektir. Ancak bunun 

tek nedeni, geri döneceğimi duyurduğumu ve söz verdiğimi unutmuş olmalarıdır. 

43 Şu anda bu öğretileri açıkladığım sizler, reenkarnasyonun Benim için gerekli olmadığını anlayın, 

çünkü Kendimi insanlara binlerce şekilde açıklayabilmek Benim ruhumda var. Ruhumun mükemmelliğini 

aramak için de gelmedim. Eğer şimdi size geliyorsam, bu sadece sizi ışığa götürecek yolu göstermek 

içindir. Peygamberlerin İlk Çağ'da size söylediklerini hatırlayın: bu "kapı "dır. Üstelik ben aranızdayken 

size: "Ben Yol'um" demedim mi? Bugün size şunu söylemiyor muyum: "Ben tırmanmakta olduğunuz 

dağın zirvesiyim"? 

44 Her zaman mükemmellik içinde oldum. 

45 Benim yolumda güvenle yürüdüğünüzü bilmek beni sevindiriyor. Yarın hepiniz Rab'bin 

çocuklarının gelişini uzun zamandır bekleyen Ruhani Yuva'da yaşadığınızda sevinç evrensel olacaktır. 

46 Bu nedenle ruhunuzla konuşuyorum çünkü bu öğretiyi zaten anlayabileceğini biliyorum ve ona bu 

dünyanın çocuğu olmadığını, kendisini bu dünyada sadece bir misafir olarak görmesi gerektiğini, çünkü 

gerçek anavatanının ruhani olduğunu söyleyebilirim. 

47 Bu kelimeyi gerçek anlamıyla kavrayın, çünkü aksi takdirde öğretilerimin tüm insani ilerlemeye 

karşı olduğu sonucuna varırsınız ve yalnızca çocuklarının yaşamın çeşitli yollarında mükemmelleşmesi 

için çabalayan bir Baba'ya bu tür hatalar atfetmeniz adil olmaz. 

48 Benim adaletimin uzlaşmaz bir şekilde peşine düştüğü şey, insanların kalplerinde çeşitli şekillere 

bürünen ve bazen bencil duygularda, temel tutkularda, bazen de ölçüsüz açgözlülükte ve hatta nefrette 

kendini gösteren kötülüktür. 

49 Öğrencilerim, şimdi size alegoriyle anlatacağım şeyi öğreneceksiniz: Yaşam bir ağaçtır, dalları 

sayısızdır ve bu dallardan hiçbiri birbirine benzemez, yine de her biri görevini yerine getirir. Eğer bir 

meyve başarısız olursa ağaçtan düşürülür ve eğer bir dal uzarsa budanır. Çünkü yaşam ağacından yalnızca 

yaşam meyveleri çıkar. 

50 Kötülüğe neden olan her bilimi ve gerçek ışığı getirmeyen her dini, yaşam ağacının özsuyunun 

artık akmadığı dallar ve meyveler olarak görebilirsiniz, çünkü zaten ondan kopmuşlardır. 

51 Ne mutlu Benim Yolumu izlemek gibi yüce bir amacı olana; ne mutlu ruhunu yüceltmek için 

çabalayana. Şikâyetlerini susturan ve yalnızca Sözümün çiyini almayı düşünenleri kabul ediyorum - Bana 

olan inanç ve umutlarının ölmesine izin vermeyenleri. Sözümle herkesin sonunda imanın övgüsünü 

söylemesine neden olacağım. 

52 Size ruhsallaştırmayı öğretiyorum çünkü bu size zihinsel ve fiziksel sağlık kazandıracak. Kendinizi 

sevmenizi sağlayacak ve size güç ve güven verecektir. 

53 Beni düşünen ve Beni sevenin içinden yaşam ırmağı akar, onda Benim ilahi vahyimi bulurum. 

Merhametli olabilmeniz ve sevgi kapasitenizi ortaya koyabilmeniz için size yaşam verdim. Ayrıca bilgelik 

edinmeniz için onu size verdim. Yaşam Tanrı'nın yansımasıdır, Benim varlığımın en büyük tanıklığıdır. 

Bunu yaşayın ve tadını çıkarın, ama aynı zamanda anlayın. Anlamadan çok keyif aldınız. Hayatı övün, 
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ama şarkınız anlayışa, hayranlığa ve sevgiye tanıklık etsin. Ruhunuz yükseldiğinde, Yaradan'a daha iyi bir 

ilahi söyleyecektir. 

54 Hayat sonu olmayan bir seyirdir. Ruhun büyük, bilge, güçlü ve nazik olabilmesi için sonsuza dek 

yaşaması gerekir. İnsanlar, sizi ziyaret ettiğimi sanıyorsunuz ama gerçek şu ki, ben sizin içinizde 

yaşıyorum. Ben sizi sadece Kendimi tanıtmak, bir düşünce, bir söz ve ruhani bir yüz olmak için bu formda 

arıyorum ve bunun nedeni varlığınızdaki içsel tezahürümü kalbinizin atışı kadar net bir şekilde 

algılamamanızdır. Varlığınızda Benim atışımı hissedebilmeniz için, duyarlılığa sahip olmanız gerekir. 

Ama Beni hissetmeyi başaracağınıza dair umudunuzu kaybetmeyin; çünkü umut, yolunuza ışık olan 

imandan gelir. İnancını kaybedenin vay haline! İnanç geleceği aydınlatan bir fenerdir, inanç mucize 

dediğiniz şeyi ortaya çıkaran güçtür. Benim Yasama inancınız olmasaydı yaşamınız ne hale gelirdi? 

55 Sana hayat veriyorum, ama sana söylüyorum: Tanrınıza olan inancınızın, kendinize olan 

inancınızın, yaşama ve yaratılmış olana olan inancınızın ışığını takip edin. Hayatın cilvelerinde Benim 

merhametimden şüphe etmeyin. Benim aşkım senin dertlerinden daha güçlü. Beni kulaktan çok ruhla 

dinleyin. Kendilerini mirastan mahrum bırakılmış olarak adlandıranlara, kendileri için hiçbir mutluluk 

yıldızının parlamadığını ve sönmüş lambalar olduklarını iddia edenlere ve hayata sadece gözyaşı dökmek 

için geldiklerinden yakınanlara şunu söylüyorum: Komşunuzu rahatlatmak için kendinizi bir an olsun 

unutmaya hiç karar verdiniz mi? - Kesinlikle hayır, çünkü merhamet eden kişi kendisine de aynısını yapar. 

Bu zamanda dünyaya verecek hiçbir şeyi olmayanları çağırdım. 

56 Özverili bir şekilde sevin ve verin; yakında adil ödülü göreceksiniz. Kapımı çalın, sesim size yanıt 

verecektir. Çok düşmüş olsanız bile, çamura bulanmış olsanız bile hepiniz yeniden yükselebilirsiniz. 

Bugünün yozlaşmış insanları, yarının iyi insanları olacaktır. Yıkıntılarınızın üzerine tapınağımı inşa 

edeceğim, ama insanoğlu onu yeniden inşa etmeme yardım edecek. İşte burada, gerçek hayata girin. 

Göksel olandan maddi olanın en küçüğüne kadar her şeyin elinizin altında olduğu bir krallık gibidir. 

57 Acıyı yok et. Yarattığım hayat acı verici değil. Acı, Tanrı'nın çocuklarının itaatsizliklerinden ve 

günahlarından kaynaklanır. Acı, insanların ahlaki bozulma içinde yarattıkları bu yaşamın karakteristik 

özelliğidir. Gözlerinizi kaldırın ve eserlerimin güzelliğini keşfedin. İlahi konseri dinlemek için kendinizi 

içten hazırlayın, kendinizi bu ziyafetin dışında tutmayın. Eğer kendinizi soyutlarsanız, bu mutluluğu nasıl 

paylaşabilirsiniz? Üzgün, eziyetli ve hasta yaşarsınız. 

58 Evrensel konserde uyumlu notalar olmanızı, yaşamın kaynağından çıktığınızı anlamanızı, tüm 

vicdanlarda Benim ışığımın olduğunu hissetmenizi istiyorum. Ne zaman tam olgunluğa erişeceksiniz ki 

Bana şöyle diyebilesiniz? "Baba, irademi ve yaşamımı olduğu gibi, ruhumu da Sana teslim ediyorum." 

Duyularınız hasta olduğu ve ruhunuz bencilce doğru yoldan ayrıldığı sürece bunu söyleyemeyeceğinizi 

fark edin. Hastalıkların eziyeti ya da onlara yakalanma korkusu altında yaşıyorsunuz. Ama bedensel bir 

hastalık, ruhun günah işlemesiyle kıyaslandığında nedir ki? - Hiçbir şey, eğer ayağa kalkabilirse, çünkü 

Benim merhametimde her zaman yardım bulacaksın. 

59 Tıpkı kanın damarlarınızdan akarak tüm bedeninizi canlandırması gibi, Tanrı'nın gücü de bir 

yaşam akımı olarak ruhunuza nüfuz eder. Yasaları yerine getirdiğiniz takdirde hasta olmanız için hiçbir 

neden yoktur. Hayat sağlık, neşe, mutluluk ve uyumdur. Eğer hastaysanız, ilahi malların deposu 

olamazsınız. Siz hasta zihinler, kalpler ya da bedenler, Üstat size şöyle diyor: Her Şeye Gücü Yeten'in 

çocuğu olan ruhunuzdan doğru yola dönmesini, hastalıklarınızı iyileştirmesini ve zayıflıklarınızda size 

yardımcı olmasını isteyin. 

60 Bedeni, küçük ve kırılgan maddi varlığı için bir şeyler istemek üzere ruhsal olarak yaklaşan 

çocuğunu Baba nasıl geri çevirebilir? Böylece size istemeyi öğretiyorum; ama iş vermeye gelince, size 

diyorum ki: Dağıtın ve verin. Malzemeleri dağıtın ve sevgi verin. Eğer içine sevginizi katmadıysanız, 

maddi kısmını vermenizin size ne yararı olur? Dünyada sahip olduğunuz malları doğru bir şekilde 

yönetmek size ne kadar zor geldi. Bazıları her şeyi sadece kendileri için ister, çok fazla şeye sahip olan 

diğerleri ise bunu başkalarıyla paylaşma görevi hissetmez. 

61 Size içinizde, ruhunuzda yatan bir sağlık kaynağını gösteriyorum, öyle ki gerektiğinde ona 

dönebilesiniz. Onu nasıl arayacağınızı bilirseniz, sularını bulursunuz. Yıkık ve üzgün bir dünya, sahip 

olduklarının farkında olmadıkları için Bana sürekli korkuyla seslenen ve umutsuzlukla yalvaran bir halk 

istemiyorum. Ne kadar çok olduğunun ve sahip olduklarının farkında olan bir dünya istiyorum. 
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62 Şimdi bazıları şöyle düşünüyor: Ama insan her zaman sağlıklı olsaydı - nasıl ölürdü? Buna 

cevabım şudur: Bedeninizin yaşamayı bırakması için hasta olması gerekli değildir. Kalbin, varlığının sona 

ermesi için gereken saat geldiğinde durması yeterlidir. 

63 Yükselebilmeniz için Ruhumun ışığı içinize dökülür. Bu Üçüncü Çağ'da, Bana hizmet edebilmeleri 

için kayıpları arıyorum. Ben ruhların Kurtarıcısıyım, sizi esaretinizden kurtaran. Asi olanları sadık ve 

alçakgönüllü hizmetkârlara dönüştürürüm. O zaman onlara derim ki: Dikkat edin, sizi yeniden yıkıma 

sürükleyen söylentiler ve ayartmalar sizi şaşırtmasın. 

64 Pisliği ve aşağı dünyayı tanıyan ve kendini ondan kurtarabilen kişi, hala kaybolmuş olanları 

aramak için oraya gitmeye hazırdır. Hiç kimse, deneyimin ışığı olan sözleriyle ikna etmek için ondan daha 

nitelikli değildir. Ne zaman kalplerin balıkçıları ve ruhların kurtarıcıları olacaksınız? Sizin için 

hazırladığım yolda ne zaman kararlılıkla yürüyeceksiniz? 

65 Koşulsuz verin, dostunuzun evini kınamayın, bunun yerine kendi evinize bakın ki kirli bulursanız 

temizleyin ve Beni kabul etmeye layık hale getirin. Kilerinin dolu ya da boş olmasına, bedeninin 

bayramlık giysilerle mi yoksa paçavralarla mı kaplı olduğuna bakmayın. Bırakın sevgim, yansıtacağınız 

ışığı karartabilecek tüm kötü alışkanlıkları silsin. 

66 Size Ruhsal Yaşamın görkemini göstermek, size kendinizi tanımayı, Yaratıcınızı tanımayı ve 

kaderinizi bilmeyi öğretecek bir ders ifşa etmek için Mükemmellik Yurdundan sizin yurdunuza indiğimi 

görün. 

67 Baba çocuklarının ağlamasını istemez, oysa size şöyle demiştir: "Ne mutlu yas tutanlara." Benim 

Kanunum size ağlamayı değil, acıdan kaçınmanın yolunu öğretir. Acı çektiğinizi görmek Beni hoşnut 

etseydi, size bir hekim olarak gelmezdim ya da her yaraya şifalı merhemimi sürmezdim. Çektiği çarmıhı 

uysallıkla taşıyan kişi Beni örnek aldığı için Beni hoşnut eder. Ama dinsel bağnazlığı ve cehaletiyle 

bedenine eziyet eden ve onu ölümcül hale getirenden, kendini arındırmak ya da çektiğim acılarda Beni 

taklit etmeye çalışmak olan iyi niyetini alırım, ama eylemini onaylamam. 

68 Hayatın size her gün sunduğu bardağı sabırla boşaltmanız ve kendi üzüntünüzün üstesinden 

gelerek komşunuzu düşünecek ve görevinizi yerine getirmek için onlara elinizden geldiğince iyilik 

yapacak kadar gücünüzün olması yeterlidir. 

69 Artık acı çekmekten yakınmıyorsunuz; sevgimin armağanını aldınız ve sözümden zevk aldınız. 

Onu ilahi özüyle ve ses taşıyıcısının hazırlığıyla, sesinin iyiliği ve sağlamlığıyla bilin. O zaman ruhunuzun 

yalnızca kendisinin ulaşabileceği bölgelerde dolaşmasına izin verin ki, orada zihni kendinden geçmiş bir 

halde kalırken ve kalbi hayranlık ve sevgiyle çarparken kendisini ışıkla doyursun. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 135 

132 

Talimat 135 
1 Kendimin herkes tarafından anlaşılmasını sağlamak için sevgi dolu ve sabırla donanmış olarak 

geldim. Bende huzur bul. Doğruluğa olan susuzluğunuzu gidermek için yiyin ve için. İnsanlar tarafından 

yanlış anlaşılan kişinin Benim tarafımdan anlaşıldığını hissetmesini ve Beni dinledikten sonra gittiğinde 

elinin boş olduğunu hisseden kişinin yanında hediyeler taşıdığını hissetmesini istiyorum. Ruhunda 

pişmanlıkla Huzuruma gelen kişi, Beni dinlerken tüm bunlardan kurtulduğunu hisseder ve İkinci Çağ'da 

zina yapan kadına söylediğim gibi yüzünü kaldırabilir: "Sana zulmedenler nerede? Seni bağışlıyorum, 

huzur içinde git ve bir daha günah işleme". 

2 Ben, asla işlenen suçtan daha ağır bir ceza vermeyen İlahi Yargıç'ım. Benden önce kendilerini 

suçlayanlardan kaçını temiz bulurum. Öte yandan, kaç kişi temizlikleriyle övünüyor ve ben onları 

yozlaşmış ve suçlu buluyorum. 

3 İnsan adaleti ne kadar adaletsiz! Kötü yargıçların kaç kurbanı başkalarının suçlarının kefaretini 

ödüyor! Kaç masum insan hapishanenin parmaklıklarının gözlerinin önünde kapandığını görürken, suçlu 

adam hırsızlık ve suç yükünü görünmez bir şekilde taşıyarak özgürce dolaşıyor. 

4 Ruhani açıdan dünyanız kusurludur. Gelişmesine yardımcı olmalısınız. 

5 Maddi dünya, gezegen, çözülmeye yakın değil, ama bu hatalar ve günahlar dünyasının, karanlığın 

ve kötü bilimin sonu Doktrinimin ışığı tarafından getirilecek ve onun yıkıntıları üzerine yeni bir ilerleme 

ve barış dünyası inşa edeceğim. 

6 İşçiler olarak göreviniz 1950'de sona ermeyecek. Tam tersine, işte o zaman yavaş yavaş öğrenci 

olmaktan çıkacak ve sevgi sözleriyle insanları ışık yoluna yönlendiren öğretmenler olacaksınız. 

7 Büyük ruhani lejyonlar bedenlenmek ve yeryüzünde bir kez daha yaşamak için sadece insanlar 

arasındaki bu arınmayı beklemektedir. Büyük bir misyonları var ve yerinizi alabilmeleri için onlara 

yerinizi vermenizi bekliyorlar. 

8 Kim olduğunuzu anlamanız için Sözümü somut olarak işitilebilir hale getirerek öğretimi size 

açıklayacağım. 

9 Üzerinize yüklediğim sorumluluk yükünün gözünüzü korkutmasına asla izin vermeyin; günahın 

yükü daha ağırdır. Karanlığıyla uçurum, Efendinin ikamet ettiği dağın zirvesinde bulunan ışıktan daha acı 

vericidir. Size tekrar söylüyorum, "İsa'nın boyunduruğu kolaydır". 

10 Size İsrail adını verdim çünkü ruhunuzda bir barış misyonu, tüm insanlıkla ruhsal bir uyum kaderi 

var. Çünkü siz ilk doğansınız, çünkü sadece Yakup'tan doğmadınız, anlaşmanız onun ötesine, hatta 

İbrahim'in ötesine uzanıyor. Sizin başlangıç noktanız (ruhani bir varlık olarak) yeryüzüne ilk insanı 

gönderdiğim ve onun içinden görünmez Tanrı'ya iman, itaat ve sevgide güçlü olan halkımı oluşturacak 

tohumu seçtiğim bir aile kurduğu zamandan bile öncedir. Böylece onu hazırladım ve kutsadım; insanlığın 

ortasında bir deniz feneri gibi oldu. 

11 Kaderinizi gerçekleştirmek için hiçbir şeyden yoksun değildiniz ve yine de diğer halkların sizden 

daha yükseğe çıktığını ve daha sonra sizi esaret zincirleriyle alçalttığını gördünüz. 

12 Onlar sizinkilerden daha üstün insanlar mıydı? Ne maddi ne de manevi açıdan, Baba'nın ilham, 

gerçek, güzellik, sevgi, sağlık ve güç gibi değerli armağanlarla donattığı sizlerden üstün değillerdi. Sizi, 

tüm yaratılmışlara olan sevgimin bir aynası, insanlığın Beni tefekkür edebileceği ve gerçeğe susamış 

olanların susuzluklarını giderecekleri berrak bir su kaynağı olmanız için hazırladım. 

13 Ancak - nihayetinde insanlar - zayıf düştünüz ve düşüşünüzle birlikte diğer halklar tarafından 

boyunduruk altına alındınız. 

14 Bu süre zarfında sizi arıyorum ve size çok yakınım. Size Yasamı hatırlatıyorum ve vicdanınızın 

sesini duyması için ruhunuzu uyandırıyorum ve yüreklerinize şunu söylüyorum: Uyanın, sizi ağırlaştıran 

zincirler ölüm tarafından kırıldı ve bugün yaşam size özgürlüğünüzü geri verdi. İşte bunun için Üçüncü 

Çağ'da size geldim. 

15 Sadece İsrail halkının bağrında peygamberler, öncüler ve ışık ruhları olduğunu düşünmeyin. 

Bazılarını diğer halklara da gönderdim, ancak insanlar onları elçi değil tanrı olarak gördüler ve 

öğretilerinden dinler ve kültler yarattılar. 

16 İsrail halkı diğer halklara karşı sahip oldukları misyonu anlamadı ve bereketlerin ve lütuf 

armağanlarının dinlenme yerinde uyudu. Baba onu, bir kabilenin halkı savunma ve barışı koruma görevini 
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üstlendiği; bir diğerinin toprağı işlediği; başka bir kabilenin balıkçılar ve denizcilerden oluştuğu 

mükemmel bir aile gibi şekillendirmişti. İbadetin ruhani uygulaması bir diğerine emanet edildi ve böylece 

halkı oluşturan on iki kabilenin her biri kendini farklı bir göreve adadı ve birlikte bir uyum örneği 

oluşturdular. Ama size doğrusunu söyleyeyim, o eski zamanlarda sahip olduğunuz ruhsal armağanlara hâlâ 

sahipsiniz. 

17 Aranızdaki peygamberleri tanıyın, erkeklerin, kadınların, yaşlıların ve hatta çocukların vahiyleriyle 

Benim gerçeğime tanıklık ettiklerini görün. Dua etmek için ruhani yüceliğe, doğa güçlerinin sizi dinlemesi 

ve size itaat etmesi için yetkiye sahipsiniz; bunun örneğini suları fetheden Nuh'ta görebilirsiniz; Güneşin 

seyrini durdurduğunu atfettiğiniz Yeşu'nun - ki ben size yıldızların asla seyrini durdurmadığını ve evren 

uyum yasalarından sapmadan seyrine devam ederken, insanların zaferi kazanabilmesi için günü uzatan ve 

geceyi gizleyenin ışıldayan bir güneş gibi Benim İlahi Işığım olduğunu söylüyorum. 

18 Musa'nın doğa güçleri üzerinde de gücü vardı ve sular, rüzgârlar, kayalar onun sesine itaat etti. Bu 

doğayı kullansın diye insana emanet ettim; ama o yaratılış düzenini bozdu ve sık sık Tanrısını aradığı 

doğanın kölesi oldu. 

19 İkinci Çağ'da Elimi uzatarak fırtınayı dindirdiğimde, su üzerinde yürüdüğümde ya da ölüleri 

dirilttiğimde size bu öğretilerle ilgili bir ders daha verdim. O zamanlar yaptığım mucizeler kayıpları 

kurtarmak, karanlığı aydınlığa ve nefreti sevgiye dönüştürmek içindi. Bu tür eylemlerle insanları hayrete 

düşürmek ya da onların hayretini uyandırmak istemedim, bu sadece zihnin hayranlığına hizmet ederdi, 

tıpkı görünürde mucizeler gerçekleştirerek insanların kendilerini üstün varlıklar olarak görmelerine izin 

veren ve yine de bir günahkârı dönüştürmekten aciz olan bazıları gibi. Size yararsız ya da şaşırtıcı bilgiler 

öğretmeye gelmedim: Size Kendi varlığımı ve sizin varlığınızın nedenini açıkladım. Size, her şeye hayat 

veren ve canlandıran gücün sevgi olduğu sırrını açıkladım; bu, tüm varlıkların ortaya çıktığı ilkel güçtür. 

20 Sevgiden doğduğunuzu, sevgiyle var olduğunuzu, sevgiyle bağışlandığınızı ve sevgiyle 

sonsuzlukta olacağınızı fark edin. 

21 Kendinizi hazırlayın ki - Benim Sözüm sona erdiğinde - yeryüzünün çeşitli uluslarına gideceksiniz, 

orada kökenleri eski çağlarda kaybolmuş ve sakinleri ruhsal dünyanın kendini açığa vurduğu kültleri ve 

bilimleri uygulayan halkları bulacaksınız. Orada sizi hayrete düşürecek dönüşümler, işaretler ve mucizeler 

duyacaksınız. 

22 O zaman silahlanacaksınız, çünkü katlanmanız gereken büyük sınavlar olacak. Bu insanların 

çevresinde, ruhani dünyayla nasıl bağlantı kurduklarını ve sizin gerçekleştiremeyeceğiniz mucizeleri nasıl 

gerçekleştirdiklerini deneyimlediğinizde, geçici olarak kafanızın karıştığını hissedeceksiniz. Size 

tarihlerini, yasalarını ve emirlerini içeren yazılar sunduklarında, maddi mucizeyle, şaşırtıcı deneyimle 

kafanızın karışmaması için gözlerinizi açmalısınız, ama aynı zamanda onlara hayranlık duyabilmeniz ve 

vicdanınızın ve sezgilerinizin size gerçeği içerdiğini söylediği her şeyde onları örnek alabilmeniz için. 

23 Ayrıca onlarda mükemmelliğe giden yolu bulma hevesi - sonsuzluğa duyulan bir özlem - 

bulacaksınız. 

24 Diğerlerini, kendilerinden geçmiş bir kült haline getirdikleri ruhsal coşkularında bulacaksınız. 

Parazit bitkiler gibidirler çünkü ne Tanrı'nın emrettiği sevgi yasalarını yerine getirirler ne de yeryüzünün 

görevlerini yerine getirirler. Bu öğretiler başka topraklara yayılmamalıdır, çünkü gerçek ruhanileştirme 

fanatizmi ve coşkuyu ortadan kaldıracaktır. 

25 Size en eski zamanlardan beri ruh ve madde için adil olan bir yasa öğrettim. Bir keresinde şöyle 

dediğimi hatırlayın: "Tanrı'ya ait olan şeyleri Tanrı'ya, Sezar'a ait olan şeyleri Sezar'a verin." 

26 Öğrencilerim olarak maddi çalışma yasasını izlediğinizi duyduklarında, bir karınız ya da kocanız 

olduğunu, çocuklarınız ve aileniz olduğunu, tefekkürden ve bir anne gibi sevdiğiniz doğanın 

meyvelerinden nasıl zevk alacağınızı bildiğinizi gördüklerinde pek çok kişi şaşıracak ve hatta sizi kötü bir 

şekilde yargılayacaktır. O zaman size soracaklar: Eğer Rab'bin hizmetkârlarıysanız, neden sadece ruhsal 

olanın tefekkürü içinde yaşamıyorsunuz? Kehanet yeteneğine sahip olanlarla da karşılaşacaksınız ve buna 

hayret edeceksiniz; çünkü aralarında gerçekten de ileri ruhlar var. 

27 Kendinizi hazırlayın, sınava tabi tutulduğunuzda, sizin aracılığınızla konuşacağım ve dahası, bu 

hazırlık temiz, basit ve saf olursa, Benim mucizelerimi yaşayacaksınız. 

28 Şimdi başka ülkelerde havariler ve peygamberler olarak görevlerini yerine getirecek olanlara 

sesleniyorum, öyle ki kendilerine emanet ettiğim görevle övünmesinler. Bunlar, dini cemaatler veya 
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inançlarla savaşarak karışıklığa neden olmamalıdır. Size karşı öfke uyandıranlar, daha sonra imana 

dönüşecek olan birçok kişinin merakını uyandırarak Öğretimi yaymanıza yardım ettiklerinin farkında 

olmayanlar olacaktır. 

29 Bazıları için şu anki varoluşları son enkarnasyonları olacaktır. Öbür dünyaya yolculuğa 

hazırlanmanızın zamanı geldi. Ambarınızı iyi tohumla doldurun ki, size gönderdiğim, sizi bekleyen ve 

kimsenin kaçamayacağı ruhani vadiye çağrıyı sağlam adımlarla takip edebilesiniz. 

30 Her birinize, Benim gerçeğim yolunda yetişmelerine ve önderlik etmelerine yardımcı olmanız için 

bir dizi ruh atandı. Hiç kimse kendisine emanet edilenler olmadan gelemez, çünkü o zaman kabul 

edilmemiş olur. 

31 Mücadele edin ve çalışın, öğrenmekten ve öğretmekten zevk alın. Tarlaları verimli kılar ve tüm 

yabani otları onlardan temizlerim ki, ekicilerim onları merhametimle hazırlanmış bulsunlar. 

32 Sonra gözünüzün önünde bir çölün içinden size vahalar sunan bir yol açılacak ve çok uzaklarda 

ufukta Vaat Edilmiş Topraklar'ın parlak silueti belirecek, açık kapıları sizi size emanet edilenlerle ve 

sadece aynı Tanrı'yı sevmekle kalmayıp aynı zamanda Tanrı'ya aynı ruhani tapınmayı uygulayacak olan 

kalabalıklarla birlikte içeri girmeye davet edecek. 

33 Siz uyurken ordular gibi savaşan ve savaşan karanlıktaki varlıkları dualarınızla dönüştürün. 

Etrafınızda ve üstünüzde bilinmeyen bir dünyanın gezindiğini ve çalkalandığını, ışığın karanlığa karşı 

savaştığını ve bu savaşın gürültüsünün ve etkisinin dünyanızı, kalbinizi ve zihninizi karıştırdığının 

farkında olun. 

34 Bu yüzden insanların yüreklerinden barış ve huzur kaçtı; ama bu savaşı hissedip dua edene ne 

mutlu, çünkü o iyi gidecektir. 

35 Bu zamanın hükmünü sadece bir tesadüf olarak görenler, ölüme, salgın hastalıklara ve açlığa terk 

edileceklerini bilmezler. 

36 Güvenli topraklarda dinlenin. Bu palmiye ağacının gölgesinde kalın ve Sözümü dinleyin ki tüm 

hastalıklarınızdan şifa bulabilesiniz ve yolculuğa devam etmek için gücünüzü yeniden kazanabilesiniz. 

37 Aklınızdan geçenleri ya da nereden geldiğinizi Bana söylemenize gerek yok, çünkü Ben bunların 

hepsini biliyorum. Ruhunuzun yanlış yoldan dönmek için verdiği zorlu mücadeleden zaferle çıktıktan 

sonra Baba'ya yaklaştığını biliyorum - umutsuzluğa kapılmamak için Benden yardım ve güç almaya 

geldiğinizi. Kalbini kaybetmek üzereyken, gücün tükenmek üzereyken, Benden yardım istemek için 

düşünceli bir şekilde Bana döndün ve Ben de hemen cevap verdim ve seni bu huzur vahasına gelmeye 

davet ettim, böylece Babanın sonsuz merhameti sayesinde huzur bulabilirsin. 

38 Bu kelimeyi ilk duyduğunuzdan beri ne kadar çok vahyi anlamaya başladınız! Onlar sayesinde 

ruhun kendini bir günde, bir yılda ya da bir ömürde mükemmelleştirmediğini anladınız; çünkü ebedi bir 

doğaya sahip olduğundan, gelişim yolu onu bekleyen yüksek ödüle karşılık gelmelidir. 

39 Her zaman yasadan, sevgiden, iyilikten, doğruluktan ve saflıktan söz eden vicdanın sesi ile 

bedenin duyularından ya da yüreğin tutkularından gelen ve her zaman iyiliği telkin etmeyen diğer sesi 

birbirinden ayırt etmeyi öğrendiniz. 

40 Kendinizi savunmak için silahlarınız olduğunu ve bunların ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Sizi 

koruyan kalkanın hangisi olduğunu da bilirsiniz ve duadan, imandan, iyi düşüncelerden ve iradenin 

gücünden yararlanmaya başlarsınız. 

41 Varlığınızı oluşturan çeşitli değer bileşenlerine yaşamda doğru yeri vermeyi öğrendiniz. Esas 

olanın ruh olduğunu ve ondan sonra - ama insanda değerli bir yer işgal eden - duyguların, zihnin (yani 

ruhun) ve fiziksel ihtiyaçların geldiğini biliyorsunuz. 

42 Artık insandaki gerçek ruhsallaşmanın bedenden uzaklaşmak ya da maddi olanı reddetmek değil, 

yaşamınızı Yaratılışın bütünüyle uyumlu hale getirmek olduğunu anlıyorsunuz; yine de - ruhun bu uyumu 

sağlayabilmesi için, her zaman yol göstermesi, insanın üstünde olması, rehber olması gerekir. Eğer böyle 

değilse, o zaman ruh özgür değildir ve bedenin kölesi ya da düşmanı olur. 

43 Benim yolumda sevgi, saflık ve bilgi numarası yapamayacağınızı biliyorsunuz, çünkü üzerinizde 

her şeyi gören ve her şeyi yargılayan bir bakış hissediyorsunuz. 

44 Bugün, erdemlerinizin gerçek olabilmesi için erdemlerinizin ve çalışmalarınızın doğru olması ve 

insan kardeşlerinize duyduğunuz sevgiden ilham alması gerektiğini biliyorsunuz. 
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45 Sizinle bu şekilde konuştuğumda korkmayın. Tekrar söylüyorum, sizden en yüksek mükemmelliği 

değil, ona ulaşmak için sürekli bir çaba talep ediyorum. 

46 Bugün acı çekiyorsanız, zor bir sınavdan geçiyorsanız, acı yatağındaysanız, bu acı kâsesinin sizi 

arındırdığını ve yenilediğini, bu acının bazı yanlışların kefaretini ödemenizi sağladığını, bunun bilgece bir 

ders olduğunu bilirsiniz - o zaman sabırla ve teslimiyetle içersiniz. 

47 Şu anda her birinizin içinde bir tapınak inşa etmekte olduğumu anlamayı öğrendiniz ve artık inşa 

edilmiş olanı yıkmaya cesaret edemiyorsunuz; tam tersine, bu işte Bana yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. 

48 İnsanlardan övgü ya da ödül almak için onların önünde değil, yaptıklarınızı değerlendirebilecek tek 

kişi olan Babanızın önünde liyakat kazanmanız gerektiğini anladınız. 

49 Tutkularınız ne kadar kök salmış olursa olsun, tüm bu açıklamaları anladığınızda, bunlar bedenin 

ruha boyun eğmesini sağlamalıdır; bu da Bana layık bir çocuk olmak için insanda var olması gereken 

uyum ve düzen için bir başlangıç olacaktır. 

50 Bugününüz birçok insanın geleceğine bağlıdır, sevgili insanlar, bundan bir an bile şüphe etmeyin. 

Dolayısıyla, bu gerçeği düşündüğünüzde, kendinizi bencilliğin son kırıntısından da arındırın ve yarın için 

barış, birlik, ahlak ve maneviyat getirin. 

51 Bu işi dünyada gerçekleştirebileceğinizden kuşku duymayın, çünkü tohumumu sizin yolunuzda 

size ilk kez emanet etmiyorum. Bunun kanıtı, benim sizinle bu şekilde konuşmam ve sizin de Beni 

anlamanızdır. 

52 Bu Benim öğretilerimin devamıdır ama bu gezegenin sonu değildir. Dünya uzayda dönmeye 

devam edecek; ruhlar enkarne olmak ve kaderlerini gerçekleştirmek için dünyaya gelmeye devam edecek. 

İnsanoğlu yeryüzünde yaşamaya devam edecektir; sadece yaşam biçimi değişecektir. 

53 İnsan yaşamının geçireceği dönüşümler o kadar büyük olacak ki, size sanki bir dünya sona 

eriyormuş ve bir diğeri doğuyormuş gibi görünecek. Tıpkı tüm zamanlarda insanların yaşamının çağlara 

ya da dönemlere bölünmüş olması ve bunların her birinin kendisini bir şeyle ayırt etmiş olması gibi - 

keşifleriyle, aldığı ilahi vahiylerle, sanat olarak adlandırılan güzel duygusundaki gelişimiyle, ya da 

bilimiyle - böylece başlamakta olan zaman, yeni bir şafak gibi ortaya çıkmakta olan çağ, ruhun 

armağanlarının, kendinizi pek çok kötülükten korumak için geliştirmeniz gereken ve her zaman daha 

sonraya ertelediğiniz varlığınızın bu yönünün ortaya çıkmasıyla işaretlenecektir. 

54 İnsan yaşamının tamamen dönüştürülebileceğine, ruhaniyetin ortaya çıkarılabileceğine, ruhun 

armağanlarının geliştirilebileceğine ve bu dünyada vicdan tarafından dikte edilen yasanın yeniden tesis 

edilebileceğine inanmıyor musunuz? 

55 Ah, ruhunuzun kendi içinde ne kadar çok şey barındırdığını bir bilseniz! Ancak dünyada 

yaşadığınız binlerce yıla rağmen bunu bilmiyorsunuz; çünkü bencilliğiniz -ki bu kendinize olan 

sevginizdir- içinde sizin için yalnızca her bir bireyin hizmetindeki bilim önemli olmuştur. 

56 Ruhunuzda saklı olan erdemleri, armağanları, güzellikleri, gücü ve tüm mucizeleri size gösterecek 

olan Ben olacağım. Artık sona ermekte olan bir dünyanın ya da bir yaşamın son meyvelerini topladığınıza 

göre, bunun tam zamanıdır. 

57 Yakında tüm uluslar Tanrı'nın her çağda kendileriyle konuştuğunu, ilahi vahiylerin Rab'bin 

Kendisine yükselebilmeleri için insanlara indirdiği merdivenler olduğunu anlayacaklardır. 

58 Bu yeni zaman kimilerince ışık zamanı, kimilerince Kutsal Ruh çağı, kimilerince de hakikat 

zamanı olarak adlandırılacaktır. Ama ben size bunun ruhani yükseliş, ruhani ıslah ve geri kazanım zamanı 

olacağını söylüyorum. 

59 Bu, uzun zamandır insanın kalbinde yaşamasını arzuladığım ve kendisi tarafından sürekli olarak 

savaşılan ve yok edilen çağdır. Parlaklığı herkes tarafından görülen ve ışığı altında Rab'bin tüm 

çocuklarının birleştiği bir zaman - bazılarını kabul edip diğerlerini reddeden, kendi doğrularını ilan edip 

diğerlerini inkar eden, kendilerini kanıtlamak için değersiz bir şekilde silah kullanan ya da ışık yerine 

karanlık veren insanlardan oluşan dini bir topluluğa değil. 

60 İnsanlar, iyi haberi paylaşmak için yola çıkma zamanınız geldiğinde, barışı, sevgiyi, merhameti, 

birliği ve kardeşliği eylemlerle vaaz etmelisiniz. Eğer yolunuzda aynı şeyi ikiyüzlüce ve sadece 

göstermelik olarak vaaz eden başkalarına rastlarsanız, çalışmalarınızla onların yalanını ortaya çıkarın. 

Ama bunun yerine örnek olarak hakikati, sevgiyi ve merhameti vaaz ettiklerini görürseniz, onlarla ruhen 

birleşin, çünkü onların mücadelesi sizin de mücadeleniz olacaktır. 
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61 Size şunu söylemekten kendimi alamıyorum: Eğer bu işi yürütmek için dürüst değilseniz, 

hazırlıksızsanız ve değersizseniz ve başkalarının gerekli samimiyetle mücadele etmeye başladığını 

görürseniz, onların yolunu engellemeyin, çünkü o zaman sorumluluğunuz iki kat daha büyük olacaktır. 

62 Sizinle her şey hakkında konuşuyorum, öğrenciler, böylece hiçbir şey sizi şaşırtmaz ve bu 

mücadeleye başladığınızda, kalplerde ruhani yükseliş idealini nasıl uyandıracağınızı gerçekten bilirsiniz. 

63 Hasadını her zaman hasta, yorgun, rahatsız, kafası karışık ruhlardan ya da öte dünyaya çok az 

ilerleme kaydetmiş olanlardan gönderen bu dünya, Bana derhal size olan sevgime layık hasatlar 

sunacaktır. 

64 Hastalık ve acı yavaş yavaş yaşamlarınızdan kovulacak ve siz sağlıklı ve yüce bir varoluş 

yaşarken, ölüm sizi ruhani eve yolculuk için hazır bulacaktır. 

65 Eğer bu yaşamda Üstadı tarafından dua, meditasyon, rüya veya ilham anlarında kendisine zaten 

gösterilmişse, bilinmeyen meskene girerken kim şaşırabilir veya kaybolabilir? 

66 Şu anda, çok fazla huzur ve çok fazla maddi ve manevi refah size ulaşılmaz görünüyor çünkü 

etrafınızı saran tüm karmaşayı görüyorsunuz - insan yaşamının her alanında giderek artan bir karmaşa. 

Ama bundan sonra, bu fırtınalı gece yeni şafağın ışığını getirdiğinde, aynı yeryüzü, yeni sakinlerinin 

onaracak ve yeniden inşa edecek asil eserlerle gerçek yaşamı ektiklerini ve kötüler kadar yıkıcıların ve 

kirleticilerin de arınmak için çoktan yola çıktıklarını hissedecektir. 

67 Halkım, bugün size Baba'nın sizin için olan ilahi planlarından bazılarını açıkladım. Geleceğe ait 

olanı size önceden bildirdim ve sizi tüm insanlığın üzerine gelmekte olan mücadeleye hazırladım. Bu 

öğretiş üzerinde düşündüğünüzde kendinizi cesaretlenmiş hissedeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 136 
1 Sözümden zevk alın, ruhunuz Benim Göksel Ziyafetimle ziyafet çekerken bedeninizin 

dinlenmesine izin verin. Zihninizi birkaç dakikalığına hırslı dünyevi uğraşlarından uzaklaştırın ve ruhun 

gözlerinin açılmasına izin verin. 

2 Tezahürümün aranızda sürdüğü bu dakikalarda ruhsal olarak düşünün ve yaşayın. Ruhunuz için 

gerçek hazineler getirdim. Bu anları kayıp olarak düşünmeyin. Yeryüzünden ihtiyacınız olanın size onun 

üstünde verileceğini ve bu nedenle varoluşunuzda esas olmadığını unutmayın. 

3 Bu öğretileri gerçekten anlamak için Bana mutlak iman etmek gerekir. 

4 İmanın ne olduğunu bilmenizi istiyorum ki, ona sahip olanın eşsiz bir hazinenin sahibi olduğunu 

anlayabilesiniz. 

5 Her kim bu içsel ışıkla aydınlanmış olarak yaşarsa - dünya onu ne kadar fakir görürse görsün - asla 

dışlanmış, terk edilmiş, zayıf ya da kayıp hissetmeyecektir. Baba'ya, yaşama, kaderine ve kendisine olan 

inancı, yaşam mücadelesinde batmasına asla izin vermeyecek ve dahası, her zaman büyük ve şaşırtıcı işler 

başarabilecektir. 

6 Bu öğretileri duyduğunuzda, henüz imanın gerçek çocukları olmadığınız düşüncesiyle iç 

geçirirsiniz. 

7 Erkekler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar ruhsal olarak Bana yükselir ve kalplerindeki bu ilahi alevi 

tutuşturmamı isterler; Ben bunu yapmak için geldim ve bu nedenle sizinle konuşuyorum. 

8 İman konusunda tamamen eksik değilsiniz çocuklarım, bunun kanıtı Bana geldiğinizde, Benim 

Huzurumda tüm kederlerinizi, acılarınızı, ağır haçınızı bırakmanızdır; kalpler açılır ve Bana endişelerini, 

sorunlarını, hayal kırıklıklarını, yorgunluklarını, zayıflıklarını, acılarını ve daha birçok zorluğu gösterir. 

9 O halde mucizeler gerçekleştirebilmek için imanınızda eksik olan nedir? Büyüsün, çoğalsın, taşsın 

diye: O zaman Bana sunduğunuz zorluklar ya da gözyaşları değil, şükran, memnuniyet, teslimiyet, güven, 

sevinç, güç ve umut olacaktır. 

10 İmanınız olmadığında ya da çok zayıf olduğunda, farkında olmadan her adımınızda Beni inkâr 

ediyorsunuz ve birçok sözünüzde Bana karşı tanıklık ediyorsunuz. Bunu size eylemlerinizi iyi 

gözlemleyebilmeniz ve etkilerini ölçebilmeniz için söylüyorum - sadece maddi değil, aynı zamanda 

manevi etkilerini de. 

11 Sizler, insanlığın vahiyleri alanlardan talep edeceği, bu zamanda Benim tezahürümün ve 

vahiylerimin büyük tanıklığını yapmak üzere hazırladığım öğrencilerimsiniz. 

12 Öğrencilerim arasında bu Öğretinin yeryüzünde çiçek açmasını ve verimli olmasını hararetle 

arzulamayan hiç kimse yoktur ve bunun kısmen sizin çalışmanıza, samimiyetinize ve eylemlerinize 

kattığınız sevgiye bağlı olduğunu bilmelisiniz; böyle yaparsanız, insanlar arasında ruhsallaşmanın zaferini 

yaşayacaksınız. 

13 Görüyorum ki birçoğunuz bu ruhsallaşmanın bu dünyada mümkün olmadığını düşünüyor ve tıpkı 

güzel bir konseri dinleyip kısa bir süre bundan keyif alan biri gibi, kendinizi Benim Sözümü duymakla 

sınırlıyorsunuz. 

14 Onlara savaşa ne zaman gitmek istediklerini soruyorum. Ancak sadece manevi alanda 

yaşadıklarında cevap verirler, çünkü bu dünyada her şey maneviyata, iyiliğe ve adalete karşıdır. 

15 Ey Ruhsal Yaşamda daha yüksek bir aşamaya erişmek ve bu enkarnasyonda ruhunuzun yararına 

telafi elde etmek için liyakat kazanmaya geldiğinizi anlamayan korkak insanlar. 

16 Şu anda hüküm süren çalkantılı zamanların tam ortasında en büyük erdemleri elde edebileceğinizi 

ve Benim tohumumu ekmek için en verimli ve uygun tarlaları bulacağınızı ne zaman anlayacaksınız? 

17 Ruhunuzda yatan kusurların yükünü bu dünyada geride bırakmak için çabalayın. Ruhunuzu 

buradaki hatalarından kurtarın ve ruhani aleme girdiğinde oraya gözyaşı dökmeden, leke bırakmadan 

girmesini sağlayın. 

18 Ruh'a kavuşana dek Tanrı'nın esenliğini tatmak için beklemeyin. Hayır, daha şimdiden hatalarınız 

yüzünden bir gözyaşı vadisine dönüşmüş olan bu dünyada, o mükemmel huzurun bir kısmına önceden 

sahip olabileceksiniz. 

19 İster bu dünyada ister başka bir dünyada olun, ruhsal ilerlemenizde asla durmayın. 
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20 Ruhsal gelişim sağladınız. Size bunun kanıtını vermemi istiyorsanız, size soruyorum: Dün 

taptığınız tanrılar nerede? Adaklar ve kurbanlar nerede? Gerçek Tanrı'nın bilgisine sahip olduğunuzdan 

beri bile, düşünce tarzınızda, inançlarınızda, ibadet biçimlerinizde ve kült eylemlerinizde ne kadar çok 

değişiklik oldu! 

21 Bu nedenle ve kesinlikle evrim geçirmiş olduğunuzun bir başka kanıtı olarak, ruhun kendisine 

varlık verenle doğrudan birliğe ulaşana kadar her şeyde maddeye üstün geleceği bu Yeni Çağ'da size 

geldim. 

22 Sizi bu Üçüncü Çağ'da bir kez daha yeryüzünde yaşamanız için buraya gönderdim - Tanrı'nın 

kutsamasının daha önce üzerine düştüğü bu toprak, bundan sonra üzerinde yaşamanız ve Yasa'yı yerine 

getirmeniz için. 

23 Büyük ve küçük tüm ülkeler arasında, yeni tezahürümün sahnesi olsun diye, size talimatlarımı 

vermek için bu ülkeyi seçtim. 

24 Bu halkın tarihi üzerinde, yüzyıllar boyunca içinde yaşadıkları koşullar üzerinde durup 

düşünenlerin sayısı ne kadar azdır! 

25 Uzak diyarlardaki diğer insanlar, Benim varlığımı ve Yeni Bir Çağın gelişini insanlığa duyuran 

tüm işaretleri sizden daha büyük bir netlikle tanıyacaklar. Kraliyet sözüm gerçekleşmek zorundaydı, çünkü 

yalnızca insanların sözü değişebilir. 

26 İşte buradayım, insanlar, sadece sizin için değil, çünkü Sözümün özünde herkesle birlikteyim. 

27 Bu zamanın gelişini kabul etmeniz kederliydi; hayat, ruhunuzun eritildiği bir pota ve kalbinizin 

dövüldüğü bir örs gibiydi. 

28 Zihninizde ve bedeninizde kibirlinin kırbacı, aşağılanmalar, sefalet ve cehalet zinciriyle esaret 

kırıldı. 

29 Savaşlar, baskılar, acılar acı kâselerinizi oluşturdu; tüm bunlar ruhsal açıdan verimsiz değildi, 

çünkü imanla dolu bir mücadele için güçlendiniz ve başkalarının acılarını hissedip anlamanız sağlandı. 

30 Her şey önceden bildirilmişti, kehanetler kitaplarınızda yazılıydı. Bu nedenle, önceki tüm işaretler 

yerine geldiğinde, Yeni Çağın kapılarını açmanın ve sevgim aracılığıyla insanın zihin organına 

dokunmanın, ışığımın onun ruhunda titreşmesine ve insanlığı onunla aydınlatmasına izin vermenin zamanı 

gelmişti. 

31 Aynı şekilde, geçmiş zamanlarda bir halk, bağrında En Yüce Olan'ın Oğlu'nun varlığını kabul 

etmeye hazırdı. O'nun gelmesine duydukları özlem, içine düştükleri esaret ve aşağılanmadan duydukları 

kederden kaynaklanıyordu; ve Rab'bin bu halka verdiği söz gerçekleşti. O'na Kurtarıcı olarak doğru, saf ve 

temiz bir kişi vaat edildiğinden, bedeninin iffetli bir rahimden doğması doğaldı. Ve öyle de oldu, çünkü 

"kadınlar arasında kutsanmış" olarak adlandırılan Meryem, insanların lekeli ve kederli yüreklerine anne 

şefkatinin kokusunu, ilahi tesellisini bırakabilsin diye Tanrı'nın iradesiyle yeryüzüne nakledilmiş göksel 

bir çiçekti. 

32 İsa insanların arasında doğdu ve büyüdü. Ama O'nun vaaz verme saati yaklaştığında, çölde 

yaşayan Yahya adında bir adam, insanlara Göklerin Egemenliği'nin gelişini duyurmak için kentlere indi. 

Onları hazırladı ve Efendisinin onları hazır bulması için daha iyisini yapmalarını öğütledi. 

33 O, çölde seslenen ses, en büyük peygamber, öncü idi. İnsanlara maddi ve manevi gözlerinin 

önünde yeni bir çağın kapılarının açıldığını duyuran İlyas'ın ruhuydu. 

34 Yahya, Efendinin gelişi için kendilerini arındırmaları gerektiğine dair sembolik bir eylem olarak 

Şeria Irmağı'nın sularını insanların başlarına döktü. Ben de alçakgönüllülük ve uysallığın bir örneği olarak 

bedenimi bu eyleme maruz bıraktım; bununla şunu anlamanızı istedim: İnsan tüm yetilerinin tam 

gelişimine ulaştığını ve varlığının ruhu ile bedensel kabuğu arasında bir uyum sağladığını hissettiğinde, bu 

yaşamdaki en büyük ve en asil işleri gerçekleştirmek için doğru saattir, çünkü olgunluğa, ruh gücüne, 

ideale ve iç huzura ulaşmıştır. 

35 Size geçmiş dersleri hatırlatarak yenilerini öğretiyorum. O zamanlar Benim gelişimin de bir 

öncüsü vardı; Roque Rojas adında bir adamda maddesel olarak bedenlenmişti; bu adam İlyas'ın ruhu 

tarafından ruhsal olarak aydınlatılmıştı ve İlyas bu adamın zihni aracılığıyla kendini göstermiş ve onun 

ağzından konuşmuştu. 
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36 İlyas daha önce de gelmişti ve tekrar gelmesi gerekiyordu, çünkü o çocuklar ve Baba arasındaki 

bağlantıyı sağlayan, yolları hazırlayan ve düzenleyen, ruhları düzene sokan ve kalpleri uyanık ve bekler 

tutan Tanrı'nın ışınıdır. 

37 Bugün sembollere değil, sadece ışığa, inanca, iradeye ve sevgiye ihtiyacınız var. Tüm bunlar sizi 

ruhsallaşmanın ışıklı yoluna sokmak için en iyi, en eksiksiz ruh ve beden arınması olacaktır. 

38 Sevgili öğrencilerim, bugün Bana gerçeğe susamış yüreğinizi gösteriyorsunuz ve bu nedenle sizi 

bu sevgi pınarına yaklaşmaya davet ediyorum ki doyuncaya kadar içebilesiniz. 

39 Sözlerimde yalnızca belirli bir sınıra kadar cisimleştiğimi aklınızdan çıkarmayın. Sonuç olarak, 

Benim öğretimi kavramak ve duyduğunuz her şey üzerinde düşünmek size bağlıdır. 

40 Dua edin, duanızda Babanızı sorgulayın, o zaman meditasyonunuzda Benim sonsuz ışığımdan bir 

kıvılcım alacaksınız. Tüm gerçeği tek bir anda öğrenmeyi beklemeyin. Uzun zamandır hakikati arayan, 

araştıran ve tüm gizemlere nüfuz etmeye çalışan ama henüz arzu ettiği hedefe ulaşamamış ruhlar vardır. 

41 Meshedilmiş Olan Mesih, "Birbirinizi sevin" sözleriyle size yol gösterdi. Bu yüce emrin ne anlama 

geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Bu öğretiye göre yaşarsanız, insanın tüm yaşamı değişecektir. 

Yalnızca sevgi size İlahi Gizemlerin hakikatlerini ifşa edebilir, çünkü o sizin yaşamınızın ve yaratılmış 

olan her şeyin kaynağıdır. 

42 Gerçeği gayretle arayın, hayatın anlamını arayın, sevin ve iyilikte güçlenin; yanlış, dürüst olmayan 

ya da kusurlu olan her şeyin varlığınızdan nasıl adım adım uzaklaştığını deneyimleyeceksiniz. İlahi Lütfun 

ışığına karşı her geçen gün daha duyarlı olun, o zaman bilmek istediğiniz her şeyi ve ruhunuzun en yüksek 

hakikate ulaşmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri doğrudan Rabbinizden isteyebileceksiniz. 

43 Yeryüzünde daha önce olduğu gibi çalışın ve kendinizi sadakatle görevlerinize adayın. Ama her 

zaman başınıza gelen her şeyin ya da yaşam yolunuzda yaptıklarınızın özünü ya da anlamını arayın ki 

dünyevi yaşamınız ruhunuz için çorak olmasın. 

44 Ruhunuzun en yüksek saflığından fışkıran basit duayı edin ve vicdanınızın yardımıyla işlerinizi 

inceleyin ve Benim varlığımın tadını çıkarın. 

45 Ruhun bu bağlantısında, hayatı daha iyi anlayabilmeniz için daha fazla ışık alacaksınız, 

duygularınızı arındırarak ve kalbinizi hayırseverliğe uyandırarak sizi kendinizi daha iyi hale getirmeye 

teşvik edecek ilhama sahip olacaksınız. Bunlar, ruhun yetilerinin ve armağanlarının uyandığı ve onlara 

sahip olan kişi aracılığıyla çeşitli görevlerini yerine getirmeye hazırlandığı anlardır. 

46 Ruhsal görme, önsezi ve kehanet olan sezgi, zihni aydınlatır ve kalbin sonsuzluktan aldığı mesajlar 

ve sesler için daha hızlı atmasını sağlar. 

47 İnsan Ruh aracılığıyla Baba'yla bağlantı kurmayı öğrendiğinde, artık kitaplara ya da yeryüzündeki 

herhangi bir şeye danışmaya kesinlikle ihtiyacı yoktur. 

48 Bugün insanlar hala daha çok bildiklerini düşündükleri kişileri sorguluyor ya da gerçeği bulma 

arzusuyla metinlerin ve belgelerin peşine düşüyorlar. Ama ruhunuzda bir daha asla açlık ya da susuzluk 

hissetmemeniz için size gerçek ruhsal zenginlikler getiriyorum. 

49 Kavga eden, kendi aralarında ulusların savaşlarıyla meşgul bulduğum insanlara bir barış gökkuşağı 

gibi "bulutun üzerinde" geldim. 

50 İşte buradayım, size Beni ruhunuzla aramayı ve yüreğinizden zararlı alışkanlıkları söküp atmayı 

öğretiyorum. Kötülüğü yenmek ve ayartmalardan korunmak için sahip olduğunuz ruhsal silahları size 

açıkladım. 

51 Bu zamanda insanlığı yalnızca gerçek havariler, gerçek "doktorlar" kurtarabilecektir. Benim 

talimatlarımla, içlerinden iyi askerlerin çıkacağı büyük kalabalıkları hazırlıyorum. Bunlar anne babalarını, 

eşlerini ve çocuklarını bırakıp başka diyarlara gidecek ve Müjde'yi getireceklerdir. Ama size 

kendinizinkini bırakmanızı söylediğimde, sevgilerin size verdiği rahatlık ve tatminlerden vazgeçmeniz 

gerektiğini anlamanızı istiyorum, ama kendinizinkini savunmasız ve terk edilmiş bir şekilde bırakmanızı 

değil. Tohumumu ekmeden önce iyice araştırın ki, yaptığınız iyiliğe ikna olabilesiniz. Benim tohumlarımı 

Benim İsteğime göre ekerseniz, hasadınız tatmin edici ve sevinçli olacaktır. 

52 Bu talimat 1866'dan beri kulaklarınızda çınlıyor. Bedenin içinde ve dışında yaşayanların iyi çobanı 

olan İlyas, Cennetin Krallığının yakınlığını hissedebilmeniz için kalplerinizi ve ruhlarınızı düzene sokarak 

yolu açtı ve temizledi. O zamandan beri, tohumum büyük ölçüde çoğaldı, kalabalıklar büyüdü, 
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işaretlenenlerin sayısı her gün artıyor ve her yerde - bölgelerde, illerde ve köylerde - toplantılarınız için ve 

günlük öğretiyi duymak için odalar oluşturuluyor. 

53 Gözlerini bu zamanın ışığına açabilsin diye dünyaya hayat vermeye geldim. 

54 Büyük uluslar savaş halindeyken, mesajımı alsınlar ve kendilerini hazırlasınlar diye bu halkı barış 

içinde tuttum, çünkü burada yabancı denilenler sığınak arayacaklar. 

55 İtaatiniz sayesinde yükselin. Size görevlerinizi hatırlatmak için ulusunuzun başına doğa güçlerinin 

gelmesini beklemeyin; Beni hatırlamak için ölüm ve savaşın sizi kuşatmasını da beklemeyin. Bu anları 

değerlendirin, çünkü bir daha gelip gelmeyeceklerini bilemezsiniz. 

56 Benim isteğime göre ayrılışım için belirlenmiş olan 1950 yılı yaklaşıyor. O zaman donanımlı 

olursanız, büyük işler başarabilecek ve büyük mucizeleri somut olarak deneyimleyebileceksiniz. Ama sana 

söylüyorum: Bazıları görevlerini yerine getirdikleri için sevinirken, diğerleri ağlayacaktır. Şimdiden size 

ayrılışımın tüm toplanma yerlerinde gerçekleşeceğini ve her yerde - şehirlerde, sokaklarda ve hatta 

dağlarda - hissedileceğini duyuruyorum. O zaman size şunu söyleyeceğim: Kendinizi öksüz hissetmeyin, 

sadece maddi kulağınız artık Sözümü duymayacak; ama ruhunuz, bedensel örtünüzle birlikte, 

yüceliğinden dolayı ilham almaya devam edecek. O gün gözyaşı dökmenize gerek kalmayacak. Efendi sizi 

hazırlıyor, çünkü o zaman sizinle şöyle konuşacağım. Şu anda son sözümü duyacağınız zihinleri 

eğitiyorum. Bunun için onlardan her an daha fazla ruhani yükseliş talep ediyorum. 

57 Daha sonra, mezheplerin ve dini cemaatlerin dünyadan kaybolacağı ve insanların kalplerinde 

sadece Mesih'in öğretileri olan sevgi, adalet ve barışın kalacağı zaman gelecektir. 

58 Dünyada bazıları Benim gelmek üzere olduğuma inanıyor ama Benim bu tezahür biçiminde ayrılış 

saatimin çoktan yaklaştığını bilmiyorlar. İnsanlık, benim insani akıl organı aracılığıyla tezahür ederek 

aranızda bulunduğumu öğrendiğinde, "Bunların Tanrı'yı duymuş olması nasıl mümkün olabilir?" diye 

soracaklardır. - O zaman Kendimi nasıl tanıttığımı açıklayacak ve sevgi çalışmalarınızla ilerlemenizin ve 

yenilenmenizin kanıtını vereceksiniz. 

59 Dünyaya şunu söyleyin: Eğer Mesih o dönemde sizin dünyanızda sizinle birlikte yaşamak için 

insan olduysa, siz de şimdi buradan kalkıp O'nun yaşadığı bölgeye ruhsal olarak ilerleyeceksiniz. Sizin 

için kanla açtığım yolun şimdi bir ışık izine dönüştüğünü görün. 

60 İkinci Çağ'da olduğu gibi, imanınızı uyandırmak için Sözüme büyük işler eşlik etti; ama bunlar 

maddi mucizelerden çok manevi mucizelerdi, çünkü şimdi Bana inanmanız ve Beni daha yüksek bir 

şekilde kavramanız için daha iyi bir şekilde donatılmış durumdasınız. 

61 Bazıları Kutsal Ruh'un bu zamanda sinagoglarda ya da kiliselerde tezahür etmesini bekler; ama 

ben alçakgönüllülük ve sadelik arayışıyla geldim, çünkü altın, zenginlik ya da gösteriş, tüm yaratılışın 

sahibi olan O'nu gururlandırmaz. 

62 Kendi zamanında, Cennetin Krallığı'nın girebilmesi için yürekleri hazırlayan Vaftizci Yahya'nın 

insanlara "Mesih gelecek" dediğini hatırlayın. Çünkü Efendi'nin, tapınağını insanların yüreklerinde inşa 

etmek için geleceğini biliyordu. 

63 İşte buradayım, varlığınızın en saf halindeki sığınağı arıyorum. Mekânı her zaman Benim 

Varlığıma layık olacak şekilde hazırlamanız gerektiğini unutmayın. Sizi arındıran, lekelerinizi temizleyen 

acının ne kadar sık olması gerekecek? Size beyaz bir kaftan giydireceğim, ama önce ruhunuzun buna layık 

olmak için kendini arındırması gerekir. 

64 Öğrencilerim, İkinci Çağ'da elçilerim Bana nasıl dua etmeleri gerektiğini sordular ve Ben de onlara 

sizin "Babamız" dediğiniz mükemmel duayı öğrettim. Şimdi size söylüyorum: Kendinizi bu duaya, onun 

anlamına, alçakgönüllülüğüne ve inancına verin ki ruhunuz Benimkiyle birleşebilsin; çünkü artık bu 

kutsanmış sözleri söyleyen fiziksel dudaklar değil, kendi uygun diliyle Benimle konuşan ruh olacaktır. 

65 Işınım size indi, sevgili halkım, onun ışığı insan sözüne dönüştü ve bu tezahürün parlaklığı Benim 

öğretici konuşmamın özünde yer alıyor. Bu Söz kristal berraklığında bir su gibidir; ama insan ses 

taşıyıcısından geçerken herhangi bir kirlilikle karışırsa, zihniniz bir filtre gibi olsun ki, öğretilerim ruha 

orijinal saflığında ulaşabilsin. 

66 Ruhunuza onu canlandıracak suyu getirdim, çünkü çölde yaptığı uzun yolculukta susuzluk onu 

kavurur. 

67 Yalnızca Beni izleyen ve bekleyenler adımlarımın yankısını duydular. Ben ruhen geldiğimde, 

materyalistler Benim dönüşümün gösterişli olmasını nasıl bekleyebilirler? 
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68 Tezahürümün mutluluğunu sizin için saklamıştım, ama bunun size doğru zamanda gelmesi 

gerekiyordu. 

69 Babamın Sözü, hiç olmadığınız halde kederli, ağlayan ve kendini yalnız hisseden sizlerin 

arasındadır. Ancak bu, Benim İradem uyarınca, sesimin vicdanınız aracılığıyla tüm etkinliğiyle duyulması 

için mukadder olan zamandır. 

70 Şimdiye kadar efendinizden çok hizmetkârınız oldum. Şikayet eden, buyuran ve talep eden sesini 

duydum, kırbaç gibi olan hakaretler ve küfürler aldım. 

71 Bugün, Benim evrensel dilim onlara şunu söylemek için kendini herkese duyurur: Ben her 

birinizin içinde olmama rağmen, kimse Tanrı'nın insanın içinde olduğunu söylemesin, çünkü Tanrı'nın 

içinde olan varlıklar ve tüm yaratılmış şeylerdir. 

72 Ben Tanrı'yım, siz de O'nun yarattıklarısınız. Size kul demeyeceğim, çocuk diyeceğim; ama bilin 

ki ben daha önceyim. İrademi sevin ve Yasama uyun, hükümlerimde hiçbir kusur veya hatanın mümkün 

olmadığının farkında olun. 

73 Kararlı bir adım atma, yükselme ve çok yükseğe çıkma fırsatınız var; evriminiz bunu yapmanızı 

sağlıyor. 

74 Gizli hazine odam açık. Gelin ve görün, girin. Daha önce Bana karşı kendi isteklerini ya da 

seslerini yükseltenlerden olup olmadığınızı yargılamayacağım. 

75 Geçmişinizden tövbe edin, lekelerinizi yıkayın ve sonra yaşamı tüm gerçekliğiyle görmek için 

Benim gizli hazineme bakın. 

76 Benim lütfuma layık olmadığınızı düşündüğünüz için tereddüt etmeyin. 

77 Gelişim merdiveninin üst basamaklarında, yeryüzünde kardeş katili, hain, mürted ve kâfir olan pek 

çok kişi vardır. Neden yükselebildiler? Çünkü onlar tövbe, yenilenme ve merhamet yolunu izlediler. 

Onları örnek alın, diyor Efendi size. 

78 Hayat kitabı gözlerinize ne kadar yakın açılıyor ve işaretlerini anlamak için ne kadar çok ışığa 

sahipsiniz. 

79 Ruhsal kekemeliğinizin uzak zamanlarında, küçük gelişiminize karşılık geldiği için taşa oyulmuş 

İlahi Yasayı aldınız. Zaman geçti ve taşa oyulmuş olan o Yasa, İsa'da insan oldu ve size sevgiden söz etti. 

Şimdi Ruh'un esini aracılığıyla Benim ebedi Yasamı almaya hazırlanıyorsunuz. Orada, vicdanınızda, bu 

zamanda Sözümü yazacağım. 

80 Ey dünya kitaplarını incelemekten yoksun olduğu için, sevgimi almak ve kaderinizin nihai amacını 

kavramayı öğrenmek için yaşamı olan alçakgönüllü küçükler! 

81 Baba sevgimi kabul edin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 137 
1 Işığım ve gücüm aranızda kendini gösterir. Başlangıçtan beri, Ruhumun ışığı insanların yolunu 

aydınlattı. Her çağ, her yaşam Benim vahiylerime tanık olmuştur. Ruhunuz onunla birçok biçimde 

konuştuğumu biliyor. Bu ışık size merhametimin sizin için hazırladığı yolu gösterir, öyle ki onun üzerinde, 

kökeninizin olduğu yerde Benim İlahiliğime ulaşabilesiniz. 

2 İnsanın içinde ruh vardır. Ruh, Tanrı'nın ışığıdır. İşte bu yüzden her birinizin ruhunda ben varım. 

Eğer bugün Benim şu anda Kendimi tezahür ettirme biçimimin büyüklüğünü takdir etmiyorsanız, yarın 

bunu anlayacaksınız. İşte size insan sahtekârlığından arınmış bir yol. Size dinlerinizin kötü olduğunu 

söylemek istemiyorum. Sizi bölmek istemiyorum; çünkü herkes dininin kendisine emrettiğini gerçekten 

yerine getirirse kurtuluşa erer. Bunların hepsi size Tanrı'yı ve komşunuzu sevmeyi öğretmiyor mu? Ancak 

birçok durumda gerçeği bile birbirinizi yanlış değerlendirmek için kullandığınızı görüyorum. 

3 Size öğrettiğim şey sevgidir, çünkü en saf ve en yüce duygular, en yüksek ilhamlar ondan 

kaynaklanır. Sevgiden yoksunsunuz, bu yüzden karanlıkta yürüyorsunuz. Putları devirdiğimde ve ayinleri 

attığımda, gerçeğin ışığını daha büyük bir açıklıkla görebilmeniz içindir. Üstat olarak size öğretilerimi 

veriyorum. Bunlardan biri, şu anda size talimatlarımı insanlar aracılığıyla, onların doğru ve temiz yürekli 

olmaları gerekmeksizin vermemdir. Benim gözümde, kullandığım ses taşıyıcısı, öğrettiğim kişilerden ne 

sıklıkla daha günahkâr olabilir? Gücüm ve Bilgeliğim ona ilham verir, böylece ağzından kutsal, doğru ve 

saf düşünceler dökülür. Bu nedenle, bu anlayış organları Rableriyle iletişim kurduklarında, ruhsal yaşam 

onlar aracılığıyla yansıtılır ve size yaşamınızın ötesinde olan pek çok şeyi ifşa ederler. 

4 İnanmak için Beni görmeniz ya da Bana dokunmanız gerekli değildi, çünkü ruhunuz gelişiminde 

Benim varlığımı ruhsal biçimde hissetmeye hazırdı. 

5 Kalbiniz belirli fikirleri alabildiği için şaşırır. Bunun nedeni, ruhun kat ettiği yolu bilmemesidir. 

Aynı şekilde, ruhani yaşamlarının bu aşamasında kendilerine öğretilmemiş bilgilere sahip olduklarını 

kanıtlayan sorular soran bu zamanın çocuklarının erken gelişmiş zekası karşısında şaşırıyorsunuz. Ruhun 

uzun yolculuğunda topladığı ve her varoluşta yansıyan ışıktır. Bana soruyorsunuz, "Madem kendini bu 

kadar büyük bir bilgelikle tanıtıyorsun ve madem ruhumuz hazır - neden talimatlarının bizim için sakladığı 

her şeyi bize söylemiyorsun?" - Sizin için hâlâ sakladığım şeyler çok önemli ama ruhunuzda ya da 

zihninizde karışıklığa yol açmamak için hepsini birden veremem. 

6 Size her zaman şunu söyleyeceğim: Vahyin ışığının geri kalmasını istemiyorsanız, Babanız ve 

insan kardeşleriniz için bu sevgi yolunda sebat etmeniz gerekir. 

7 Yolda ılımlı ve sağlam adımlarla yürüyün, aceleyle ya da telaşla gitmeyin, çünkü tökezlersiniz ve 

sonunda hangi yöne gittiğinizi bile bilemezsiniz. 

8 Öğrenciler, zaman zaman size şunu söylemeliyim ki, bir toplantı yerindeki öğretiyi diğerinden 

daha iyi görmemelisiniz ya da bir ses taşıyıcısının çalışmasını şuna ya da buna kıyasla daha iyi ya da daha 

kötü olarak yargılamamalısınız. Öğretilerimin anlamı hepsinde birdir ve farklılık dışsaldır, yüzeyseldir, 

konuşma tarzındadır. Size her zaman bu sözcüğün ruhsal anlamında Benim gerçeğimi aramanızı 

söyleyeceğim. 

9 İnsanlık inanç buluyor; Çalışmalarım tüm dünyaya yayılacak. İnançların ve doktrinlerin çatıştığı 

dönemde itaatle, sevgiyle ve gayretle savaşacak 144.000 işaretli kişiyle başlayacağım ve bu savaşın 

ortasında onlar dünyaya bir kölelik zinciri değil, özgürlük ve kardeşlik içeren ruhsal bir antlaşma öneren 

bir halka gibi olacaklar. Bu askerler yalnız olmayacaklar, Benim ruhani ışık konuklarım onları izleyecek 

ve koruyacak; kendi yollarında mucizeler gerçekleştirecekler ve bu şekilde Benim gerçeğime tanıklık 

edecekler. 

10 Çarmıhınızı sonuna kadar sabırla ve teslimiyetle taşıyın, o zaman size vaat ettiğim ve gerçek 

huzurun tadını çıkaracağınız o evin kapılarına vardığınızda sizi ondan kurtaracak olan Benim merhametim 

olacaktır. Şimdi siz hacılarsınız, siz askerlersiniz, bir idealin peşinden koşan, daha iyi bir vatanın fethi için 

çabalayan savaşçılarsınız. 

11 Ama mücadelenizde yalnız değilsiniz, insan hiçbir zaman böyle olmadı, çünkü ona her zaman en 

iyi yolu gösterdim. 

12 Eğer biri Bana, Musa'nın Rab'den aldığı Yasa'yı bilmeden önce Rab'bin halkının nasıl 

yönlendirildiğini sorsaydı, ona daha önce yönlendirildiğimi söylerdim. 
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Musa dünyaya, yasayı vicdanlarının ışığında taşıyan ve yaptıkları işlerle tüm komşularına öğreten büyük 

ışık ruhları, patrikler ve peygamberler gönderdi. 

13 O adamlar yaşamları boyunca Beni onurlandırdılar. Puta tapanlar değillerdi, çünkü 

ruhsallaştırmayı zaten biliyorlardı; başkalarına karşı sevgi ve merhamet duyguları vardı, yabancıyı 

ülkelerinde nasıl karşılayacaklarını biliyorlardı ve evlerinde yorgun yolcuya karşı misafirperverdiler. 

Herkes için iyi bir sözleri ve bilgece tavsiyeleri vardı. 

14 Ancak tüm insanlar vicdanlarının sesiyle nasıl yönlendirileceklerini anlamamışlardır, çünkü bu 

ruhanilik gerektirir, oysa bedenin duyuları bunu anlamaz. Bu nedenle Babanız'ın, Yasa'yı açıklamak ve 

ilahi öğretileri onlara açıklamak için Kendisini insanlar arasında birçok yolla tanıtması gerekliydi. 

15 Üçüncü Çağ'da bu Sözü işiten ve geçmiş zamanlarda size emanet ettiğim tohumdan hâlâ bir şeyler 

taşıyan siz halkım, kalbinizi bencillikten ve materyalizmden arındırmanız gerektiğini anlayın ki, çağlar 

boyunca vahiylerimin koruyucusu olan insanların içinden çıktığı İbrahim gibi aydınlanmış kişilerin yaptığı 

gibi, bir kez daha vicdanınızın direktiflerinin yaşamınıza rehberlik etmesine izin vereceğiniz o mutlu 

zamana ulaşabilesiniz. 

16 Şu anda sahip olduğunuz biçimdeki tezahürümün sona erme zamanı geldiğinde, o kadar büyük 

ölçüde donanımlı olmanızı istiyorum ki, buradaki bu ulusu oluşturan insanların her ruhu Benim için bir 

tapınak, her kalp bir mabet, her ev bir sunak, misafirperver ve hayırseverlik dolu bir ataerkil ev gibi 

olacak. O zaman huzurunuz ne kadar derin olacak. O zaman yüreğiniz tüm denemelere dayanmak için ne 

kadar cesur olacaktır. 

17 O zaman ekmek sadece Benim tarafımdan değil, sizin tarafınızdan da kutsanacaktır, çünkü o 

zaman onu sevgiyle, imanla, huzurla hazırlamayı öğrenmiş olacaksınız. 

18 Size bahşettiğim ruhani güç, ruhsallaşmanın tohumundan başka bir şey değildir. Size doğrusunu 

söyleyeyim, kim bu tohumu yüreğinde besler ve ona gerçek sevgiyle bakarsa, ne salgın hastalıkların, ne 

doğanın serbest bırakılmış güçlerinin öfkesinin kurbanı olacak, ne de maddi ihtiyaçlar ona iç karartıcı bir 

şekilde eziyet edecektir. 

19 Ama o günlerin gelmesini beklememelisiniz. Hayır, insanlar, ruhsallaşmanızla birlikte, duaları 

aracılığıyla Babalarının bağışlamasını elde eden ve ruhun maddeleşmiş ve saf olmayan bir yaşamın 

çamurunun, tozunun ve pisliğinin üzerine çıkabildiğinde yapabileceği her şeyi anlayanlar arasında 

olacaksınız. 

20 Unutmayın, ey öğrenciler, ruhsallaştırma hiçbir türden fanatizmi, putperestliği ya da önyargıyı 

kabul edemez, çünkü o zaman artık ruhsallaştırma olmaz. 

21 Kalbinde samimiyet taşıyan ve yaşamının eylemleriyle Beni onurlandırmaya çalışan kişinin, 

Babasının ve Rabbinin yasalarını yerine getirdiğini hissetmek için dış kültlere ihtiyacı yoktur. Öte yandan, 

yargılayan vicdanının kendisine hissettirdiği huzursuzluğu yüreğinde taşıyan herkes, bu sayede kendisini 

Yaratıcısıyla uzlaştırabileceği gibi yanlış bir düşünceyle hevesle dışsal kültler ve ayinler arar. 

22 Çiçekler gibi sade ve kuşlar gibi sahtelikten uzak olun, hava gibi şeffaf ve saf su gibi berrak olun, 

o zaman yaşamın içerdiği tüm hakikatin farkına varmanızı sağlayacak saflığa ve yüceliğe erişmiş 

olacaksınız. 

23 Öğretilerimin insanlığın maddi ilerlemesi için bir tehlike olduğunu iddia edenler büyük bir hata 

işlemektedirler, çünkü Ben, Yüce Öğretmen, ruha telafi yolunu gösterirken, aynı zamanda akılla, mantıkla 

ve hatta duyularla da konuşurum. Öğretilerim sadece ruhani yaşamda size ilham ve talimat vermekle 

kalmaz, aynı zamanda her bilime ve tüm insani yollara ışık getirir; çünkü öğretilerim ruhları bu varoluşun 

ötesindeki eve giden yola sokmakla sınırlı değildir, aynı zamanda bu dünyada nazik, onurlu ve yararlı bir 

yaşam sürmeleri için ilham vermek üzere insanın kalbine de ulaşır. 

24 Eğer size İkinci Çağ'da Benim krallığımın bu dünyaya ait olmadığını söylediysem, şimdi de sizin 

krallığınızın da burada olmadığını söylüyorum, çünkü bu dünyevi ev - zaten bildiğiniz gibi - insan için 

sadece geçicidir. 

25 Size asla materyalizme dayanmayan gerçek yaşamı öğretiyorum. İşte bu yüzden yeryüzünün 

efendileri bir kez daha Benim Öğretime karşı ayaklanacaklar. Size ebedi öğretilerimle, sevgiden, 

hakikatten ve adaletten söz eden her zaman var olan öğretilerimle geliyorum. Ancak bu hemen 

anlaşılmayacaktır. Dünya Beni yine mahkum edecek, bu insanlık bir kez daha çarmıhı omuzlarıma 

yükleyecek. Ama öğretilerimin tanınması ve sevilmesi için tüm bu düşmanlıklardan geçmesi gerektiğini 
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zaten biliyorum. En inatçı zalimlerimin en sadık ve özverili ekicilerim olacağını biliyorum, çünkü onlara 

Gerçeğimin çok büyük kanıtlarını vereceğim. 

26 İkinci Çağ'da rahipler arasında bir prens olan Nikodim - yüksek bilgelik konularında İsa'yla sohbet 

etmek için O'nu arayan kişi ─ İşimi kavrayışlı bir şekilde keşfetmek ve O'na yönelmek için bu Çağ'da 

tekrar ortaya çıkacaktır. 

27 Bana zulmettikten sonra en büyük havarilerimden biri olan ve sonradan Pavlus olarak anılan Saul, 

Yolumda tekrar görünecek ve her yerde, bazıları ateşli, diğerleri fedakâr olan yeni öğrencilerim ortaya 

çıkacak. Şimdiki zaman büyük önem taşımaktadır. Sizinle konuştuğum zaman yaklaşıyor. 

28 Bu fikir savaşı, şu anda tanık olduğunuz bu savaşlar ve her gün görgü tanığı olduğunuz bu olaylar - 

size gelmekte olan bir şeyden bahsetmiyorlar mı, çağınızın sona ermekte olduğundan ve yeni bir çağın 

ışığını yaymaya başladığından şüphelenmenize neden olmuyorlar mı? 

29 Bu zamanda Sözümün tanıkları olan sizlerden tek istediğim, Yasamın, Krallığımın aranızda 

kurulmasından önce gelecek olan deneme anlarında kararlı kalmanızdır. O zaman ben, bu insanlığın 

üzerinde yaşadığı ve kıpırdadığı toprağın ve denizlerin, içlerinde barındırdıkları tüm kirlilikleri 

kendilerinden atmaları için şiddeti altında köpürmesi ve derinliklerinde hareket etmeye başlaması gereken 

kasırga gibi olacağım. 

30 Bu olaylar meydana geldiğinde korkmayın. Bir çağın sonunun başlangıcının geldiğini ve bir barış 

çağının şafağının yakın olduğunu anlayın. 

31 Kötülük, adaletsizlik, kibir, esaret, cehalet, dünyevi şiddet, insanlar arasında sevgi, ışık ve barış 

krallığının kurulmasına yol açmak için yok olacaktır. O halde umutsuzluğa kapılmamalı, imtihanın çok zor 

olduğunu ve içmeniz gereken kadehin çok acı olduğunu hissetseniz bile lambanızı söndürmemelisiniz. 

Aksine, düşmanı yenmeye çok yakın olduğunu ve zafere çoktan ulaştığını hisseden bir askerin savaşın en 

şiddetli anında yaptığı gibi, siz de umut ateşini yakmalı ve canlandırmalısınız. 

32 Kendinizi, dilleri size karşı zehir saçan ve gözleri size karşı nefret alevleri saçan düşman 

kalabalıklarla çevrili gördüğünüzde, vaatlerimden şüphe etmeyin. O anlarda size güven veren varlığımı 

hissettireceğim ve sevgi dolu sesimin size bir kez daha şöyle dediğini duymanızı sağlayacağım: "Ben 

seninleyim." 

33 Bu kalabalıklar arasında sizi anlayan ve sizin için bir kalkan gibi olan bir kalbin nasıl ortaya 

çıktığını sık sık deneyimleyeceksiniz. Ancak bunu yalnızca Bana güvenir ve inanırsanız başarabilirsiniz. 

34 Daniel'i, Babil'de yalnızca Tanrı'nın gerçeğini böylesine güçlü bir şekilde savunan ve 

düşmanlarından kurtardığım o sadık peygamberi hatırlayın. 

35 Savaş başlamadan önce, Ebedi Olan'ın insanların ruhuna ektiği tohumu bir kez daha sulayın. 

Yabani otlar adaletimin orağıyla kesilsin ve tarlalar sürülsün ki sevgi öğretisinin ekimine uygun hale 

gelsinler. 

36 Dünya mallarına bağlı olan insanlara birkaç dakika daha izin vermek gerekir ki hayal kırıklıkları 

mutlak olsun ve bedenin altın, güç, unvan ve zevklerinin ruha asla huzur ve esenlik vermeyeceğine ikna 

olsunlar. 

37 Tüm insanlığın yaptıklarının vicdanın ışığında yargılanacağı saat yaklaşmaktadır. O zaman 

âlimler, ilahiyatçılar, bilim adamları, yöneticiler, zenginler ve yargıçlar kendilerine hasat ettikleri manevi, 

ahlaki veya maddi meyvenin ne olduğunu soracaklar. O zaman, hasatlarının ne kadar önemsiz olduğunu 

gördüklerinde, birçoğu Bana dönecek ve yeryüzünde sahip oldukları ihtişama rağmen, sadece Ruhsal 

Yaşamın meyveleriyle beslenebilen ruhlarının içine düştüğü boşluğu dolduracak bir şeyden yoksun 

olduklarını fark edeceklerdir. 

38 Bu ruhlar için şimdiden çölün ortasında bir vaha hazırladım, çünkü biliyorum ki varoluşları 

boyunca kapı kapı dolaştılar ve yol üstüne yol kat ettiler, bazıları gerçeği, bazıları gücü ve bazıları da 

mutluluğu aradılar. Ama yeryüzünde kat ettikleri yolun sonunda, her şeyi inkâr etmeye yaklaşmışlardır; o 

zaman göğsümde dinlenmeleri için kollarımı onlara uzatacağım. Onları teselli edeceğim ve onlara doğru 

yolun hangisi olduğunu göstereceğim ki, bu yolda deneyimlerinin verimli tohumlarını ekebilecekleri 

tarlaları bulabilsinler. 

39 Vaha ruhsaldır ve çölün tüm yolları boyunca her ırktan insan ona ulaşacaktır - bazıları bitkin, 

diğerleri yaralarla dolu, saçları ağarmış ve ter içinde ve birçoğu da üstlendikleri mücadelenin kısırlığından 

utanarak seyahat çantaları çoktan boşalmış olarak. Orada Benim sesimi duyacaklar ve aynı sesi tanıyarak, 
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"Bu Rab'dir" diye haykıracaklar. Ve bu cümlede, sonunda Beni arayacakları alçakgönüllülüğü 

yansıtacaklar. Çünkü hepsi kendi ayaklarıyla, savaş arabaları olmadan gelmek zorunda kalacaklar, çünkü 

onlarla çölü geçemezler ve develer olmadan, çünkü onlar zaten uzun yolculukta susuzluktan öldüler. 

40 Ama bu sonsuz kutsama, uzlaşma ve alçakgönüllülük saati, sonunda Baba'nın evine dönerek 

kendilerine yaşam ve miras veren O'nun sevgi dolu kollarını özleyen "savurgan oğullar" için de ilahi bir 

bağışlanma olacaktır. 

41 Bugün sevgi, bağışlama ve adalet sözümü kabul edin ve Bana yüreğinizi gösterin. Günahlarınızı 

gizlemeye çalışmayın, çünkü ben her şeyi biliyorum. Birbirinizi seveceğinize dair yemin ettiniz, ama ben 

hâlâ bu yeminin yerine getirilmesini bekliyorum. Ben size bakmanız için tek bir ağaç emanet ettim, ama 

siz Bana farklı meyveler sunuyorsunuz. Sizi alçakgönüllü, sadık ve itaatkâr bir şekilde insanlığa hizmet 

etmeniz için hazırladım ama işlerinizde bu tohumu bulamıyorum. 

42 Oğul anne babasına boyun eğmez, kadın kocasına isyan eder, erkek ve kız kardeşler birbirlerini 

reddeder, hepsi gurur ve kibri ortaya çıkaran eylemlerde bulunur, hepsi kendini üstün hisseder, ben ise tüm 

insanlara sadece sevgi ve barışı öğretmeye devam ederim. 

43 Uluslar barış yaptı ama sözlerinde ne sevgi ne de iyi niyet var. Görünürdeki bu barışın ardında 

kızgınlık, intikam arzusu ve pusuda bekleyen bir savaş vardır. Bağışlamayı bilen, davasını yargılamam 

için Bana bırakan nerede? 

44 İnsan kalbi katılaşmıştır ve çocukların acısı, kadınların korkusu ve merhametsizce savaşa 

sürüklenen gençlerin ve erkeklerin trajik kaderi karşısında sarsılmamaktadır. Ama onların arasında Beni 

sevenler ve hemcinslerine sevgi duyanlar, dua etmeyi bilenler ve merhamet işleri yapanlar vardı. Ziyaret 

bu uluslar için çok zor oldu, kibirleri cezalandırıldı, zenginliklerini kendileri yok ettiler. Sadece acı onları 

bükecek ve akıllarını başlarına getirecektir. Denemede onları güçlendirmek için her ruha çok yakın oldum 

ve kendilerini hazırlayanlar Varlığımı hissettiler. 

45 Savaşın etkileri her yere ulaşmış ve yıkım tohumları ekmiştir. Küçük bir evden, nöbet tutmayan 

büyük uluslara kadar hepsi onun ağlarına takılmıştır ve kendilerini bu boyunduruktan nasıl 

kurtaracaklarını bilmemektedirler. 

46 Size öğrettim, size barışın sırrını verdim: Beni sevin, birbirinizi sevin, kendinizi Bana ilham edin, 

görevlerinizi yerine getirin, kaderinize boyun eğin, huzur ve berekete kavuşacaksınız. 

47 Savaştan sonra evlerine, vatanlarına dönenlerin sevinç şarkılarını aldım. Ama aynı zamanda 

oğlunun dönüşünü göremeyen annelerin, babasını artık göremeyen çocukların ve dul kalan kadının acısını 

da alıyorum. Hepsini kutsuyorum. İsrail'in bu halklara yönelik şefkatine katılım göstermesine izin verin. 

Ve dünyanın barışı için gönderdiğiniz bu duayı sunmaya devam edecek ve onu tüm uluslar için bir koruma 

şarkısı haline getireceksiniz. 

48 Bedenlerini yeryüzünde bırakmış olan siz ruhlar, aydınlanmaya erişin. Sana gebe kaldım. Bana 

güvenin ve gerçek yaşama yönlendirileceksiniz. Ölmediniz çünkü ruh sonsuz yaşama sahiptir. Sizi gerçek 

barışa ve doğruluğa davet ediyorum. Çünkü ben Yaşam'ım ve size sonsuz yaşam ekmeğini sunuyorum. 

Ama sizi aç görüyorum çünkü özün Sözümün derinliğinde saklı olduğunu anlamadınız. Eğer ona sadece 

yüzeysel olarak bakarsanız, kendinizi onunla besleyemezsiniz. Benim sevgimi, ruh için yaşam, neşe ve 

huzur olan o ilahi özü içerir. 

49 Siz Benim Sözümü incelemeseniz de, bu ve diğer uluslarda emirlerimi yerine getirmek için İyi 

Haberi bekleyen pek çok insan var. Ama aranızdan iyi elçilerin çıkıp ülkelere ve uluslara giderek Öğretimi 

duyuracakları gün gelecektir. Ve İkinci Çağ'da Beni izleyenlere yaptığım gibi, onların anlayış organları 

aracılığıyla konuşacağım. Bu yolda çalışan herkes cesaretle dolu olsun ve Bana güvensin. 

50 Engellerle karşılaştığınızda, Musa'nın yaptığı gibi yapın: elementlere emrinizi yerine getirmelerini 

emredin, onlar da isteyerek itaat edeceklerdir. 

51 Eğer mucizeler görmek istiyorsanız, kendinizi hazırlayın ama herkesin size inanmasını 

beklemeyin. Bu zamanda herkesin Sözüme inanmayacağını size söylemiştim. O zaman meseleyi Bana 

bırakın ve yolunuza devam edin. Ruhun içinde olduklarında Beni tanıyacaklardır. 

52 Fikirlere ve duygulara saygı duymalısınız, ama size öğrettiğim gibi, incitmeyen bu sözle konuşun 

ve ışığımı ruhlardan gizleyen perdeleri kaldırın. 

53 Her ruh için uyanış zamanı belirlenmiştir. Size söz veriyorum, hazırlık yapan herkes Beni tüm 

görkemimle görecek. 
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54 İsteyin ve size verilecektir. İnsan kardeşleriniz için sevgiyle arzu ettiğiniz her şeyi Benden isteyin. 

Dua edin, isteğinizi muhtaçlarınkiyle birleştirin, ben de size istediğinizi vereyim. 

55 Sözümün ışığı hepinizi örten beyaz bir giysi olacak. 

56 Size olan sevgimden dolayı, ruhsallığın sembolü olan bulutun içinde, ruhunuza Kendimi tanıtmak 

için geldim. Ama önce bu ışıklı bulutun, Benimle doğrudan nasıl konuşacağınızı bildiğiniz ve bulutun 

üzerine inip yerleştiği şeyin sizin ruhunuz olduğu zamana bir hazırlık olarak, ses taşıyıcısının zihin organı 

üzerine yerleşmesi gerekiyordu. 

57 Üçüncü Çağ'da dünyaya gelişimi somutlaştırması için bulutu bir sembol olarak seçtim. 

58 Bulut dağların, vadilerin ve şehirlerin üzerinden geçen bir haberci değil midir? Yağmuruyla 

tarlaları bereketlendiren ve hayırlı gölgeler veren o değil mi? Fırtınayı müjdeleyen şimşeği ve sarsan 

ışıltıyı o vermiyor mu? İşte bu yüzden bulutu bir sembol olarak seçtim, işte bu yüzden havarilerim Beni 

son kez ruhta gördüklerinde "buluttaki" Varlığımın anlamını anladılar ve Roque Rojas'a bu Üçüncü 

Zaman'da yeni gelişimin işareti olan sembolü görmesini sağladığımda. 

59 O zamandan beri, yavaş yavaş Benim tezahürümün etrafında toplanan insanları nazik bir gölge 

kuşattı. Sözüm, ruhsallaşmanın kavrulmuş tarlalarına bereketli bir yağmur oldu ve her tezahüründe insanın 

anlayış organına inen ışın, günahınızın ve cehaletinizin karanlığını yardı, sizi her zerrenizde titretti ve 

ruhunuzu uyandırdı. İlahi Sözümü işittiğinizde ruhunuzda kopan fırtına birçoğunuz için ne kadar korkunç 

oldu! 

60 Tezahür ettiği anlarda Sözümden fışkıran o ışık fırtınasında ne kadar görkemli ve ne kadar 

hayranlık uyandıran bir güzelliğe tanık oldunuz! Hayranlık, huşu ve titremeyle dolup taşan kalabalıklar 

sessiz kalır ve bu sevgi, adalet ve bilgelik fırtınasının onları yıkayıp arındırmasına izin verirler. 

61 Ey İsrail adını verdiğim sevgili halkım, çünkü sizi mesajlarımın ve vahiylerimin bekçileri 

yapıyorum - Sözümü doğru bir şekilde yorumlamayı ne zaman öğreneceksiniz? 

62 İkinci Çağ'da verdiğim geri dönüş sözümü tuttum. Elçiler Beni Beytanya'da yeryüzünden 

sonsuzluğa yükselirken gördüler ve siz de Beni sonsuzluktan yüreklerinize dönerken gördünüz. Bunda, 

denizden yükselen ve susuz tarlaların kendilerini çağırdığı başka yerlere hayırsever yağmurlarını 

yağdırmak için yukarı çıkan bulutlarla bir benzerlik görmüyor musunuz? 

63 Acınız Beni cezbetti, Ruhum sizin acınızla yalvardığını hissetti ve Ben insanlara merhametimi 

yağdırmak için sevgi ve adalet bulutunda koştum. 

64 Bütün halklar Beni çağırmaz ve Beni bekleyen çok az kalp vardır. Ruhani bulut gelecek ve bir 

barış örtüsü gibi, ona yalvaran ve onu bekleyen halkları koruyacaktır. Ruhun susuzluğunu dünyanın 

zevkleriyle gidermeye çalışanlar, bulut onları şimşeklerinin parlaklığıyla şaşırtacak ve fırtınasının gök 

gürültüsü onları korkuyla dolduracaktır, çünkü o zaman İlahi bir Adaletin var olduğunu ve her insanın tüm 

işleri için Tanrı'ya hesap vermesi gereken bir ruhun taşıyıcısı olduğunu hatırlayacaklardır. 

65 Sevgi, ışık, merhamet ve adalet bulutu aynı zamanda Benim amaçlarımı yerine getirmek için 

yaşayan ve evrende çoğalan, birbirlerini mükemmel bir uyum içinde sevme görevlerini yerine getiren 

ruhlardan, Benim hizmetkârlarımdan, ışık ruhlarından oluşan muazzam bir lejyondur. Çünkü İkinci Çağ'da 

dünyaya açıkladığım o İlahi Emir, o Yüce İlke sadece insanlar için tasarlanmamıştı - o düstur var olan tüm 

ruhları yöneten Yasadır. 

66 Sevgili insanlar: Tüm dünyalar arasındaki sevgi ve kardeşliğin ruhani büyük gücü olan bu ışık 

bulutu üzerinde, bu Üçüncü Çağ'da ışınım aracılığıyla indim ve size yeni bir bilgelik mesajı, acılarınız için 

sonsuz bir teselli ve unutulmuş yolu bulmanız için bir rehber olarak hizmet edecek bir ışık getirdim, 

böylece onu keşfettiğinizde Bana gelebilirsiniz - adım adım, liyakatten liyakate, bilinçli ve kararlı bir 

şekilde, ruhani mükemmelliğinizin peşinde. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 138 
1 Sevgili öğrenciler, yaşamınızda geçen her an sizi Babanıza yaklaştıran bir adımdır. Yavaş yavaş, 

adım adım ışığın krallığına giden yolda ilerliyorsunuz. 

2 Yavaş yavaş, ruhsal olana hakkı olanı ve dünyaya hakkı olanı nasıl vereceğinizi anlayacağınız 

zamana, gerçek dua zamanına, fanatizm olmadan Tanrı'ya ibadet etme zamanına, her girişimden önce nasıl 

dua edeceğinizi bileceğiniz zamana, size emanet edilenleri gözeteceğiniz zamana yaklaşıyorsunuz. 

3 İnsan, isteğini yerine getirmeden önce dua ederek Babasına sorarsa nasıl yoldan sapabilir? Dua 

etmeyi bilen kişi Tanrı'yla birlik içinde yaşar, Babası'ndan aldığı nimetlerin değerini bilir ve aynı zamanda 

geçirdiği sınavların anlamını ya da amacını anlar. 

4 Tanrı'ya dua eden kişi, gözlerinin önünde karanlık bir bandaj olmayan ve kendi içinde ve dışında 

bilinmeyen dünyaları, yaşamın bilinmeyen yönlerini, insanların yaşamlarını onlar farkında olmadan 

çevreleyen farkındalıkları ve gerçekleri keşfedebilen ruhsallaşmış bir kişidir. 

5 Bu yolu keşfetmeyi başaranlar duramazlar çünkü duyuları uyanmış ve ruhani yetileri 

hassaslaşmıştır. Bugün doğanın seslerini duyuyorlar, yarın ruhani krallığın mesajlarını algılayabilecekler, 

daha sonra Baba ve çocukları arasındaki sevginin meyvesi olan ruhtan ruha bir bağlantı içinde Rablerinin 

sesini duyacaklar. 

6 İnsanlar, Kendimi tanıttığım bu ses taşıyıcılarını kıskanmayın, çünkü kendinizi fiziksel ve ruhsal 

olarak ciddi bir şekilde hazırlarsanız, bu tezahür sona erdikten sonra onları geçeceksiniz. 

7 Bu Üçüncü Çağ'da vahyimin tanıkları olan bu halk için mucizeler, denemeler ve olağanüstü olaylar 

zamanı ayrılmıştır. 

8 Henüz son sözümü söylemedim, yani size pek çok sırrı açıklayacağım son öğretilerimi vermedim. 

Ama Benim isteğim ve buyruklarım bütün bu halkın vicdanında yazılıdır ki, Benim tezahürümün sonunun 

nasıl olacağını tam olarak bilsinler. 

9 Sizi bekleyen dünyalara ve evlere girebilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi size öğrettiğimi 

anlamalısınız. Nasıl ki ruhunuz enkarne olmak ve yeryüzünde yaşamak için yaşadığı önceki alanda 

hazırlanmak zorundaysa, sevgi, saflık ve bilgelikte daha üstün olan evlere gitse bile, terk ettiği öte 

dünyaya dönmek için de kendini hazırlamalıdır. 

10 Sözümden şüphe etmeyin. İlk Çağ'da İsrail'i Mısır'ın esaretinden -ki bu putperestlik ve karanlık 

demekti- kurtararak sizi Kenan diyarına, özgürlüğe ve yaşayan Tanrı'ya tapınmaya götürme vaadimi 

yerine getirdim. Orada benim insan olarak gelişim size duyuruldu ve peygamberlik sözü Mesih'te kelimesi 

kelimesine yerine geldi. Ben, İsa'da yaşayan ve sizi O'nda seven Efendi, dünyaya başka bir zamanda 

konuşacağıma ve Kendimi ruhen göstereceğime söz verdim. Ve işte vaadimin gerçekleşmesi. 

11 Bugün size, sevmek, iyilik yapmak ve ışığımı yaymak için gerçek özgürlüğü bulabileceğiniz 

harika bölgeleri, meskenleri, ruhani evleri ruhunuz için ayırdığımı duyuruyorum. Size daha önce verdiğim 

sözleri yerine getirdikten sonra bundan şüphe edebilir misiniz? 

12 Bilin ki büyük ruhlar Benim İşimde ebediyen çalışırlar. Üstadın gelişini öğrencilerine duyurmakla 

görevlendirilmiş olan İlyas, ruhları yarıp geçen ve yoldan sapmış olanlara, uyuyanlara ya da Ruhsal 

Yaşama olan inancı ölmüş olanlara inen, onları kendisinden yayılan sevgi ateşiyle, inanç, kötülüğün yok 

edilmesi ve arınma ateşiyle sarmalayan ışıktır. Sesi her ulusta yankılanır, arındırıcı ateşi ilerler ve darıları 

yok eder. Arınmanın ardında bir acı izi bıraktığı doğrudur; ama çok geçmeden Meryem'de vücut bulan 

ilahi bir teselli gelir; Meryem şifalı merhemini hıçkıran her yüreğe, acıdan kıvranan her varlığa döker. 

13 İnsanlara ilahi çağrımı duyurmak için gelip kalpleri tek tek arayacağım ve onlara yalnızca şunu 

söyleyeceğim: "Beni izleyin." 

14 Sıkıntılarınızda sizi teselli ediyorum ve size söylüyorum: Ağzınızdaki kâse çok acı olduğunda, 

İsa'nın Getsemani Bahçesi'nde yaptığı gibi, göklerde yaşayan Babanıza şöyle demelisiniz: "Baba, bu 

kâseyi benden alman mümkünse, bunu yap; ama her şeyden önce, benim değil, Senin isteğin olsun." 

15 Bu şekilde dua eder ve izlerseniz, size imtihan kâsesini vermek için yaklaşan meleği geri 

tutacağım. Ama eğer onu içmeniz İlahi İrade ise, sınavı zaferle geçmeniz için size güç vermek üzere 

yanınızda olacağım. Unutmayın ki, acı çeken ve Beni kutsayan biri için birçok kişi hoşgörülür. Artık 

günahtan arınmış olanların neden içlerinde acı taşıdıklarını anlayabileceksiniz; çünkü onlar hemcinslerinin 

lekelerini temizlemeye yardım etmeye layıktırlar. 
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16 İnsanın yeryüzünde acı çekmesi Benim arzum değildi. Ama onlar böyle istedikleri için, ilk 

insandan günümüze kadar, yükünüzü sabır ve sevgiyle taşıyın ve acılarınızı alçakgönüllülükle Bana sunun. 

Acınız sizde ve bazı dostlarınızda verimli olacaktır. 

17 Bu dünyanın insanları boş yere ne kadar çok acı çekti! Bir ödül almadan ve bir tohum biçmeden ne 

kadar çok ağladılar! Öte yandan, çarmıhlarını sabırla taşımayı bilenler - kendileri için son an geldiğinde ve 

bir uçurumun derinliklerinde olduklarını düşündüklerinde - ruhlarının gözlerini açtılar ve dağın tepesinde 

duran kendilerine baktılar. 

18 İnsanlığı kurtaracak olan, kardeş katili savaşlarınızda döktüğünüz kan olmayacaktır. Aksine, 

hemcinslerinizin Benim huzurumu hissetmeye layık olmalarını sağlayacak olan, sevgi ve merhamet dolu 

dualarınız ve erdemlerinizdir. 

19 Ulusların yaptığı bu barışın gerçek barış olduğunu yüksek sesle ilan etmeyin. Barışın terör ya da 

ölümcül tehdit temelleri üzerinde değil, ruhani ve insani sevgi temelleri üzerinde yükselebilmesi için 

izleyin ve dua edin. 

20 İnsanoğlunun yarattığı bu sahte barış, denizin bataklığı üzerine inşa edilmiş bir kale gibidir; 

rüzgârla savrulan dalgalar onu kamçıladığında çok geçmeden yıkılacaktır. 

21 Ben, esenliğin Ruhu, bunu insanlara sundum ve vicdan aracılığıyla onlara şunu söyledim: İşte 

buradayım, birbirinizi sevin ve kurtulacaksınız. 

22 İnsanlar çocuklukta yaşamaya devam etmek istiyorlar, büyümek istemiyorlar; çünkü yeryüzünde 

bu kadar uzun süre yaşadıktan ve onu kan ve gözyaşlarıyla suladıktan sonra, deneyimin meyvesini nasıl 

toplayacaklarını hala anlamadılar, bu yüzden ruh huzurunun ne anlama geldiğini bilmemeye devam 

ediyorlar. Kalpleri katılaşmıştır ve bu nedenle en asil duyguları olan hayırseverlik içlerinde yankılanmaz. 

İşte bu yüzden acı kadehi çocuklarımın her birinde kendini hissettirdi. 

23 İnsanoğlunun neden olduğu tüm acılar, suçlular tarafından içilecek olan tek bir kadehte 

toplanacaktır. Böylece uyuşmuş zihinleri uyanacaktır. O zaman, saygın ve güçlü adamların, 

öngörülemeyen olaylar karşısında, vicdan azabıyla parçalanmış ruhlarıyla kendilerini gizlemek için 

konumlarını veya halklarını terk ettiklerini göreceksiniz. Diğerleri akıllarının ve konuşma yetilerinin 

karıştığını hissedecektir. 

24 Tüm bunlara ne diyorsunuz, millet? Hayatlarının karmaşası içinde kendilerini kaybetmiş insanları 

aramak için kendinizi şimdiden hazır hissediyor musunuz? 

25 Ulusların ne kadar kısa sürede savaşa hazırlandıklarını ve herhangi bir insanı asker yaptıklarını 

düşünün; oysa ben sizi 1866'dan beri bu Davanın askerleri olmanız için hazırlıyorum ve henüz 

çocuklarımdan birinin bile tam olarak hazır olduğunu göremiyorum. 

26 Bu sefer birinci ve ikinciden farklı. Bugün, serbest bırakılmış görünür ve görünmez unsurlardan 

oluşan bir kaosun içinde yaşıyorsunuz. Uyanık olmayanın vay haline, çünkü yenilecektir ve donanımlı 

olan savaşmalıdır! 

27 Binlerce görünmeyen göz sizi izliyor; bazıları yolunuzda sizi pusuya düşürüp yere sermek için, 

diğerleri ise sizi korumak için. 

28 Ayrılık büyür ve halklar ve uluslar arasında yayılır, kalplere ve ailelere nüfuz eder. 

29 Ahlak yozlaşır ve erkekler, kadınlar ve çocuklar ahlaksızlığa alışır. 

30 Tüm bu alçaklıklar karşısında gözlerinizi kapatmayın ya da kulaklarınızı tıkamayın, çünkü kalbiniz 

umutsuzluğa kapılırsa, sevgi vermek ve merhamet göstermek için şefkatli olmayacak ve böylece diğer 

insanlar arasında Benim İşime tanıklık edemeyecektir. 

31 Elbette her şeyi görmeliyim, çünkü seni seviyorum; ama seni yargıladıktan sonra kurtaracağım. 

32 En büyük acıların yaşanacağı zamanlar yaklaşıyor. O zaman sizi öyle hazırlarım ki, Efendi sizinle 

peygamberce konuşmadı demeyesiniz. Eğer o zaman için donanımlıysanız, her durumu iyi bir şekilde 

atlatırsınız. 

33 Elçilerim aracılığıyla insanlar arasında barışı sağlayacağım. Dünyanın barışını nefret, güç 

mücadelesi ve korku üzerine nasıl kuracaksınız? Ama bundan önce, ateş yakacak, sular temizleyecek ve 

kar arındıracaktır. 

34 Öğrenciler, insanların imansızlığına karşı koyabilmek için güçlü olun ki, zulüm, iftira ya da 

saldırılar sizi umutsuzluğa düşürmesin. Sözlerim insanların ruhunu titretecek. İlahiyatçı bilimini 

sorgulamak zorunda hissedecek, filozof en büyük öğretmenlerini sorgulayacak ve her mezhep ya da dini 
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topluluk yeni vahiylerim karşısında derinden sarsılacaktır. O zaman fikirler savaşı patlak verecektir; çünkü 

bazıları gerçeğe uyanırken, diğerleri fanatizmlerinde ve geleneklerinde ısrar etmek isteyecek ve 

birbirleriyle savaşacaklardır. Bu savaşın ortasında çocuklarımın sesi kendini duyuracak ve tutkuyla 

harekete geçen kitlelere şöyle diyecektir: Yaşamın meyvesini çekişme konusu yapmayın. 

35 Şimdi hala küçük ve zayıf hissediyorsunuz, ama yarın güçlü olacaksınız ve Beni gerçekte 

seveceksiniz, çünkü size teologların keşfedemeyeceği şeyleri açıklayacağım ve bilgili olanların 

anlayamayacağı şeyleri anlayacaksınız. Ama diğerlerinden daha büyük ya da daha çok sevildiğiniz için 

değil, İlk Çağ'dan bu yana her bir zamanda kalbinizi, içine Yasa, Bilgelik ve Vahyi yerleştirdiğim bir çadır 

gibi açmayı bildiğiniz için. 

36 İlk Çağ'da sembolleri biliyordunuz: Yasa Tabletleri'ni içeren Antlaşma Sandığı'nı taşıyan Buluşma 

Çadırı ya da Mabet. Bu semboller amaçlarını yerine getirdiklerinde, Benim İradem onların yeryüzünden 

kaybolmasına neden oldu; dünya putperestliğe düşmesin diye insanların gözünden çekildiler, ama bu 

derslerin anlamı ya da özü kullarımın vicdanlarında yazılı olarak kaldı. İkinci Çağ'da, Mesih'in kurban 

edilmesi tamamlandıktan sonra, Hıristiyanlığın en büyük sembolünü ortadan kaldırdım: dikenli taç, kadeh 

ve insanlığın fanatik tapınma nesnesi haline gelebilecek her şeyle birlikte haç. 

37 Bu Üçüncü Zaman'da, yeni vahiylerimi antlaşma sandığına yerleştirmek için ruhunuzun çadırında 

göründüm. 

38 O dönemde Baba'nın evine "mirasyedi oğullar" olarak geldiniz ve ben de size şöyle dedim: Bakın, 

sizin yokluğunuzda küçük kardeşleriniz dağıldı ve ben odamda ve soframda yalnız kaldım. İnsanlar 

nankörlükleri yüzünden bölündü ve birçoğu Babalarını inkâr etti. Ama bugün size servetinizi geri 

veriyorum, sizi besliyorum ki sizden sonra yoldan çıkanları aramaya çıkabilesiniz ve onları Huzuruma 

getirebilesiniz. O zaman huzura kavuşacaksınız. 

39 İnsanlığı alevlendiren kardeş kavgası ya da İsrail halkı arasında halen var olan anlaşmazlık 

nedeniyle maddi varlığınızı suçlamıyorum. Ruhunuza sesleniyorum, çünkü Yakup'un çocuklarının, 

Yusuf'u tüccarlara satmalarına rağmen çölde vahşi hayvanların Yusuf'u yediğini söyleyerek babalarının 

yüreğini acıyla doldurdukları günden bu yana o halkın kabilelerinin bağrında yaşadığı anlaşmazlıklar ve 

bölünmelerin ağırlığı onun üzerindedir. 

40 O zamandan beri bu kötü tohum, bugün ırk ve dil ayrımı gözetmeksizin hemcinslerini sevme 

yasasını yerine getirerek Rabbini onurlandırmak ve yeryüzündeki tüm uluslar için kurtuluş ve bereket 

olmak için önlerinde yeni bir zaman olan bu halkın kalbinde filizlenmektedir. 

41 "İsrail" adı size Babanız tarafından verildi, ama bu ruhani bir addır. Size büyük vahiylerde 

bulundum ve size güç verdim ki size böyle seslendiğimde kendinizi değersiz hissetmeyesiniz. 

42 Her zaman yaptığım gibi, aradığım senin ruhundur. 

43 Öğretilerim size Baba'ya karşı mükemmel, ruhani ve saf bir saygı gösterir; çünkü insanlığın ruhu, 

farkında olmadan, Benim varlığımı hissetmek, vicdanı aracılığıyla sesimi duymak ve zihnine inen ışıkta 

Beni görmek için gireceği Rab'bin tapınağının eşiğine gelmiştir. 

44 Bu dönemde insanların çeşitli dini cemaatlerinde hissettikleri boşluk, ruhun ruhsallaşmaya aç ve 

susamış olmasından kaynaklanmaktadır. Töreler ve gelenekler onun için yeterli değildir; Benim gerçeğimi 

bilmeyi arzular. 

45 Pek çok insanın en derin mantığında ruh ve madde arasındaki içsel mücadeleyi keşfediyorum. 

Ruhani olanın güzelliğini keşfetmek için törensel kültün ihtişamının ötesine ulaşmak ister. Sizi aydınlatan 

ve size sıkıntı veren bu ışığı ben yaktım. Ben sizi çağıran o sesim. Hiç kimse kaygınızı açıklayamadı veya 

içsel mücadelenizi anlayamadı. Yalnızca ben, yüreğinize nüfuz eden ben, özleminizi ve susuzluğunuzu 

bilirim. Aradığınız şeyi bulmak için izlemeniz gereken yolu size gösteren de benim. 

46 Beni dinleyenlerden kaçı samimi oldukları ve duygularını birine açtıkları için azarlanmış, yanlış 

değerlendirilmiş ya da ruhlarının en asil yerinde incinmiştir! 

47 Sözlerimi işiten sizler, Ruhumun öğretilerini onlar aracılığıyla açıklamak için neden en önemsiz ve 

günahkârlara geldiğimi soruyorsunuz; buna yanıt veriyorum: Tıpkı yeryüzünde ebeveyn olduğunuzda 

yaptığınız gibi davranıyorum. Çocuklarınız arasında en zayıf, en hasta ya da yoldan çıkma tehlikesiyle 

karşı karşıya olana daha fazla ilgi ve özen gösterirsiniz. 

48 Eğer insanlar bunu yapıyorsa, Cennetteki Babanız çocukları için ne yapmasın? 
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49 Aranızda, Sözümün ışığı bu insanlığın ruhani çölünde bir vaha gibi belirdi, öyle ki su ve Ruh'un 

esenliğini arayan tüm gezginler ona yaklaşabilsin. 

50 Bu öğretinin tüm insanlara ulaşması gereklidir. Kafası karışıkların, cahillerin ve her şeyi bildiğini 

sanan kibirlilerin karanlığına ışık getirecektir. 

51 Benim Sözüm ruh ile maddeyi barıştıracak, çünkü ikisi arasında uzun zamandır düşmanlık vardı ve 

ruhun gelişim seyrine bir engel ve ayartma olarak gördüğünüz bedeninizin yeryüzündeki görevlerinizi 

yerine getirmeniz için en iyi araç olabileceğini bileceksiniz. 

52 Ruhunuzu ve bedeninizi bu Üçüncü Çağ'da üzerinize akan bu ışık selinde yıkayın ki talimatlarımı 

anlayabilesiniz. Saf olan kişi daha önce sır olan şeylere nüfuz edebilir, çünkü pişmanlık onu yolunda 

durdurmaz. 

53 Hiçbir şeyi tahrif edemeyeceğiniz ya da gizleyemeyeceğiniz Benim önümde kalplerinizde ne 

taşıdığınızı itiraf edin ve vicdanınız aracılığıyla Benim ilahi bağışlamamı hissedeceksiniz. Saygınlık, ister 

güç ister bilgi bakımından ne kadar büyük olursa olsun, karşınıza çıkan hiçbir erkeğin önünde 

utanmayacağınız giysiniz olacaktır. 

54 Benim sevgi tohumumu ek. Aynı zamanda insanların öğretmeni olan ve üzerine ne ekerseniz, 

minnettarlık ve sevginin kanıtı olarak size katlanarak geri döneceğini öğreten yeryüzündesiniz. 

55 Babanızın ruhu da öyle. Bu en yüksek ve ilahi ödüldür. Ama tohumunuz her zaman iyi ve temiz 

olmalıdır ki, onu iyi meyvelerle çoğaltabilesiniz. Yolda günahla lekelenmiş olan ruhunuzun Tanrı'nın 

kucağına saf olarak ulaşabilmesi için birçok şeyden geçmesi ve kendini arındırması gerekir, çünkü 

Baba'sına en ufak bir kötülük izi ya da geçmişteki kusurlarının en küçük gölgesi olmadan gelmelidir. 

56 Eğer yeryüzünde Tanrı'ya küfretmişse, Yaratıcısının huzuruna yaklaştığında ondan sadece bir 

sevgi şarkısı yükselecektir. 

57 Ruhum, dağın tepesine varman için Beni daha ne kadar bekleteceksin? 

58 Orada, çarmıhtan yükseldiğim yerde, sizi bekliyorum. 

59 Yavaşça yaklaşıyorsun. Önce dünyevi mallarınızı elinizden çıkararak kendinizi özgürleştirmeniz 

gerekiyordu, çünkü bu mallar Beni ruhunuzdan çalmıştı. 

60 Bana, Babanızın sizin için hazırladığı şölene gelin ki, orada hakkınız olan ve mirasınızı oluşturan 

öğretileri alabilesiniz. 

61 Sizden sonra gelecek nesilleri ciddi bir şekilde düşünün, çocuklarınızı düşünün. Onlara nasıl 

fiziksel bir varlık verdiyseniz, aynı şekilde onlara ruhani bir yaşam - yani inanç, erdem ve ruhanileşme - 

verme göreviniz de vardır. 

62 Işığımı sevgili halkımın üzerinde parlatırken, size Ruhumun esenliğini getirmek için aşağı 

iniyorum. Sayınız azdır ama Bana olan sevginiz büyüktür. 

63 Henüz ilahi ilhamı doğrudan alamadığınız için, şimdi Beni ses taşıyıcısı aracılığıyla dinleyin. 

64 Düşüncelerimin titreşimlerinin onlar tarafından mümkün olduğunca sadık bir şekilde alınabilmesi 

ve dinleyicilere aktarılabilmesi için önce bu bedenleri hazırlamam gerekiyordu. Konuştukları zaman, size 

talimatı verenin kendileri olmadığını açıkladıklarına dikkat edin; sesleri size şunu söylemiştir: Ben sizinle 

konuşan İlahi Efendi'yim. 

65 Bildirimin şekli değişebilecektir, ancak öğretimin ruhani özü aynıdır: mutlak, değişmez, zaman ve 

mekânın dışında. Sonsuzluk ebedidir. 

66 Sadece ruhunuzun sevgisi bu öğretiyi kavramayı başaracaktır. Nedenmiş o? Çünkü tamamen 

ruhsal olana, sonsuzluk olan özüne çekilmiştir. 

67 İnsan kendini tanımaya ilgi göstermezse, yukarı doğru gelişimini ve Ebedi Yaşamı elinde tutan 

şeyi anlamasını geciktirir; ve en büyük eserini gerçekleştirememesinin nedeni de budur. 

68 Sen Benim içimde doğdun. Baba'dan ruhsal ve maddi yaşam aldınız. Mecazi anlamda size şunu 

söyleyebilirim: Siz Benim içimde doğarken, Ben de sizin içinizde doğdum. 

69 Vicdanınızda doğuyorum, gelişiminizde büyüyorum ve sevgi işlerinizde Kendimi tam olarak 

gösteriyorum ki sevinçle şunu söyleyebilesiniz: Rab Benimledir. 

70 Sizi küçük çocuklar gibi hazırlıyorum, çünkü çanın sevinçle çalacağı, zafer için çalacağı ve 

insanlığın ruhani uyanışını sevinçle ilan edeceği saat yaklaşıyor. 
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71 Ey insanlar, Beni sessizce dinleyin ve sessizce düşünün. Yarın sizi bekliyor, Bana ulaşmak için kat 

etmeniz gereken yol budur. Ancak Benim talimatlarımın ışığıyla aydınlanmış olduğunuz için, 

öğrendikleriniz ve anladıklarınızla kendinize rehberlik edebileceksiniz. Kapımı çalın, onu açan tek kişi 

benim, açığa çıkaran Efendi benim. İsteyin, isteyin ve size verilecektir. 

72 Uzun bir yaşam yolculuğunun çölünde, Mesih bir vahadır. Ancak, yalnızlık ya da korku 

saatlerinizde O'nu nasıl bulacağınızı bilmeniz için imanınızın olması gerekir. 

73 Size kendinizi inkâr etmeyi ve dünyanın tüm sahte yüceliklerinden feragat etmeyi öğrettim. Ancak 

pek çok kişi bu dersi kavrayamadı çünkü onlar için lüksün, zevklerin ve zenginliğin olmadığı bir yaşam 

hayal etmek imkansız görünüyor. Ancak acılarla dolu bu dönemde ve hayat derslerinde edindikleri 

deneyimlerle, kendi rızalarıyla gerçeğin ışığına uyanacaklardır. İnsanlık, kendisini maddi olandan kurtarır 

ve gereksiz olandan basitçe ayırırsa, yeni bir varlığın yeni bir yaşama nasıl doğduğunu kendi içinde 

hissedeceğini keşfettiği anda ne kadar büyük bir şaşkınlık yaşayacaktır. 

74 Sevgili öğrencilerim, aralarında en son gelenleri ben sayıyorum: Benim ayrılışımdan sonra 

yalnızca kendilerini hazırlamış olanlar varlığımı hissedecek. Bazıları size bundan bahsettiğimde kayıtsız 

kalıyor çünkü o zamana kadar yılların geçeceğini düşünüyorlar. Bu zaman bir an gibi olacak. Öğretmen 

olarak görevimi yerine getireceğim, ancak 1950'nin sonunda ışınım son kez indiğinde, Kendimi bu 

biçimde tanıtmak için bir daha asla insan anlayış organını kullanmayacağım. Bana güvenin öğrenciler, 

çünkü sizi yalnız bırakmayacağıma dair size verdiğim sözü tutacağım. Size Varlığımı hissettireceğim, size 

ilham vereceğim, sizi teselli edeceğim. Şimdi ve bundan sonra gözetleyin ki asla hazırlıksız 

yakalanmayasınız: gizlice mirasınızı çalmaya çalışan kişi sizi uyanık bulsun, hatta sevginizin merhemini 

vermek için gecenin bir yarısı sizi yatağına çağıran hasta kişi bile. 

75 Beni anlayabilmeniz için sizinle büyük bir açıklıkla konuştum. Ama bir süredir Benim Sözümü 

maddi bir düzeyde hareket ettirmeme neden oldunuz, çünkü Beni anlamak için hala çok az ruhsal gelişime 

sahipsiniz. Ama Benim ayrılışım yaklaştığında, Sözüm ses taşıyıcılarının dudaklarında daha yüksek bir 

ruhani anlama sahip olacaktır. 

76 Öğretilerim daha da büyük vahiyler verdiği ölçüde, hatalarınızı düzeltmek, yaşamlarınızı 

yenilemek ve kendinizi her ahlaksızlıktan ve her kötü eğilimden ayırmak için çaba göstermelisiniz. Eğer 

yüreğiniz temizse ve Benim İşimden söz ediyorsanız, size inanılmalı ve İsa'nın Öğretisini örnek ve sevgi 

işleriyle gerçekten vaaz eden öğrencileri olarak kabul edilmelisiniz. Bu, her zaman giymeniz gereken ve 

kendinizi diğer insanlardan ayırt edebileceğiniz lütuf giysisidir. 

77 İlahiyatımın peygamberleri olarak yeryüzüne yayılın, uykudaki insanlığı uyandırın, onlara adaletin 

yakın olduğunu ilan edin. Ona Sodom'un uyarıldığını ama Tanrı'nın peygamberini dinlemediğini ve yargı 

gününün acımasızca geldiğini söyleyin. 

78 Doğanın güçleri dünyayı temizlemek ve arındırmak için sadece zamanı beklemektedir. Bir ulus ne 

kadar günahkâr ve kibirliyse, Benim adaletim de o kadar ağır olacaktır. 

79 Sert ve sağır bu insanlığın kalbidir. Vicdanın sesini, yasanın ve ilahi adaletin sesini duyabilmesi 

için acı kadehin ona gelmesi gerekecektir. Her şey ruhların kurtuluşu ve ebedi yaşamı uğruna olacaktır. 

Aradığım kişiler onlar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 139 
(1945 yılından itibaren) 

1 Hoş geldiniz, halkımın üyeleri, çünkü fırtınalara ve denemelere sabırla ve zihin açıklığıyla nasıl 

dayanacağınızı biliyorsunuz. Zor saatlerde dua ettiğinizi ve nöbet tuttuğunuzu gördüm ve acılar üzerinize 

geldiğinde Benim isteğimi kutsadığınızı da duydum. Sonra imanınızı ve iyi niyetinizi ödüllendirdim ve 

size esenliğimi gönderdim, çünkü siz fırtınaya alabora olmadan göğüs geren gemiydiniz. 

2 Kendi acılarını unutup dünyanın huzuru için "nöbet tutanları" ya da acı yatağındaki hastaları 

ziyaret edenleri de kutsuyorum, çünkü bu erdemleri ödülsüz bırakmayacağım. 

3 Dünyanın yaşadığı bu savaş sırasında, her gün duada birleştiniz ve size doğrusunu söyleyeyim, 

Benden çok şey istediğiniz hemcinsleriniz arasında pek çok mucize yapmaktan vazgeçmedim. Ey halkım, 

dualarınızın zayıflamasına izin vermeyin. Size söylüyorum, uluslar savaşın sona erdiğini söylese de 

"Perhiz" henüz bitmedi. Hayır, İsrail, ulusların barışı birbirlerine karşı sevgi üzerine kurulmadığı sürece, 

izlemeye, dua etmeye ve bu barış ve kardeşlik işi için kalpleri kazanmaya devam etmelisin. 

4 Çok geçmeden, insanların şu anda sözünü ettikleri bu barışın sahte olduğunu, sadece insanlık dışı 

mücadelelerinin ortasında, daha sonra yıkım işlerine devam etmek üzere bir ateşkes getirdiğini 

anlayacaksınız. 

5 Dünyanın dört bir yanına dağılmış olan bu kişiler, insanlığın huzuru için dua etme ve gözetme 

görevini üstlenmişlerdir. Onların arasında Sözümle eğittiğim halkım da vardır. Hepinizin görevi, 

kardeşleriniz olan insanların kalplerinde ruhanileşme tapınağını, barış mabedini inşa etmektir. Bu ruhani 

mabet göksel yüksekliklere yükseldiğinde ve insanlar onda Rableriyle doğrudan bağlantı kurduklarında, 

bu zamanda size emanet ettiğim tohumu dünyaya ektiğinizi söyleyebileceksiniz. 

6 İnsanlar, Sözümde kendinizi güçlendirin ve vicdanınızın, yaptığınız şeyin Öğretilerime uygun olup 

olmadığını size söyleyeceğine güvenin. Ruhunuzun ve zihninizin savaşı kovmak için mücadele edebilmesi 

için dua edin. Etkisi aklınızı ya da duygularınızı karıştırmasın diye umutsuzluğa kapılmayın. 

7 Biriniz dua ettiğinde, ruhsal alandaki düşünceleriyle neyi başardığının farkında değildir; bu 

nedenle, hemcinsleriniz için - savaşta kendilerini yok eden halklar için - dua ettiğinizde, o anlarda bir 

ruhun da kötülüğe karşı zihinsel bir savaş verdiğini ve barış, akıl, adalet ve onlar için iyilik arzusu olan 

kılıcınızın intikam ordusunun, gururun silahlarına karşı çarpıştığını bilin. 

8 Bu, insanların duanın gücünün farkına varacakları zaman olacaktır. Duanın gerçek bir güce ve 

ışığa sahip olabilmesi için, onu Bana sevgiyle göndermeniz gerekir. 

9 Komşunuza kötü niyetli düşünceler göndermekten söz etmiyorum, çünkü size hiçbir zaman dürüst 

olmayan amaçlar için kullanmanız için silah vermedim, çünkü hırs veya nefret sizi kör ettiğinde, sizin için 

en kutsal olanı kullanır ve onu kendinizi yaralamak ve hatta öldürmek için kullanırsınız. Kötülüğe karşı 

gerçek mücadele için size ilham veriyor ve muzaffer olabilmeniz için en güçlü ve yenilmez silahın hangisi 

olduğunu size gösteriyorum. Bu nedenle, size önce kalbinizi arındırmanızı ve sonra kendinizi ışık ve güçle 

dolduracağınız Bana yükselmenizi ve sonra düşüncelerinizi barıştan yoksun uluslar ve umudu olmayan 

insanlar arasına ışık parıltıları gibi göndermenizi tavsiye ediyorum. 

10 Ey insanlar, merhametimi kabul edin. Bu son zamanların çok acımasız olduğu siz erkekler ve 

kadınlar, acı çeken evler - günlük ekmeğin acıya dönüştüğü yerde huzurumu hissedin, okşamamın 

yumuşaklığını hissedin. 

11 Günümüzde insanlar geçimlerini sağlamak için çok mücadele etmek zorunda. Ama Baba size diyor 

ki: Yüreğinizi kaybetmemeniz için gücünüzü üç katına çıkaracağım. 

12 Gençlerde komşularına karşı sevgiyi ateşleyin, onlara büyük ve asil idealler verin, çünkü yarın 

adaletin, sevginin ve ruhun kutsal özgürlüğünün parladığı bir varoluşa ulaşmak için mücadele edecek 

olanlar gençler olacaktır. Kendinizi hazırlayın, çünkü kehanetlerin sözünü ettiği büyük savaş henüz 

gelmedi. 

13 İnsanlığın ulaştığı gelişme ne kadar büyük olursa, mücadelesinde kullandığı silahların da o kadar 

büyük olacağını göz önünde bulundurun. Uyumayın sevgili insanlar ve Benim Davam için çalışmaya hazır 

olun. 
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14 Yeni bir "savaş" yaklaşıyor. İnsanın tüm yetileri ve güçleri bu sınavda yer alacaktır ve bu halkın bu 

sınavda yaşamaya hak kazanacak olan çocuklarının bu sınavı kendi hakikat standartlarıyla nasıl 

geçeceklerini bilmeleri ve derin bir ruhsallaşma izi bırakmaları gerekmektedir. 

15 Bilim adamları, teologlar, alimler, filozoflar - hepsi yalanın ve kötülüğün yok edileceği, iyinin ve 

doğrunun galip geleceği o büyük savaşa hazırlanacaklardır. 

16 Aydınlanma onlara gelmeden önce insanların kafası çok karışacak: çünkü insanlar arasında büyük 

bir inanca sahip olup da onu kaybedenler olacak, diğerleri inançlarını değiştirecek ve bazıları da ruhları 

için gerçeği aramak üzere kapı kapı, din din dolaşacak. Tüm kötülüklerin ruhlardan atılabilmesi ve 

kalplerden yok olabilmesi için tüm yolun geçilmesi gerekir. 

17 Sokaklarda, kasabalarda ve köylerde ortaya çıkan, alenen Tanrı'nın elçileri olduklarını ilan eden ve 

Tanrı'nın peygamberleri ya da habercileri olduklarını iddia eden erkekler ve kadınlar göreceksiniz. Ama 

bugün bile onları işlerinden tanıyabilmeniz için dikkatli olmanızı söylüyorum. Asla peygamber, kahin ya 

da elçi olduğunuzu söylemeyin ama her zaman yaptıklarınızla, size emanet ettiğim her şeyle ve yüreğinize 

yerleştirdiğim öğretiyle lütfumun kanıtını verin. O zaman artık Benim peygamberlerim, elçilerim ya da 

öğrencilerim olduğunuzu dudaklarınız söylemeyecek - hemcinsleriniz bunu sizin yaptığınızı gördükleri 

işler uğruna söyleyecekler. Uluslara barışın ve dünyanın tüm evlerine neşenin geri döndüğünü görene 

kadar dua etmeye devam etmenizi tekrar söylüyorum. 

18 Bu çağda, Babanızın ruhu çağrınızı işittiğinde kendini gösterir. Şimdi ruhunuz için besin olan 

Sözümü dinleyin. Sözümün sona erdiği günden itibaren, o zamandan beri yaptığınız gibi birbirinize 

yardım edeceksiniz, ancak daha sonra, kanatlanan kuşlar gibi, kanatlarınızı çırpmayı öğrenecek ve daha 

bağımsız olacaksınız. O zaman, ruhani yükselişiniz sayesinde, ilham ve huzur almak için Bana 

ulaşabileceksiniz. 

19 Dikkat edin, uykunun kalbinizi ele geçirmesine ve ruhunuzu fethetmesine izin vermeyin, çünkü 

zaman geçiyor ve uyanıp kaybettiğiniz zaman için ağlayacağınız gün gelecek. O zaman bu kullanılmayan 

anları ve fırsatları yerine koymak isteyeceksiniz, ancak bunu yapamayacaksınız; çünkü bazıları yaşlılıkta 

olurken, diğerleri öte dünyada ruhta olacak. O zaman kendi ruhunuza karşı merhamet ve şefkat 

göstermeyenin kendiniz olduğunu fark etmeden Babanızdan merhamet ve şefkat dileyeceksiniz. 

20 İnsan kardeşlerinize merhamet edin; bu, kendinize merhamet etmeniz gibidir. Bu görevi yerine 

getirmezseniz, ilk ağlayan siz olacaksınız, çünkü armağanlarla dolu olan elinizin boş olduğunu, hastaları 

iyileştirdiğiniz şifa merheminin kaybolduğunu ve ele geçirilmişleri özgürleştirme yeteneklerinin de yok 

olduğunu göreceksiniz. Alçakgönüllü olun ki ruhani armağanlarınızı kaybetmeye karar vermeyin, 

hemcinslerinizden daha yüksek görünmeye çalışmayın. Kutsal Komünyon'da öğrencilerime yaptığım şeyi 

yapın. 

21 Size hatalarınızı gösteriyorum - sizi yargılamak için değil, yollarınızı düzeltmeniz ve öğretilerimi 

izleyen itaatkâr insanlar olmanız için. 

22 Sizinle yaptığım şey gelecek nesillerin iyiliği için olacak. Ama unutmayın ki -size öğretmek için- 

sizi asla kırmadım ve kalplerinizi kanatmadım. Eğri büğrü büyüyen ağacı düzeltmeyi ve yolları düzene 

koymayı öğrenin. 

23 Adaletim harika. Ama size bundan söz ettiğimde, sizi tehdit etmiyorum, yalnızca yüreklerinizi 

korkuyla dolduruyorum. Size doğrulukla konuşuyorum, çünkü Benim doğruluğum her birinizin içinde 

olacak ve yarın gözyaşı dökmek istemiyorsanız, bugün sevap kazanın. 

24 İşlerinizin her biri Benim tarafımdan kaydedilir ve hoşa giden işleri, insanlar arasında çoğalıncaya 

kadar bakmam gereken bir tohum olarak kullanırım. 

25 Beni bir yargıç olarak aramayın, çünkü o zaman adalet ve sertlik dolu sesimi duyarsınız; Beni bir 

yargıç olarak arayın 

Usta ve bir baba olarak. Yarın için ne bekliyorsunuz? Ahirette günahlarınızın kefaretini ödemek mi 

istiyorsunuz? Şimdiden ruhunuz için dikenlerle dolu bir yol mu hazırlamak istiyorsunuz? Başarılarınızı 

inkar etmiyorum, ancak bunlar hala yanında yabani otların büyüdüğü genç buğdaylar gibidir. 

26 Bana güvenerek öğrettiklerimi uygulayın, çünkü siz Benim Sözümü yerine getirdikçe, Ben sizi ve 

sizinkileri gözeteceğim. Neden bazılarını güçlü, bazılarını zayıf görüyorum? Çünkü güçlüler, güçlerini 

zayıflara nasıl ileteceklerini anlamamışlardır. 
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27 Birleşin ve hepiniz güçlü olun. Birbirinizi sevin ve kardeşlikle birleşin, o zaman zayıf çalıların 

kalın yapraklı ağaçlara dönüştüğünü göreceksiniz. Herkesi kabul edin, çünkü hiç kimse komşusunun 

kendisiyle birlikte getirdiği görevi bilemez. Kimse onun geçmişini bilemez, bu yüzden kimse sizden yüz 

çevirmemelidir. Hemcinsleriniz ne kadar beceriksiz ya da aptalsa, onlara karşı o kadar merhametli ve 

şefkatli olmalısınız; düşmüş olanların, ayaklarını güvenli yollara nasıl basacaklarını anlamamış olanların 

onlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Kaya kadar sert kalplerden nasıl şefkat saçan kalpler yapılacağını 

biliyorum; bunu siz de yapabilirsiniz. 

28 Yüreklerinizi arındırın ki, işleriniz saf olsun. Kötü bir ağacın asla iyi meyve veremeyeceğini 

unutmayın. 

29 Bu amaçla, bu zamanda sizleri yolculara gölgeliklerini ve korumalarını sunan ağaçlar yapmaya 

çağırdım; bunu anlayanlar Bana şunu söylemek için kalplerini açtılar: Bugün Senin yaratığın olduğumu ve 

zor ve asil bir görevi yerine getirmek için gönderildiğimi biliyorum. Biliyorum ki kökenim Sende ve 

sonum da Sende. 

30 Evet, ben yolum. Bu yolda yürümek isteyen herkes çarmıhını yüklenip beni izlesin. Bu yolda 

yürüyebilmeniz için sizden tek istediğim, kendi kardeşleriniz içinde Babanızı sevmenizdir. Yasa ya da yol 

budur: Tanrı'yı sevmek ve birbirimizi sevmek. İnsanların yolunu her zaman aydınlatmış olan yasadır. 

31 Hepinizi tek bir aşkla sevdim. Neden hepiniz birbirinizi aynı şekilde sevmeyesiniz? Uluslar barış 

elçilerinin gelişini beklemektedir. Yeryüzündeki halklar, onları tek bir engelde birleştirecek olan Çoban'ın 

gelişini bekleyen başıboş koyunlar gibi sefilliklerine ağıt yakıyor. 

32 Kendinizi hazırlayın, çünkü bu talimatları (doğrudan) Ruhumdan alacağınız zaman yakındır, çünkü 

bunlar artık yeryüzündeki herhangi bir insan tarafından verilmeyecektir. Hiç kimse önce ilahi talimatı 

almadan hiçbir şey üstlenmeyecektir. Ben yolu biliyorum ve bu yolda gözyaşı dökmenizi istemiyorum. 

Sizi önceden donatacağım ve "günün işine" başlamanız için gereken zamanı göstereceğim. 

33 Büyük dini cemaatler ve tarikatlar kendi aralarında istişare ederler, kendilerini çatışmaya 

hazırlarlar çünkü savaşı öngörürler. Siz de danışın, kendinizi hazırlayın ve şaşırmamanız için dua edin; 

çünkü bunu yapmazsanız, Öğretim insanlar tarafından kınanacak ve karalanacak, Ruhum tüm karalamaları 

kabul edecek ve ben de size İsa'nın Çarmıh'ta yaptığı gibi mucizeler göstereceğim. 

34 Ruhunuz daha yüksek bir yaşama uyanıyor. Daha iyi bir dünya ideali şimdiden içinde 

şekillenmeye başlamıştır. 

35 Size iç huzuru kazanmayı ve bunu ruhun gerçek hazinesi olarak korumayı öğretiyorum. Sözüm sizi 

bu Üçüncü Zaman'da kötülükten kurtaracak ve uzun süredir üzerinde dolaştığınız ve acı çektiğiniz belirsiz 

yollardan uzak tutacaktır. 

36 Sesim her kalbin kapısını çalacak ve her insanın içinden cevap veren Ruh olacak. 

37 Bazıları çağrımı hemen fark edecektir. Diğerleri ise kendilerini çağıranın kim olduğunu belirsiz bir 

şekilde soracaktır. Ve böylece, yavaş yavaş, teker teker yola çıkacak ve ışığa doğru çabalayacaklar. 

38 İnsan kendine şu soruyu sorduğunda ruhun uyanışı ne kadar görkemlidir: İçimde kim kıpırdanıyor? 

İlhamım nereden geliyor ve iyilik yapmam için bana kim ilham veriyor? 

39 Sözüm ayrıca size ruhunuzu okumayı, ona nüfuz etmeyi, onun ışık, hakikat, sevgi, itaat ve saflık 

olan özünü keşfetmeyi öğretir. 

40 İnsan kendini ruhsal olarak keşfettiğinde, Babasının varlığını kendi içinde hisseder. Ancak kim 

olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyorsa, kendini uzak, yabancı, ulaşılmaz hisseder ya da hissiz kalır. 

41 Yalnızca uyanmış ruh gerçeğin alanına nüfuz edebilir. İnsanoğlu sadece bilimi ile bunu 

tanıyamayacaktır. 

42 İnsanların bilgi, şöhret, güç, zenginlik ve iktidar için çabaladıklarını görüyorum ve onlara tüm 

bunlara ulaşmanın yollarını sunuyorum - ama gerçek, temel niteliklerinde, ruhsal hakikatinde, dünyanın 

dışsal ve kurnazca olanında değil, geçici ve aldatıcı olanında değil. 

43 İnsan kendini maddiyata adadığında ve sizinki gibi küçük bir dünyanın içine kapandığında, 

fakirleşir, ruhunu sınırlar ve bastırır, ona sahip olduklarından veya bildiklerinden başka bir şey kalmaz. O 

zaman her şeyini kaybetmesi gerekir ki gözlerini gerçeğe açabilsin ve hatasını anladıktan sonra bakışlarını 

yeniden Ebedi Olan'a çevirebilsin. 
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44 Hiçbir şey, size olan ilahi sevgiden ilham alan ve size doğru yolu gösteren Benim öğretilerimden 

daha iyi olamaz. Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ve İmparator'a ait olanı İmparator'a vermeyi benden daha iyi 

kim öğretebilir? 

45 İşte bu nedenle sesimi dünyanızda bir kez daha duyurdum, çünkü sizi karanlık ve hata denizinde 

kaybolmuş gördüm. 

46 Sevgi Işığım karanlıkta olan kalplerde iman lambasını yakacak ve Merhametim Krallığım için 

ölenleri uyandıracak. 

47 Bu Sözün anlamını nasıl keşfedeceğini anlamayan herkes, öğretilerimin insanı aşağı çeken ve onu 

köleleştiren bir boyunduruk olduğu fikrine varabilir. Ancak onu doğru yorumlayabilen herkes tüm 

varlığının ışıkla dolup taştığını hissedecek ve sevinci sınırsız olacaktır. Ruhundan içsel bir övgü şarkısı 

fışkıracak ve onu Benim için en iyi ibadet şekli olacak uyumlu bir yaşama götürecektir. 

48 Benim yasamda yürüyen, ne kadar sınanırsa sınansın düşmeyecektir. İman ona muzaffer olması 

için gerekli gücü verecektir. Kadehi ne kadar acı olursa olsun, asla küfretmeyecektir. Sabırlı olacak ve 

Rabbinin istediği gibi umut etmeyi bilecektir. Öğretilerimi bu şekilde uygulayan kişi liyakat kazanacak ve 

böylece mucizelerim onda açığa çıkacaktır. 

49 Benim buyurduklarıma olan inanç, bağlılık ve alçakgönüllülük imtihan yolunu kısaltacaktır, çünkü 

o zaman birden fazla kez acı çekme yoluna girmezsiniz. Ancak denemelerde isyan, hoşnutsuzluk ve hatta 

küfür ortaya çıkarsa, ziyaret daha uzun sürecektir, çünkü o zaman ders öğrenilene kadar o yolu tekrar kat 

etmeniz gerekecektir. 

50 Hayat ruhlar için sürekli bir derstir. Evren Benim buyruğum altında şekillendiğinde, bundan başka 

bir görevi yoktu: öğretmek. Hayat bir pota ve ruh için bir mücadeledir. Birçoklarının iddia ettiği gibi 

mutlak mutluluk değildir. Sevinç, zafer, huzur ya da mutluluk tüm mücadelelerin ötesinde, bu mihenk 

taşının ötesindedir. Tüm mutluluğuyla birlikte ruhun saadeti, ruhun mükemmelliğinden oluşur. 

51 Bu gerçeği anlayın ki, size her geçen gün yeni bilgelik sayfaları gösteren kitabın yanından 

dikkatsizce geçip gitmeyin. Ruhunuzu iyi bir gözlemci olacak şekilde eğitin. Düşünerek zihninizi eğitin, 

ruha uygun dualarla dua edin, ilahi mesajlarımı alabilmeniz için zihninizi ve kalbinizi duyarlı hale getirin 

ve sizi çevreleyen yaşamın ruhani dilini öğrenin, bu size mükemmelliğe giden yolu gösterecektir. 

52 Size yardım etmek, yorgun kalplerinize yeni bir hayat vermek için aşağı iniyorum. 

53 Bu ses taşıyıcılarının zihni saflık içinde Bana yükseldiğinde, Benim Sözüm doğrudan ruha ulaşır. 

Büyük insanları çoktan harekete geçirmiş olan bu basit Söz, sizi Bana döndürme mucizesini 

gerçekleştirecektir, ey sevgili insanlar, çünkü uzun zaman önce hakikat yolundan sapmıştınız. Beni 

içinizde taşıdığınızı unutmuştunuz ve Beni duymaya geldiğinizde, Varlığımın kalplerinizi aydınlatan 

parlak bir yıldız gibi yeniden parladığını hissettiniz. 

54 Sizi kabul ediyorum, ama bunu insan parçanızla yapmadan önce, Tanrısallığımın gerçek çocuğu 

olan ruhunuza dönüyorum. Ruh vicdandır, akıldır ve onun aracılığıyla ilhamımın ve düşüncelerimin 

insanoğluna ulaşmasına izin vereceğim. 

55 Sonsuz sevdiğim insanlar, bu ses taşıyıcılarının dudaklarında söz haline gelen bir düşüncem, 

ruhunuz için ışıklarla dolu bir yol gibidir. 

56 Beni dinle: Dünyada alçakgönüllü olun ve iyilik ekin ki, bunun meyvelerini cennette 

toplayabilesiniz. Kötülük yaptığınızda tanıklarınızın olması sizi hoşnut etmiyorsa, iyi işler yaptığınızda 

tanıklarınızın olması neden sizi hoşnut ediyor? Sadece görevinizi yaptığınıza göre neyle övünebilirsiniz? 

57 Övgülerin ruhunuz için zararlı olduğunu anlayın çünkü hala çok deneyimsiz ve insansınız. Neden 

iyi bir iş yaptıktan sonra Babanızın sizi hemen ödüllendirmesini bekliyorsunuz? Böyle düşünen kişi 

bencilce davranmaz ve bu nedenle hayırseverliği sahtedir ve sevgisi gerçek olmaktan uzaktır. 

58 Dünya iyi işler yaptığınızı görsün, ama bunu onurlandırılmak amacıyla değil, yalnızca iyi örnekler 

ve öğretiler vermek ve Benim gerçeğime tanıklık etmek için yapın. 

59 Evrenin her yerinde Rab'bin melekleri vardır ve merhametlerini ve sevgilerini Tanrı'nın tüm 

çocukları arasında yayarlar. Ruhani sessizlik içinde kardeşleri için durmaksızın iyilik yaparlar. Onların ne 

zaman Dünya'ya gelip size verdikleriyle ya da size yaptıkları yardımlarla övündüklerini gördünüz? 

60 Alçakgönüllü olun, çünkü insanın büyüklük kuruntuları, kibri ve kibirleri dünyaya aittir, maddi 

niteliklerdir ve onlarla birlikte mezara gömülürsünüz. Ruh yalnızca kendisiyle birlikte cennetin 
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doruklarına götürebileceği, ışıkta parlayabilecek şeyleri muhafaza eder. Eğer büyüklük ruhani değilse, 

sadece gösterişse, yarın ruhunda acı çekecektir. 

61 Doğru ve yanlış vardır ve seçiminizde doğru yolu izleyebilmeniz için her iki yolu da bilmeniz 

gerekir. Gözlerinizi açın, ruhunuzu uyandırın, duyularınızı geliştirin ki yaratılan her şeyde Babanızın 

sevgisini algılayabilesiniz. Sizden Benim için hiçbir şey istemeden size her şeyi verdim. Eğer 

anlayışsızlığınız yüzünden, size verdiklerime karşılık istediklerimin çok olduğunu söylemeniz gerekiyorsa, 

yanılıyorsunuz. Sizden bir şey ya da çok şey istiyorsam, bu yalnızca sizin iyiliğiniz, sonsuzluktaki 

mutluluğunuz içindir. 

62 Hayatta yaptığınız her şey için Babanıza hesap vermeniz gerekecektir. Ama o en önemli saatte 

vicdanın sesini nasıl susturacaksınız? Ruhunuz, kötülüğü asla aklayamayacağınızı söyleyen Rab'bin sesini 

duyduğunda ne cevap vereceksiniz? 

63 Sadece sizi düşüşten kurtarmaya yönelik çabalar, onarım yolunda yürüdüğünüz sevgi ve gayret, 

sizi İlahi Yargıç önünde saf göstermek için varlığınızdan günahın izlerinin ve lekelerinin kaybolmasına 

neden olacaktır. 

64 Tüm bunları zaten buradan öğrenin. Unutmayın ki çıkarlarınız neredeyse, düşünceleriniz ve 

kalpleriniz de oradadır. Eğer maddi iseler, maddeleşmiş olacaksınız, eğer manevi iseler, mükemmelliğe 

giden yolda olacaksınız. 

65 Yeryüzünde Sözümün size öğrettiği gibi yaşayın. Mücadeleyi deneyimleyin, sevin ve iyi için 

çabalayın, size emanet ettiğim her şeyin tadını çıkarın, ancak ruhunuzun saflık ve sevgi dolu sonsuz 

boşluklarda bulutlar gibi süzülmesine izin verin. 

66 İnsanların kısır materyalizmde mükemmel hazzı aramaları boşunadır. Baba'nın varlığı olmadan her 

şey hüzünlü ve boştur. O gerçek neşedir. 

67 Tüm kötü düşünceler sizden uzaklaşsın ve asil düşünceler giyin. Mutluluk kişinin maddi olarak 

sahip olduklarında değil, manevi olarak tanıdıklarında yatar. Bilmek, sahip olmak ve buna göre hareket 

etmektir. 

68 Gerçek bilgiye sahip olan kişi ruhen alçakgönüllüdür. O, sadece her şeyi (dünyevi) bilmek için 

çabalayan ve kavrayamadığı her şeyi inkar eden yeryüzünün bilgisiyle gurur duymaz. İçinde ilham edilmiş 

bilginin ışığını taşıyan kişi, vahiyleri doğru zamanda alabildiği gibi, onları nasıl bekleyeceğini de bilir. Pek 

çokları kendilerine bilgin demişlerdir, ama her gün ışıl ışıl parlayan güneş onlar için bir sır olmuştur. 

69 Pek çok kişi her şeyi bildiğine inanmıştır, ama gerçekten söylüyorum, yollarından belli belirsiz 

geçen karınca da onlar için anlaşılmaz bir gizem içerir. 

70 İnsanlar doğanın pek çok harikasını keşfedebilecekler, ancak bunu ilahi sevgi yolunda 

yapmadıkları sürece, ruhun ölümsüz yaşamındaki gerçek bilgeliğe ulaşamayacaklardır. 

71 Siz insanlar, Bana yaklaşın. Sırları ve gizemleri keşfetmek için beyninizi zorlamanıza gerek yok. 

Tek yapmanız gereken kalbinizi iman anahtarıyla açmaktır. 

72 Baba'ya gitmek, O'nunla birlikte olmak, O'nun konutuna girmek için sağlam bir iradeye sahip olun; 

o zaman hayrete düşeceksiniz ve daha sonra yaşamınızda Benim sevgimi ve bağışlamamı uyguladığınızda 

mucizeler de gerçekleştireceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 140 
1 Ruhunuza barış, ışık ve iyilik yolunu öğretmek için aranızdayım. 

2 Size geliyorum çünkü insanların içinde yaşadığı acı ve ıstırabın açlık, susuzluk ve ruhsal sefaletten 

başka bir şey olmadığını sadece ben biliyorum. 

3 Bugün bir adam, yarın bir başkası, gözlerini gerçeğin ışığına açacaklar, sonunda zevkler, 

zenginlikler ve dünyevi tatminlerle asla mükemmelliklerine ulaşamayacaklarına ikna olacaklar, maddi 

olanın ötesinde bir şeyin var olduğundan şüphelenecekler, özü, güzelliği ve gerçeği o ekmek, o besin ve 

ruhun şiddetle yoksun olduğu o neşe. 

4 İnsanların kalplerinin Benim ışığımla dolması için, önce kendilerini içlerindeki her şeyden 

arındırmaları gerekir. Tüm varlığınıza materyalizm nüfuz etmişse Benim Yasamı nasıl yerine 

getireceksiniz? Önce içinde taşıdığı her acıdan, kötülükten ve nefretten arınmalı, sonra Benim lütfum ona 

girecektir. 

5 Bilin ki, Ben her insanın içinde Benim için bir yer yarattım; ama siz orayı ele geçirdiniz ve orayı 

kirliliklerle, kusurlarla ve küfürlerle doldurdunuz. Gerçek şu ki, insan ruhuna bahşettiğim en kutsal şeyi 

kendi içinde kirletti. 

6 Sadece ben insanlara merhamet edebilirdim, çünkü merhamet onlardan ayrıldı. Bugün artık bunu 

bilmiyorlar ve bu yüzden onlara acılarının nedeni olan tüm hatalarını göstermeye geldim. 

7 İnsanların dinleri ne işe yarar? Hepsinin ilke olarak Tanrı'ya ve yasa olarak iyiliğe inandıklarını 

görüyorum. Dinlerinizin size öğrettiklerine ve emrettiklerine uyuyor musunuz? Bana bunu yerine 

getirdiğinizi söyleyemezsiniz, çünkü dünyada her gün yaptığınız kusurlu işlerle bunun yanlış olduğunu 

kanıtlamış olursunuz. 

8 İnsanlar Bana inanmıyor, Beni sevmiyor ve Bana itaat etmiyorlar. Eğer Bana inansalar, Beni 

sevseler ve Bana itaat etselerdi, insanların dünyadaki yaşamları farklı olurdu. 

9 Kendimi dünyaya gösterdim ve Beni takip etmeleri için varlığımın, gerçeğimin ve gücümün 

kanıtlarını verdim. Ve bilgeliğimin en büyük kanıtını ona şu sözle açıkladım: "Birbirinizi sevin" - basit bir 

cümle, ama ruhanileşmiş insanlara mahsus olan gerçek yüceliğin sırrını içeren bir cümle. 

10 "Birbirinizi sevin" o dönemde öğrencilerime bıraktığım son buyruktu. Emir, yasa ile aynı şeydir, 

bu nedenle sizi Tanrı'nın kardeşleri olarak sevmek için bu yasada, sevginin yaşamı yöneten yasa olduğunu 

bilmeniz için tüm emirleri, tüm yüce öğretileri ve bilgece sözleri birleştirdim. 

11 Sadece Kuzu Mesih bu ışığı dünyaya gösterdi, işte bu yüzden size tüm insanların bu buyruğun 

doğruluğunda birleşeceği saatin geleceğini söylüyorum. 

12 Şimdi insanoğlunun, yaratılışın tüm varlıkları gibi Bana sevgi armağanını sunma zamanıdır. 

Şimdiye kadar insanlık Bana yalnızca, acı çektiğim sırada yüzbaşının dudaklarıma götürdüğü safra ve 

sirkeyi sundu. 

13 Acının sevgiye olan susuzluğu asla gideremeyeceğini bilmiyor musunuz? Ve yine de, Bana her 

zaman sunduğunuz şey buydu. Öte yandan ben, sizi örtmek için sonsuz merhametten bir örtü, yaşam 

şarabından bir kâse ve Ruh'un ekmeğini, bilgelik, iman, sevgi ve hakikat ekmeğini getiriyorum - sizi bir 

acı çarmıhında değil, bir mükemmellik dağında yükseltmek için. 

14 Öğrencilerim öğretilerimdeki uygulamalarını gizemle çevrelememelidirler. Basittir, doğada 

bulabileceğiniz sadeliktedir. Size öğrettiğim dua yürekten gelen duadır. Benden bilmediğim neyi 

saklayabilirsiniz? Ruhunuzda bir fırtına koptuğunda, size ait olmayan bir duayla Bana nasıl sakin 

olduğunuzu ve yardıma ihtiyacınız olmadığını söyleyebilirsiniz? İhtiyaçlarınıza göre her gün kendi duanızı 

formüle edin. Beni yakın hissedin ve bu dünya sorunları ve sıkıntılarıyla sizi yorduğunda, Bana gelin, 

koruyucuları ve dostları, gerçek sevgiyi, saf şefkati bulacağınız ve onun yoldaşlığını ve rahatlığını 

hissedeceğiniz ruhani dünyaya da dönün. 

15 Tüm dünyaları yönetir ve düşünürüm ve farklı kürelerde yaşayan kardeşlerin anlaşmak ve 

birbirlerine ulaşmak için birbirlerine nasıl yaklaştıklarını sevgiyle göreceğim. Daha sonra, erdem örneği 

olanlara öykünerek sadece ruhlar olacaksınız - bu zamanda İsrail halkının önünde kendilerini tanıtmalarına 

izin verdiğim koruyucularınız ve şefaatçileriniz, böylece insanlık arasında büyük bir görevi yerine 

getirebilirler. 
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16 Daha yüksek kürelerde kısa bir süre için yaşamayı öğrenin. İnsanın huzur ve uyum soluduğu 

bölgelere uçun, o zaman döndüğünüzde kendinizi daha güçlü ve rahatlamış hissedeceksiniz. 

17 Yasalarımda yaşamak için gerekli her şeye sahipsiniz. Yaşam koşullarınızın bunları yerine 

getirmenize izin vermediğini Bana söyleyemezsiniz. Hayat mücadelesinin ortasında bile dua edebilir, 

sevebilir ve hemcinslerinize iyilik yapabilirsiniz. 

18 Kalbimin kapıları içeri girmeniz ve Sözümü çalışmanız için açıktır. 

19 Sizler, yaratılışın başlangıcından bu yana kendilerine bir görev verilmiş olan ruhlarsınız. Sizler 

Benim Ruhumun kıvılcımlarısınız ve akıl, irade ve zekâ ile donatılmışsınız. Sizi Kendi suretimde ve 

benzerliğimde yarattım ve bu nedenle düşünme, hissetme ve sevme yetisine sahipsiniz. 

20 Bu zamanda insanlar arasında ışık saçmak için parlayacak değerli taşlar gibisiniz, mücevherler gibi 

sizi seviyorum. Benim için paha biçilmez bir değeriniz var. Uyanın ve keskimin sizi yumuşatmasına izin 

verin ki, zaten hazırlanmış olarak, illerde gayretle çalışabilesiniz, Gerçeğimi duyurabilesiniz, gerçek sevgi 

işleriyle ona tanıklık edebilesiniz. 

21 1950'den sonra aranızda kendimi göstermekten vazgeçeceğimi mi sanıyorsunuz? Sözümün insan 

aklı aracılığıyla sona ereceği doğrudur, ama armağanlarım sizde kalacaktır. Sizlere sevgi dolu bir 

dünyanın temelleri olduğunuzu söyledim ve tuğla tuğla inşa etmeniz ve bu mirası gelecek nesillere 

bırakmanız için güçlü olmanızı istiyorum. 

22 Görevinizi yerine getirin, çünkü her çalışmanızın karşılığını artırarak ödeyeceğim. Hedefe giden 

yol hala uzundur, ancak iyi niyetle bu yolu kısaltabilirsiniz. 

23 Ruhunuzu kabul ediyorum, çünkü mükemmelliğin doruklarına yükselebilecek olan odur. Sizden 

kendinizi ruhsallaştırmanızı bekliyorum ki bir olalım, çünkü hepiniz Benimle birleşeceksiniz. Bu arada 

ben de ruhunuzu aydınlatıyorum. 

24 Sınavlarınızdan zaferle çıkacaksınız ve ben de size hoş geldiniz diyeceğim. Sizi karşılamaya gelen 

Benim sevgim olacak. Aşkım nasıl geldiğini sormaz, sadece "gel" der. 

25 Huzuruma sakin ruhunuzla girebilmeniz için ona iyi bakın, çünkü o sizin gerçek varlığınızdır. Onu 

unutmayın, çünkü bu kendinizi ve Tanrı'yı unutmak gibi olur. Tatminler, konforlar, kişiliğe tapınma ve 

insani zevklerle fazla meşgul olmayı bırakın. 

26 Ruhlarını ihmal edenlerle konuşur ve onlara sorarım: Ebedi yaşamınız için, bugün olan ve yarın 

olmayacak olan için, zaferin kısa ömürlü olduğu ama acının hemen sonucu olduğu sürekli değişim yaşamı 

için ne verdiniz? 

27 Bu sözler üzerinde derinlemesine düşünün. Kanunum ve Doktrinim sizin için her zaman değişmez 

kalır, size ruhani ve aynı zamanda insani görevlerinizi hatırlatır ve öğretir. Yaşamınızın çalışmalarınıza 

karşılık geldiğini size daha önce söylemiştim. Eğer insanlık kendisiyle birlikte bir acı zincirini de 

sürüklüyorsa, bu zinciri ona takan ben değilim, bizzat kendileridir. Yine de çok ağlayacak ve acı 

çekeceksiniz. Sözlerimi çalışın ki, bu acı ve insani denemeler zincirini uzatmayasınız. Kendinize acıyın, 

çünkü ben sizi çoktan bağışladım. 

28 İsa olarak yeryüzünde bulunduğum sırada, günahkâr yürekler Bana şöyle dediler: "Haham, biz 

günahkârlara Tanrı'nın bağışlayıcılığını bildiren öğretiniz ne kadar tuhaf." Sözlerim onlara garip geldi, 

çünkü suçlu ya da zina yapan kişiler olduklarını ve bildikleri tek yasanın göze göz, dişe diş olduğunu 

biliyorlardı. Bu yüzden şaşkınlık içinde Bana sordular: "Neden günahların bağışlanmasından söz 

ediyorsun? Ey Haham, neden günahkârlara sevgi gösteriyorsun? Dudaklarınız konuştuğunda ilahi bir 

ışıltıyla parlar ve öğretiniz en saf sevginin yakıcı bir mesajıdır." Onlara her bir işimle karşılık veririm. 

29 Benim öğretilerim garip öğretiler değildir, ruhun gelişebileceği, düşüncelerine, sözlerine ve 

işlerine doğru yön verebileceği ve kefaret yolunun sonuna kadar onu takip edecek olan sevgi öğretisidir. 

30 Günah işlemiş olan kişinin tapınağa girmesi ve orada tövbe ederek İlahi Sevgi şölenine katılması 

gerekir. 

31 Ruhsal donanımınız için tapınağın kapısını açan anahtarı nasıl kullanacağınızı bilirseniz, 

diğerlerinden daha az düşerek, daha az yanlış adım atarak, yaşamın pusularında yolculuğunuzu 

kısaltabilirsiniz. 

32 Sebep olduğunuz kötülüklerden gerçekten tövbe ederseniz, her zaman hoş karşılanacaksınız. Ama 

tövbenizi işlerle kanıtlamanız gerekir, çünkü ancak onlar aracılığıyla kendinizi arındırabilirsiniz. 
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33 Uğruna çaba göstermeniz gereken üç erdem: Tövbe, bağışlama ve sevgi. Bu duygular, bu erdemler 

varlığınızda parlamazsa, ruhunuz için Krallığımın ışığına nasıl ulaşacaksınız? Onlara ulaşmak için 

kendilerini nasıl yükselteceklerini bilenlere ayrılmış mutlulukların tadını nasıl çıkaracaksınız? 

34 Bu kutsanmışlığa erişen kişi Babasının yüceliğini kendi içinde taşır. Gerçek evinize, kimsenin 

başka bir yolla ulaşamayacağı, yürekten kazanılmadıkça hiçbir bedelle satın alamayacağınız o krallığa 

ancak sevgi yoluyla ulaşabilirsiniz. 

35 Sevgi, hayat yolculuğunda yükü hafifletir ve her acı geçer. "Aşk" kelimesi hayat demektir. Sevgi 

ve yaşam Benim öğretilerimdir. 

36 Öğrencilerimin yaşamlarını değiştirebilmeleri için üç özelliğe sahip olmaları gerekir: Birincisi 

Beni dinlemek, ikincisi Beni anlamak ve üçüncüsü de talimatlarımı uygulamaya koymaktır. 

37 Kendinizi yaşamlarınızın kasırgasından uzaklaştırır ve en saf düşüncelerle gelirseniz, Sözüm 

zihinlerinizde ışık olacaktır. Ancak yaşam mücadelesi ve Baba'nın size yapmanızı buyurduğu şeylerle her 

zaman uyuşmayan işleriniz yüzünden kafanız karışıyor. Size özellikle yarım bıraktığınız ya da 

unuttuğunuz işleri hatırlatıyorum: dünyaya geldiğinizde ya da sonrasında unuttuğunuz ruhani işleri. 

38 Şafak vakti güneşin tüm ihtişamıyla doğuşuna şahit olduğunuzda gözleriniz keyifli bir yükseliş 

yaşar. Ama İlahi Işığımın sonsuz sevgi güneşi olarak ortaya çıkışını görmenin ruh için ne büyük bir sevinç 

olduğunu bilemezsiniz. 

39 Ah, keşke sizi bekleyen ve içinizde olan O'nu görmek için iç duyularınızı uyandırabilseniz! Beni 

pek çok şekilde aradıktan sonra, bir gün Beni kendi içlerinde keşfedenlerin şaşkınlığı ne kadar büyük 

olacaktır. 

40 Dikkatle dinleyin: kristal berraklığında suyu olan bir kaynak güneşin ışığını sadakatle yansıtırken, 

bulanık suyu olan bir diğeri aynı netlikte yansıtamaz. Sizin ruhunuz da böyledir; göreviniz pınarı 

arındırmak ve sonra onu berrak suyla doldurmaktır. 

41 Cennetin krallığını bir anda elde edemezsiniz; ona adım adım ulaşmak gerekir. Güneşin ışığı 

yeryüzünü aniden aydınlatmaz; sizi uykunuzdan şefkatle uyandırana kadar yavaş yavaş ve nazikçe, şiddet 

kullanmadan ortaya çıkar. Ruhani uyanışınız da aynı şekilde olmalıdır. 

42 Öğrencilerim, size Meryem'den, bir insan olarak Annemden ve sizin ruhsal Annenizden söz 

edeceğim. 

43 İnsan yüreğinin, onun Ruhunun dünyaya getirdiği değerli mesajı baştan aşağı bilmesi ve tüm 

gerçeği öğrendikten sonra, ona adadığınız her putperest ve coşkulu tapınmayı yüreğinizden temizlemeniz 

ve bunun yerine ona ruhani sevginizi sunmanız gerekir. 

44 Meryem'in mesajı bir teselli, annelik, alçakgönüllülük ve umut mesajıydı. Annelik doğasını 

tanıtmak ve bakire rahmini sunmak için dünyaya gelmeliydi, böylece "Söz" onun içinde insan olacaktı. 

Ama onun görevi dünyada sona ermedi. Bu dünyanın ötesi onun gerçek eviydi; buradan tüm çocuklarının 

üzerine şefkat ve anaçlık örtüsünü serebilir, buradan kayıpların adımlarını takip edebilir ve acı çekenlerin 

üzerine ilahi tesellisini dökebilirdi. 

45 Meryem'in dünyaya gelmesinden yüzyıllar önce, ilahi bir kaderi yerine getirmek üzere bir kadında 

bedenlenmesinden önce, Tanrı'nın bir peygamberi onu müjdeledi. Onun aracılığıyla bir bakirenin gebe 

kalacağını ve İmmanuel, yani Tanrı bizimle diye adlandırılacak olan bir Oğul doğuracağını öğrendiniz. 

46 Göksel Annelik Ruhu'nun indiği, lekesiz bir kadın olan Meryem'de, peygamber tarafından 

bildirilen ilahi vaat yerine geldi. 

47 O zamandan beri dünya onu tanıyor ve insanlar ve uluslar onun adını sevgiyle anıyor ve acılarında 

onu Anne olarak özlüyorlar. 

48 Ona Acıların Annesi diyorsunuz çünkü dünyanın acının kılıcını onun kalbine sapladığını 

biliyorsunuz ve bilincinizden o kederli yüz ve o sonsuz keder ifadesi çıkmıyor. 

49 Bugün size kalbinizden o sonsuz acı imgesini çıkarmanızı ve bunun yerine Meryem'i ruhsal olarak 

çalışan ve tüm yaratıklarının Üstat tarafından işaretlenen yolda yukarı doğru evrimleşmelerine yardımcı 

olan, nazikçe gülümseyen ve sevgi dolu bir Anne olarak düşünmenizi söylemek istiyorum. 

50 Meryem'in misyonunun yeryüzündeki annelikle sınırlı olmadığını şimdi anlıyor musunuz? İkinci 

Çağ'daki tezahürü de tek değildi, ama insanlarla ruhtan ruha konuşacağı yeni bir Çağ onun için ayrılmıştır. 

51 Öğrencim Yuhanna, peygamber ve kahin, kendinden geçmiş bir halde güneş giysili bir kadın, ışık 

saçan bir bakire gördü. 
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52 Bu kadın, bu Bakire, rahminde yeni bir Kurtarıcı'ya değil, tüm mükemmelliğin Efendisi olan 

Mesih'in ilahi ayak izlerini takip etmek için kendilerini sevgiyle, imanla ve alçakgönüllülükle besleyecek 

bir dünya dolusu insana gebe kalacak olan Meryem'dir. Peygamber o kadının sanki doğum yapıyormuş 

gibi acı çektiğini gördü, ama bu acı insanların arınması, ruhların kefaretiydi. Acı sona erdiğinde, 

insanlarda ışık olacak ve Evrensel Annenizin ruhunu neşe dolduracak. 

53 Bugün Bana gelin, sevgili öğrencilerim, gelin ve hak ettiğiniz yeri alın. Ve siz yeni başlayanlar, siz 

de Benimlesiniz. Bugün, ilk adımlarınızı atarken, yukarı doğru gelişim yoluna başlayın. Kalbi için teselli 

ve ruhu için ışık arayan ve Sözümü ilk kez duymaya gelen herkesi kabul ediyorum. 

54 Size kutsanmış diyorum çünkü insanlığın içinde yaşadığı bu materyalizm çağında, dışarı çıkıp 

Benim ayak izlerimi arıyor, kulaklarınızı konuşmaya kapatıyor ve yalnızca Bana bağladığınız umudu 

kendinize getiriyorsunuz. Seni şimdi gördüğüm gibi - masum ve saf - her zaman görmek istiyorum. 

Huzurumu hissettiğiniz bu günde sizi kabul ettiğim gibi, sizi her zaman kabul edeceğim. 

55 Herkesin kendini aynı şekilde hazırlamadığını görünce ruhum kederleniyor. İnancı olmayanlar da 

var. İnanan diğer kişiler ise yaklaşan yüzleşmelerle yüzleşmeye hazır değildir. Bazıları bencilliklerinden 

dolayı kendilerini kardeşleriyle bir arada hissetmezler ve ayrılırlar. Ama sana söylüyorum: Sadece sevgi 

sizi güçlü kılacak ve inanç sizi kurtaracaktır. Her zaman izleyin ki aniden bunalmayasınız. 

56 Uyanın, hala uykuda olanlar, dünyayı aydınlatan ışığı görün ve bu zamanda Benim gelişimi fark 

edebilmeniz için kendinizi hazırlayın. İnsan dostlarınızın birçoğu size dünyevi yaşamda esenlik ve 

ruhunuz için ilerleme sunarak sizi bu yoldan saptırmak istiyor. Ama içlerinde ne sevgi ne de samimiyet 

var, bu yüzden size soruyorum: Bu zamanda dünyada size gerçek huzuru kim verebilir? Barışa 

döndüklerini söyleyen uluslar kendilerini affetmediler, yöneticiler uzlaşmadılar, dolayısıyla kalıcı barışın 

temellerini atmadılar. 

57 Beni dinlemeye gelmeden önce, kırılgan bir gemide yol alıyordunuz, imanınız sarsılıyordu. 

Aldığınız ruhsal öğretiler çok azdı ve ruhunuz Benim Sözümü duyduğunuzda yaşadığınız huzur ve sevince 

sahip değildi. İnançlarınızda kendinizi yaralı hissediyorsanız, korkudan susmayın; Benim öğrencilerim 

olduğunuzu itiraf edin. Çünkü Beni duyan sizler sessiz kalırsanız, taşlar konuşacak, doğa güçleri bu 

öğretilere tanıklık edecektir. Size verdiklerimi inkâr etmenize neden olacak bir korkaklık görmek 

istemiyorum. Çünkü bunu yaparsanız, yüreğiniz çok acı çekecektir. Hasta ve muhtaç olarak sana 

başvuranlar iyileştikten sonra seni inkâr ederlerse ağlama. Görevinizi yerine getirdiğiniz ve onların 

acılarının dindirildiği düşüncesiyle sevinin. Size minnettarlıklarını sunmayan pek çok kişi sizi arayacak ve 

armağanlarınızı kabul edecektir. 

58 Yalnızca Bana inananlar mucizeler gerçekleştirebilir. Benden delil isteyenlere fayda vermek için 

böyle inananları kullanırım. Sizde sevgiyi görmek istiyorum, tüm güçleri yeniden tesis edecek ve insanlara 

birbirlerini sevmeyi öğreterek insanlığa lütfu geri verecek olan gerçek sevgiyi. 

59 Öğretilerimin ışığı dünyayı aydınlatacak. Gücüm işçilerim aracılığıyla ortaya çıkacak ve çekilen 

acılar ne kadar büyükse, çocuklarım arasında yapacağım mucizeler de o kadar büyük olacak. 

60 Kendinizi hazırlarsanız, Benim eserlerime hayran kalacak ve adım adım mükemmelliğin zirvesine 

tırmanacaksınız. 

61 Gençler, dua edin ve yasalarıma uyun, çünkü sizden yararlanacağım. Dünyanın sahte yücelikleri 

aracılığıyla ruhlarınızı zincire vurmayın. Benim buyruklarım çerçevesinde insanlara tanıdığım özgürlükle 

özgür olun. Bu tohumu biçmemek için acı ekmeyin. 

62 Siz aile babalarına şunu söylüyorum: Çocuklarınıza sevgiyle önderlik edin, onlara gerçek komşu 

sevgisini öğretin, erdemlerini özenle izleyin, o zaman huzura kavuşacaksınız. 

63 Yöneticilerinize göz kulak olun ve kararlarına saygı gösterin. Bu ulusu barış içinde tuttum çünkü 

onun yorgun kalpler için bir sığınak ve yeryüzünde bir barış yuvası olmasını istiyorum. Savaşın onu ele 

geçirmesine izin vermeyin. Ama eğer onu çağırırsanız, eğer onu isterseniz, gerçekleşen Benim İsteğim 

değil, sizin İsteğinizdir. Duyarlı olabilmeniz ve yabancıların acılarına merhamet etmeyi öğrenebilmeniz 

için denemelerin acımasızlığını bilmeniz gerekiyorsa, istediğiniz gibi yapılsın. Savaş unsurunun toprakları 

ve ulusları işgal etmek için sadece sizin çağrınızı beklediğini unutmayın. Bazıları savaş çağrısında 

bulunurken, diğerleri dünyanın barışı için dua etti. Bu ulusunuz ekmeğini ve giysisini büyük sıkıntılar 

çekenlerle paylaştı. Meyveler bakımından zengin olan topraklarınızın, yardıma muhtaç olanlara yardımını 

sunmasını mümkün kıldım. 
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64 Bu uluslardaki pek çok güçlü adam kendilerini muhtaç, kaderleri hiçbir şeye sahip olmayanlarla 

birlikte olarak görmüştür. Sefalet ve insan acısını tanıma fırsatı bulmuşlar ve yeryüzünde büyüklüğün ve 

sahip olmanın ne anlama geldiğini düşünmüşlerdir. Ruhsal yaşamı düşünmeyenler, bugün kendilerini 

hazırlıyor ve ruhlarını Bana yükseltiyorlar, çünkü acı onları arındırdı. 

65 Çalışanlar, bu mesajı diğer illere ve uluslara taşıma görevini size vereceğim zamana kendinizi 

hazırlayın. 

66 Bugün gelin ve dinlenin, zihninizi dinlendirin ki Kutsal Ruh'tan gelen Söz'ü alabilesiniz. Kalpleri 

teselli ile dolduracak ve ruhları huzurla taşıracak olan gerçeği insanlara açıklayan, aydınlatan ve ortaya 

çıkaran Söz'dür. 

67 Ey insanlar, sizinle konuşan vaat edilen Yorgan'dır, geçmiş zamanlarda size verdiğim sözü yerine 

getiren Ruh'taki Varlığımdır. Ben geldiğimde, Beni karşılıyorsunuz sevgili kalabalıklar ve hemen 

yürekleriniz acılarını ve kederlerini Benim önüme getirmeye başlıyor. 

68 Ne zaman - sıkıntı yerine - Bana memnuniyetinizi şöyle ifade edeceksiniz: Efendim, gelin ve 

işlerimizden zevk alın, gelin ve kendi ruhumuza ekilen çiçekleri biçin. O zaman bir bahçıvan gibi 

gireceğim, yüreklerinize gireceğim ve oradan, sanki güzel çiçeklermiş gibi, düşüncelerinizi ve iyi işlerinizi 

biçeceğim. 

69 Bugün bu ses taşıyıcıları aracılığıyla sizinle konuşan tek Mesih, tek Haham'dır. Benim Sözümü 

size iletenler kardeşlerinizdir. 

70 Çocuklarımın her biri, sözlerinin insanlığın kalbine ulaşması için gerekli olan üç yeteneğe sahip 

olacak. Bunlar: Otorite, Sevgi ve Bilgelik. 

71 Bir veya diğer veya farklı toplantı yerlerine katıldığınızda ve sözcülerinden aynı sözü 

duyduğunuzda, kalbiniz zevk ve inançla dolar ve bu dersi, bu toplulukların maneviyatları nedeniyle 

birleştiklerinin gerçek bir kanıtı olarak alırsınız. Ancak, kusurlu bir tezahüre katıldığınızda, kalplerinizde 

yara aldığınızı hisseder ve o insanlarda olması gereken birliğin veya tezahürün olmadığını anlarsınız. 

72 Gerçek bu. İşimin içinde olsalar bile herkes kendini sevmez ve herkes onu anlamaz. Bu nedenle, 

bazılarının Benim İşime ait olduğunu ve diğerlerinin de kendi İşlerini yaptığını söyleyebilirim. 

73 Beni sevgiyle izleyenler, Sözümün onları incitmeden düzelttiğini ve hatalarını ortaya çıkarmadan 

gösterdiğini bilirler. Bu da onların yaşam tarzlarını mükemmelleştirmek için sebat etmelerine neden olur. 

74 Mükemmellik için çabalamak yerine, ruhun mükemmelliği yerine sadece övgü, üstünlük, 

dalkavukluk veya geçimlerini arayanlar, onlara hatalarını gösterdiğinde Sözüme dayanmazlar. O zaman 

benimkinden farklı, kendi isteklerini yapmakta özgür oldukları bir iş inşa etmelidirler. Henüz anlamadılar 

ki, Benim bildirilerim sırasında dinleyicilerin yapması gereken tek şey, daha sonra mesajımı 

kavrayabilmek için Beni en yüksek seviyede dinlemektir. 

75 Sizinle bu kadar konuştuktan sonra, şimdiye kadar anladığınız şey nedir? Çok az, çünkü 

Öğretilerimin size öğretmediği pek çok yüzeysel ibadetle dikkatinizi dağıttınız ve dahası, aldığınız 

öğretilere getirdiğiniz çeşitli yorumlarla kafanız karıştı. 

76 Bu, dünyanın size asla veremeyeceği bir dersi öğrenme fırsatıdır. İnsanların kitaplarında maddi 

bilimi öğrenebilirsiniz, ancak size sonsuz yaşamdan söz eden İlahi Olan, size yalnızca gerçek bilgeliğin 

kitabı olan "Söz "ü öğretebilir. 

77 Bu teselli, bu şefkat, bu anlayış, tek kelimeyle, bugün üzerinize döktüğüm bu sevgi, dünyanın size 

veremeyeceği bir şeydir. Üzgün olduğunuzda, gözyaşlarınızı sevgiyle toplarım; acı çektiğinizde, acınızı 

hafifletmek için size yaklaşırım. İnsanlığı kurtarmak ve son insana kadar kurtarmak gibi bir görevim var. 

Ara sıra kapılarınızı çalıp Bana sığınak vermenizi istediğimde şaşırmayın. 

78 Ne mutlu çağrımı işitip yüreklerinde Benim gelişimi bekleyenlere ve Bana şöyle diyenlere: 

Mütevazı evime gir, ya Rab, orası Senindir; çünkü sana mesajımı orada vereceğim. 

79 Yarın birçoğunuz yeni elçilerimin yerini almak üzere başka ülkelere ve uluslara gönderileceksiniz. 

Benimle konuşabilecek ve sonra da Benim öğretilerimi barış, bilgelik ve kardeşlik ifade eden sözlerle 

hemcinslerinize aktarabileceksiniz. Ellerinizden ölüleri diriltebilecek şifalı merhem ve teselli akacak. Sizin 

örneğiniz birçok çocuğumu uyandıracak ve onlar da sizin örneğinizden cesaret alarak Beni 

izleyebilecekler. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 141 

162 

Talimat 141 
1 İnsanlar, mücadelenizi ve çabalarınızı görüyorum, ayrıca acı çekerken gösterdiğiniz sabrı ve 

Öğretilerimin derslerini yerine getirdiğinizi de görüyorum. Mücadele, insanın geçmesi gereken tüm 

yollardadır. Bunu yaşayanın sadece siz olmadığınızı anlayın. Şimdi her zamankinden daha güçlü 

olmalısınız. İzleyin, dua edin ve her şafakta Benimle olun ki, bu gün yapacağınız tüm işlerde ışığımın size 

eşlik edebilmesi için şu anda sizi aydınlatayım. 

2 Bir dua formüle etmek için kelimeleriniz ya da fikirleriniz olmaması önemli değildir. 

Düşüncelerinizi sonsuzluğa yükseltmeniz Benim için yeterlidir, çünkü Ben kalbinizin dilini nasıl 

yorumlayacağımı bilirim. 

3 Bu dönemin ruhani mücadelesinin birçok eve yansıdığını görürsünüz: Aynı idealleri paylaşmayan 

çiftler. Bazılarında koca Beni takip eder, bazılarında ise kadın her şeye meydan okuyarak inançla Beni 

takip ederken, arkadaşı alayları ve inançsızlığıyla onu her fırsatta incitir. Çoğu zaman, yatak odalarında 

birlikteyken ruhları ayrı yaşar. Geçmişin ilgi ve sevgileri yerini sert sözlere ve incitici ifadelere bıraktı. O 

zaman yürekte yanan iman ateşi titrer, tutkuların ve çalkantılı duyguların fırtınasıyla kamçılanır. 

4 Bazı ailelerde çocuklar - bazıları yeni yürümeye başlayan çocuklar, bazıları da ergenlik çağındaki 

çocuklar - ebeveynleri arasındaki bu mücadeleye tanıklık ederek etkilenirler ve onlar da kalplerinde 

yükselen huzursuzluğu, şüpheyi hissederler ve kendilerine sorarlar: Kiminle aynı fikirde olmalıyım? 

Gerçeğe kim sahip? Hangisini takip etmeliyim ve hangi tavsiyeler bana yol göstermeli? 

5 Bu savaş acı ve ıstırap vericidir ama aranızda patlak vermek zorundaydı çünkü yeni öğretilerimi 

anlamak için yeterince hazırlıklı değildiniz. Aynı şey İkinci Çağ'da ailelerin bağrında da yaşandı, çünkü 

aile üyelerinden bazıları İsa Mesih'in Mesih olduğu iddiası için hayatlarını ortaya koyarken, diğerleri 

gerçeği inkar ettiler ve O'nun öğretisinin ortadan kaldırılmasını hararetle istediler. 

6 Beni dinleyen ve evlerinizde bu savaşı yaşayan sizlere, doğru bir şekilde hareket etmek için gerekli 

inceliğe sahip olabilmeniz için öğretilerimden ışık almanız gerektiğini söylüyorum; yüreğinizde 

hayırseverlik olmalı; evlerinizdeki davranışlarınıza akıl ve sevgi rehberlik etmeli; kefaretiniz olan ağır 

sınavda sabırlı olabilmeniz için Sözümle kendinizi güçlendirmelisiniz. 

7 Korkmayın, çünkü şu anda size öğrettiğim şekilde görevinizi yerine getirirseniz, kendi aranızda 

mucizeler yaşayacaksınız ve zaman zaman en asi, en inançsız olanlar daha sonra en ateşli olacaklar. Bu 

kalplere dokunuyorum ve onlara inanmaları için gereken kanıtı veriyorum. 

8 Ağlamayın, insanlar, bu denemenin dibine sevgiyle gidin, çünkü buna katlandığınız sabır ve iman 

sizin ödülünüz olacaktır. 

9 Son olarak, hepinizin aynı Tanrı'yı sevdiğinizi ve birinin ya da diğerinin bu sevgiyi gerçekleştirme 

biçimindeki farklılık nedeniyle tartışmadığınızı anlayın. İnançları, gelenekleri ve görenekleri öylesine 

derin kökler salmış varlıklar olduğunu anlamayı öğrenmelisiniz ki, onlara öğrettiğiniz ilk anda bunları 

söküp atmanız kolay olmayacaktır. Sabırlı olun ve yıllar geçtikçe bunu başaracaksınız. 

10 Bazıları Beni bir kez işitir ve o andan itibaren kendilerini Bana imanla teslim ederler. Öte yandan, 

Benim Sözümü arzulayarak buraya bir kez, iki kez ve birçok kez gelen ama bu içsel aydınlanmayı 

hissetmeyi başaramayan başkaları da var. Bunun nedeni, tüm ruhların adım adım yürümemesi gerçeğidir. 

Çünkü bazıları Beni hissetmeye çoktan yaklaşmışken, diğerlerinin Benim vahiylerimi anlamak için ruhu 

arındıran sınavlarda hâlâ gelişmesi ve güçlenmesi gerekir. 

11 Spiritüalizm ideolojiler, inançlar ve dini tarikatlar arasında dünya çapında bir savaşa neden 

olmaktadır. Ancak bu çatışmadan sonra, bu öğreti insanlara çok ihtiyaç duydukları kutsanmış barışı 

getirecek ve Benim ilahi adaletimin güneşinin tüm ruhların üzerinde parlamasına neden olacaktır. 

12 Bu ışık çağı - çünkü bu Benim ruhsal tezahürüm olmuştur - birçokları tarafından fark edilmeden 

geçecektir. Bununla birlikte, son derece açık işaretler ve olaylar, insanlık için iki önemli olayı işaret eden 

silinmez bir iz olarak kalacaktır: Tezahürümün başlangıcı ve sonu; böylece insanlar inceleyebilir, 

araştırabilir ve sonunda Rab'bin bir kez daha aralarında olduğunu kabul edebilirler. Çocuklarımı, doktriner 

söylemlerimi ve öğretilerimi içerecek ve bu insanlığın ruhsallaşma susuzluğunu ve ışığa olan özlemini 

giderecek kristal berraklığında bir su akıntısı, bir yaşam nehri olacak kitabı şekillendirmeye 

hazırlayacağım. 
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13 Üzerinizden iki çağ geçtiğine ve üçüncüsü başladığına göre, ruhumla meyvelerinizi aramaya 

geldim ve yüreklerinizin sessizliğinde Bana şöyle dediğinizi duyuyorum: "Baba, Sana gösterecek ne kadar 

az iyiliğimiz var ve bu yolda ne kadar az ilerledik." - Sizinle bu şekilde konuşmaya devam edeceğim 

zaman zaten kısa ve adımlarınızı hızlandırmalı ve çalışmalarınızı geliştirmelisiniz, çünkü dini topluluklar 

sizi örnek alıyor. Kitleler sizi takip etmeye ve size öykünmeye hazırdır, ancak inancı bulmak için sevgi 

işlerinizle tanıklık etmelisiniz. 

14 Öğretilerimi iyice çalışın ve emirlerim üzerinde düşünün ki, zamanı geldiğinde görevinizin size 

gösterdiği yollara koyulabilesiniz ve hareketsiz duranları uyuşukluklarından kurtarabilesiniz ve aynı 

zamanda yol ayrımında sapmış olanları kurtarabilesiniz. Yola çıkmadan önce yolu bilmenizi istiyorum. 

Size Benim Sözümün yol olduğunu söylemedim mi? Bu yüzden Beni dinleyin ve çalışın. 

15 Kimse kendi isteğine göre yol belirlemeye kalkışmasın, yasalar yaratmasın, buyruklarımı tahrif 

etmesin; çünkü aldattığı kişilerle birlikte mahvolacaktır. 

16 Eğer bu yaşamın çölünü uzun süredir kat eden Rab'bin halkı olduğunuza dair inancınız ve imanınız 

varsa, Yasa'yı bir an bile unutmayın, Babanıza sadakatsizlik etmeyin ve ruhunuzun arzuladığı hedefe 

giden yolu kaybetmeyin - "Vaat Edilmiş Topraklar" dediğiniz ve Babanızın sizi beklediği mükemmel ışık 

yeri. 

17 Her an Benim gücümü alırken kim zayıf olduğunu söyleyebilir? Gerçek yaşamın ekmeğini yemek 

için Benim soframa defalarca oturmuşken kim aç olduğunu söyleyebilir? Hepinizin bir mirası, armağanları 

var ve bazen kendinizi zayıf ya da yoksul hissediyorsanız, bunun nedeni imanınızın hala küçük olmasıdır. 

Bedeniniz ruhun sahip olduğu tüm iyi şeyleri tanımanıza izin vermeyecek kadar inatçıdır. Öte yandan, 

ruhun barındırdığı kötü eğilimlerin veya sağlıksız eğilimlerin yansıtılmasına ne kadar kolay izin verir. 

Bunu, masumiyetlerinin örtüsünü kendi istekleriyle yırtan ya da iyi eylemler karşısında kendilerini asi 

gösteren küçük çocuklarla kontrol edin. Dünyaya dönen herkes arınmış olarak gelmez. Bazıları eğilip 

bükülebilmek, kendilerini yatıştırabilmek ve din değiştirebilmek için hayatın verdiği derslerle birlikte en 

acı acıları içmek ve en ağır sınavlara katlanmak zorundadır. 

18 Dünya yeni vahiylerimin ışığıyla titreyecek ve insanlar gerçeği bilecek. 

19 Sizinle Baba olarak konuştuğumda, önünüzde açılan Yasa Kitabı'dır. Sizinle Üstat olarak 

konuştuğumda, öğrencilerime gösterdiğim Sevgi Kitabı'dır. Kutsal Ruh olarak sizinle konuştuğumda, 

öğretilerimle sizi aydınlatan Bilgelik Kitabı'dır. Bunlar tek bir öğreti oluşturur, çünkü tek bir Tanrı'dan 

gelirler. 

20 Bu tezahürün sona ereceği gün çoktan yaklaşmıştır. Bu nedenle, halk güçlü ve donanımlı olsun 

diye Sözümü bol bol duyuruyorum. 

21 Hepiniz bu zamanda Beni gördüğünüzü söyleyebilirsiniz; kiminiz kalbiyle, kiminiz zihniyle, 

kiminiz de ruhuyla. İlahi öğretilerimle kendinizi tazelediğinizde, Beni gördünüz; kehanetlerimden birinin 

gerçekleşmesini deneyimlediğinizde, Beni gördünüz; ve varlığınızda ruhsal iletişimlerin varlığını 

hissettiğinizde, Beni gördünüz. Bu Üçüncü Çağ'da Benim gelişime tanıklık edebilmeniz için Kendimi 

çeşitli şekillerde gösterdim. Beni görmenin tek yolunun bedeninizin gözleri olduğunu mu sanıyorsunuz? 

Ruhani bir bakış açısından, maddi gözleriniz görmenin en sınırlı biçimidir. İkinci Çağ'da dünyanın Beni 

gördüğü gibi, Beni bir insan olarak görmenin gerekli olduğunu mu düşündünüz ki, şöyle diyebilesiniz: 

"O'nu gördüm mü?" - Hayır, öğrenciler, ruh kalpten, akıldan ya da duyulardan daha büyük bir 

mükemmellikle hisseder; ve Beni anlayan O'dur. Sözüm bazılarını gerçeğe uyandırır ve diğerlerini gerçek 

yaşama yükseltir; çünkü materyalizm ölümdür. 

22 Bilgi Kitabı size ne kadar çok ruhani armağana ve niteliğe sahip olduğunuzu göstermek için açılır, 

bunların birçoğunu hâlâ bilmiyorsunuz. 

23 Biliyorsunuz ki, daha sonra insanlara Müjde'yi götürmeniz için sizi göndermek üzere size başka bir 

öğretiş vereceğim. Kalbin ne olduğunu ve ruhun ne olduğunu bilmeden kardeşlerinizden birinin kalbine 

girmeyi mi bekliyorsunuz? Baba'dan mirasınızı aldığınızdan bu yana ne kadar zaman geçti ve hala 

ruhunuzun neye sahip olduğunu bilmiyorsunuz. Ama nihayet insanlık için ruhsallaşma çağı geldi. 

Bilinmeyen her şey bilinecek, gizli olan her şey gün ışığına çıkacak ve her gizem açıklığa kavuşacaktır, 

çünkü Gerçeğin Ruhu her ruhun ve tüm bedenin üzerine dökülür. 

24 İnsanlar ruhsal olarak kim olduklarını öğrendiklerinde ve kökenlerini bildiklerinde, cehalet ve 

kibirden kaynaklanan inatçılıklarının onlara yaptırdığı hatalar için ağlayacak kadar gözyaşları 

olmayacaktır. Ancak arınmadan sonra, bağışlama örtüm dünyayı kaplayacak ve yeni bir çağ başlayacaktır. 
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İnsanların yaşamlarında ışık olduğunda ve vicdanları onları aydınlattığında, yaşamlarında bir değişiklik 

olacağını düşünmüyor musunuz? Evet, sıkıntılar, savaşlar - bazılarını etkileyen ve diğerlerini mahveden 

her şey ruhani ışığın, vicdan, adalet, sevgi diyebileceğiniz şeyin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

25 Ey insanlar, sizinle artık bu şekilde konuşmayacağım gün yaklaşıyor. Sizi tehdit eden kasırgalara 

dayanabilmeniz için öğretilerimi kullanın. İnsanlar size gelip İsa'yla konuştuğunuza ve öğretilerini O'ndan 

aldığınıza dair kanıt isteyeceklerdir. 

26 Yasa'nın, Peygamberlerin ve her zaman verilmiş olan Sözümün yazılı olduğu Talimat Kitabımı 

karıştırıyorsunuz, hepsi eninde sonunda ruhunuza kazınacak. Size bıraktığım miras bu. İşimi inceleyin, test 

edin ve çalışın, iyice inceleyin. Onun özünü keşfedip tanıdığınızda, Baba tarafından sonsuz bir şekilde 

sevildiğinizi hissedecek ve Beni de seveceksiniz. 

27 Çağrıma yanıt verdiğiniz için hemcinsleriniz sizi küçümseyerek konuşursa, kulaklarınızı kapayın 

ve susun; onlar cahildir. Ama bu meseleyi onları yargılamak için bir fırsat olarak görürseniz, o zaman vay 

halinize, çünkü siz zaten vicdanınızın ışığıyla aydınlanmışsınız ve ne yaptığınızı biliyorsunuz. 

28 Ben her ruhun Yargıcıyım ve Beni gerçekte kimin sevdiğini bilirim. Bana Baba diyen herkes 

Benimle birlikte değildir. Benim seçilmişlerim olduklarını ve Bana hizmet ettiklerini iddia edenlerin çoğu 

Beni anlamamıştır. Birbirinizi kandırabilirsiniz - ama Beni kim kandırabilir? 

29 Size eşitliği, sevgiyi ve alçakgönüllülüğü öğrettim. Kaderiniz farklı gibi görünse de, herkese 

gösterdiğim nihai hedef aynıdır. 

30 Vicdanınız rehberiniz olsun, sizinle her zaman doğrulukla konuşacaktır ve Benim yasama uygun 

yaşayıp yaşamadığınızı, Babanıza sunmaya layık işler yapıp yapmadığınızı bileceksiniz. Ben temiz 

olanları severim ve eğer Beni hoşnut etmek istiyorsanız, temiz olun. 

31 Dünyanın sizi üzeceği bir zaman gelecek, sizden büyük ruhsal armağanlarınızdan söz eden güçlü 

işler talep edecek ve eğer bunun için donanımlı değilseniz, birçokları Beni Baba olarak inkâr edecek ve 

Beni hiç duymadıklarını, Beni tanımadıklarını söyleyeceklerdir; ama biliyorsunuz ki Benim Sözüm uzun 

zamandır sizin beslenmeniz ve teselliniz olmuştur. 

32 Benden ne istediniz de size vermedim? İnancınızı güçlendirmek için size pek çok sevgi kanıtı 

verdim. Yaşamın zorluklarını umutsuzluğa kapılmadan teslimiyetle kabul etmeyi bilen yumuşak başlı ve 

alçakgönüllü kişiler kutsanmıştır. 

33 İmanınızın her gün daha da güçlenmesi için Sözümü kavrayın, hissedin ve uygulamaya koyun. 

34 Bugün kalbinizin ve zihninizin kapılarını Benim talimatlarımın ışığına açın. Beni hangi işlerle 

yücelteceksiniz? Hepiniz sessizsiniz, ruhunuz sessiz ve bedeniniz Benim önümde sessiz. Boynunuzu eğin 

ve alçakgönüllü olun. Ama Ben çocuklarımın Benim önümde alçakgönüllü olmalarını istemiyorum. 

Yüzlerini kaldırıp Bana bakmaya layık olmalarını istiyorum, çünkü ben ne hizmetkâr ne de köle aramaya 

geliyorum; kendini kanun kaçağı, dışlanmış hisseden yaratıklar aramıyorum. Çok sevdiğim çocuklarıma 

geliyorum ki, Babamın sesini duyarak ruhlarını ruhsal tekâmül yolunda yükseltebilsinler. 

35 Ama işte, Yakup'un evine geliyorum ve orada yalnızca korku buluyorum; bir şölen bulmayı 

umuyorum, ama yalnızca sessizlik var. Neden, halkım? Çünkü vicdanınız günahlarınızdan dolayı sizi 

kınıyor ve Benim gelişime sevinmenizi engelliyor. Bunun nedeni kendinizi sevmemiş olmanız, İsa'nın size 

öğrettiği gibi çalışmamış olmanızdır. 

36 Sizi bekleyen acının gölgesini hissedecek ruhani donanımdan yoksunsunuz ve bu yüzden 

Babanızın kendisini maddi olarak duyulur hale getirmesi ve sizinle sizin dilinizde konuşması gerekiyor ki 

savaş meleğinin yaklaştığını, silahlarının çok güçlü olduğunu ve karşısında barış meleğinin hıçkıra hıçkıra 

ağladığını bilesiniz. 

37 Rüzgârın kanatlarına binen veba giderek daha fazla yaklaşıyor ve ruhani uzayda binlerce varlık 

yüzüyor, her geçen gün nefret ve uyumsuzluk tarlalarına düşüyor ve onların dengesizliği zihinlerinizi ve 

kalplerinizi karartıyor. 

38 Doğanın güçleri serbest bırakıldı ve bilim insanlarını rüyalarından uyandırıyor; ancak onlar, 

kendilerini beğenmişliklerinde inat ederek, insanlık arasındaki yıkıcı çalışmalarına devam ediyorlar. Dua 

etmeyi unuttuğunuzda, Baba'nın size emanet ettiği görevi yerine getirmemiş olursunuz. 

39 Çok iyi biliyorsunuz ki, Yakup'a şöyle dediğim zamanlardan beri barışı sağlama görevi ruhunuzun 

üzerindeydi: "İşte, sana yeryüzündeki tüm ulusların kutsanacağı sayısız bir nesil vereceğim." İşte bu 

yüzden Benim önümde sessizsiniz. 
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40 İnsanların yasaları sizi mirastan mahrum edene ve Bana tanıklık etmeleri için eğittiğim 

dudaklarınızı kapatmaya zorlayana kadar bekleyecek misiniz? 

41 Küçük inançlı insanlar olmayın. Eğer sizi seçtiysem, bunun nedeni Bana hizmet edebileceğinizi ve 

bunu nasıl yapacağınızı anlayabileceğinizi bilmemdir. 

42 Bu gün size söylüyorum: Eğer uluslar barış istiyorlarsa, sevgilerine göre bunu mümkün kılacağım. 

Eğer daha fazla savaş istiyorlarsa, bırakalım yapsınlar; ama bu savaş sayesinde Benim adaletimin asası 

yeryüzüne düşecek. 

43 Eğer insanlık yeni öğrencilerime zulmeder ve onların hastaları iyileştirmelerini ve Öğretilerimden 

söz etmelerini engellemeye çalışırsa, insanlar arasında en garip hastalıklar yayılacaktır. Bilim adamları 

hastalanacak, birçoğunun gözleri kapanacak, diğerleri düşünce karmaşası yaşayacak. 

44 Ötelerin kapıları açılacak ve kafası karışmış ruhlardan oluşan lejyonlar tüm bölgeleri harap edecek 

ve insanları ele geçirecek. O zaman, bilimin acizliği karşısında, mütevazı işçilerim ortaya çıkacak ve 

bilgilerinin kanıtlarını sunacaklar, bu sayede birçokları iman edecek. Tüm bu felaketler size uzun 

zamandır duyuruluyor, ancak yine de sağır ve kör kalıyorsunuz. Sen nankörsün. 

45 Bazen sizinle bu şekilde konuşmam gerekiyor. Ama Benim sevgi sözümü kırbaçla karıştırmayın. 

Seni seviyorum. Yaklaşın ki sıcaklığımı hissedebilesiniz. Krallığımın huzurunu hissedebilmeniz için Bana 

yaklaşın. Sizler "çölü" geçerken Beni arayanlarsınız, sizler her zaman Benim vaadimin peşinden 

koşanlarsınız. 

46 Bu hayattan bıktınız mı? Sonra bu ağacın gölgesinde bir süre dinlenin. Acılarınızı burada Bana 

anlatın ve göğsümde ağlayın. Ne zaman sonsuza dek Benimle olacaksın? Ben zaten her ruhta barış görmek 

istiyorum. 

47 Bırakın "tarla kuşu" kanatlarını tüm evrene açsın, siz de onun huzurunu ve sıcaklığını hissedin. 

48 Kadınlar, dualarınızla yeryüzünde var olan küçük barışı koruyanlar, evin sadık koruyucuları olarak 

sevginin sıcaklığından yoksun kalmamasını sağlayanlar sizlersiniz. Böylece insan gururunu kırmak için 

kendinizi Anneniz Meryem'le birleştirirsiniz. 

49 Beyler, bu dünyada Beni temsil etmeniz için sizi efendiler yaptım. Ruhunuz Baba'nınki gibidir ve 

bedeniniz evren gibidir. Bedeninizin mükemmelliğini ölçülerine göre değil, içinde var olan harika yaşama, 

düzene ve uyuma göre değerlendirin. Ancak en büyük mükemmellikte bile beden sınırlıdır ve 

büyümesinin duracağı zaman gelir. Ancak zeka ve hisler, ölüm onu durdurana kadar gelişmeye devam 

eder. Ancak yeryüzünde edindiği tüm bilgelik ve deneyim, sonsuza dek büyüyüp gelişen ruhuna kazınmış 

olarak kalır. 

50 Evinizi ikinci bir tapınak, sevgilerinizi Tanrı'ya ikinci bir tapınma haline getirin. Beni sevmek 

istiyorsanız, eşlerinizi ve çocuklarınızı sevin, çünkü büyük işler, düşünceler ve örnekler de bu tapınaktan 

kaynaklanacaktır. 

51 Şu anda hepiniz İlyas'ın koyunlarısınız. Bazıları onun engelinde yaşıyor, diğerleri hala kayıp. 

Altıncı Mühür'ün ışığı şu anda enkarne olan ve artık enkarne olmayan tüm ruhları aydınlatır. Dünya'da 

bazıları bu yasayı ruhlarının ilerlemesi ve kurtuluşu için kullanırken, diğerleri bilimin gizemlerine nüfuz 

etmek ve yeni harikalar keşfetmek için kullanır. İnsanların kalplerini zehirlemek için bilim ağacından 

meyve koparanlar hala kafir ve itaatsiz ellerdir. İnsanlığın sonsuzlukta kat etmesi gereken yolun bir 

yansıması olarak yeryüzünde kat edeceği altıncı zaman diliminde yaşıyorsunuz. 

52 Şu anda size, İlyas'ın huzurunda, ruhunuzun öbür dünyada tırmanacağı yedi merdivenden birinin 

sembolü gibi, insanlığın yeryüzünde geçeceği altıncı çağda yaşadığınızı söylüyorum. 

53 İlk çağda Habil Beni yeryüzünde bedenlendirdi, ikincisinde Nuh, üçüncüsünde Yakup, 

dördüncüsünde Musa, beşincisinde İsa, altıncısında şimdiki İlyas ve yedincisinde Kutsal Ruh hüküm 

sürecek. 

54 Elçilerime ne yaptınız? İlki, kıskançlığın ona sürüklediği kendi kardeşinin darbesi altında kaldı. 

İkincisi, çok sayıda kâfir ve putperest tarafından yanlış değerlendirildi ve alaya alındı. 

55 Üçüncüsü, yaşamında Benim gücümün kanıtını verdi ve karşılığında akrabalarının bile 

nankörlüğünü aldı. 

56 Dördüncüsü, çok sevdiği halkının az imanı yüzünden yasa levhalarını kırmak zorunda kaldı. 

57 Beşincisi - gelişi duyurulmasına rağmen - beklenmedi, ne iman ne de sevgi buldu ve dünyaya 

sevgi mesajını verdikten sonra, insanlardan bir peygamberin ya da elçinin maruz kaldığı en rezil ölümü 

aldı. 
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58 Altıncısı şu anda ruhen geldi. Yine de şüphe, kayıtsızlık ve alay okları peşini bırakmaz. 

59 Yedinci Mühür açıldığında ve bir elçi yerine insanları aydınlatan Ebedi Ruh'un Kendisi olduğunda 

- o zaman Beni kim yaralamaya ya da öldürmeye çalışacak? 

60 Yarın teologlar tarafından kafanızın karıştırılmaması için sizinle bu şekilde konuşuyorum. 

61 Her bir mühür kendi zamanında parlaklığını göstermiş ve çocuklarımın ruhunda ışığını bırakmıştır. 

Altıncı Mühür'de de Söz'ün sesi yeryüzünde duyulabilir. 

62 İnsanlar, Meryem'e dua edin, o İlahi Şefkattir, İkinci Çağ'da kadın olmuştur - maddeleşmiş insanlık 

tarafından anlaşılamayan saflık, erkeklerin aklıyla kavranamayan ve yalnızca duyarlılıkları arınmış olanlar 

tarafından hissedilebilen bakirelik. 

63 Cennetteki Annenizin örtüsü sonsuzluktan beri dünyaya gölge veriyor ve ondan olan çocuklarımı 

sevgiyle koruyor. Meryem bir ruh olarak dünyada doğmamıştır; onun annelik özü her zaman Benim bir 

parçam olmuştur. 

64 O Benim saflığımın, kutsallığımın eşidir. O, kadın olduğunda Benim kızım ve "bedenlenmiş Sözü" 

aldığında Benim Annemdir. 

65 Efendi sana diyor ki: Kendinizle çok meşguldünüz ve bu nedenle başkalarını unuttunuz. 

Başkalarının acılarına ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsızlığınızı terk etmeniz ve kendinizi bencilliğinizden 

arındırmanız gerekir. 

66 Yolunuza acı çıkarsa, onu kabul etmeye hazır olun. Denemenin çok yakın olduğunu 

gördüğünüzde, İsa'nın ölümünün arifesinde bahçede yaptığı gibi dua edin ve şöyle deyin: "Babam, eğer 

mümkünse, bu kâseyi benden kaldır, ama benim değil, senin isteğin olsun." - Dikkat edin çocuklarım, 

çünkü kendinizi hazırlarsanız, birçok durumda acı kâsesini dudaklarınızdan kaldıracağım. Ama onu 

içmeniz gerekirse, size -Tanrı'nın İsteği'ne teslimiyetiniz ve boyun eğmeniz temelinde- dayanma gücü 

sağlayacağım. 

67 Unutmayın ki acı arındırır ve eğer sevgiyle ve ruhsal yücelmeyle karşılanırsa, yalnızca kişinin 

kendi lekelerini değil, başkalarınınkini de temizler. 

68 Acılarınızı Bana bırakın, sonuçsuz kalmayacaktır. İnsanlık arasında ne kadar çok gereksiz acı 

yaşanmıştır! Ancak acı çekebilen ve çarmıhlarını onarımlarının sonuna kadar taşıyabilenler, sonsuza dek 

düşeceklerini düşündükleri anda dağın zirvesine ulaşmışlardır. 

69 Dünya, sizin dualarınız ve erdemleriniz sayesinde sınavlarda elde etmesi gereken huzuru elde 

edemedi. Çünkü bu denemelere maruz kaldığınızda, Baba'ya dua etmek ve O'na şöyle demek yerine, 

yalnızca kendinizi düşünür, kendiniz için üzülür ve isyan edersiniz: Eğer komşularımdan bir tanesi bile 

içtiğim bu acı kadehten zerre kadar huzur elde ederse, onu son damlasına kadar ne büyük bir 

memnuniyetle içeceğim! Ve Efendi sana diyor ki: Bu şekilde dua eden ve hisseden kişi, sevgisinin birçok 

hemcinsine iyilik yapabilmesini sağlayacaktır. 

70 İnsanlar, şimdi uluslarda görünüşte bir barış hüküm sürüyor, ama barışın geldiğini ilan 

etmeyeceksiniz. Dudaklarını kapat. Gerçek huzur, korku ya da maddi rahatlık temelleri üzerinde 

yükselemez. Barış sevgiden, kardeşlikten kaynaklanmalıdır. 

71 İnsanlar şu anda kaya üzerine değil kum üzerine bina yapıyor ve dalgalar tekrar köpürüp o 

duvarlara çarptığında bina çökecek. 

72 İnsanlara vicdanları aracılığıyla barışımı önerdim ve onlara dedim ki: İşte buradayım, ama onlar 

Beni dinlemek istemediler. Zaman zaman küçük çocuklar ve aptallar gibi davranırlar. Size çocuk gibi 

davrandıklarını söylüyorum çünkü eylemlerinde ruhun uzun bir gelişim dönemi boyunca kazandığı ışığı 

açığa vurmuyorlar. Üçüncü Çağ'da yaşamalarına rağmen, henüz barışın ne anlama geldiğinin farkında 

değiller. Ruhları halsizdir ve kalpleri gerçek merhametin ne olduğunu hissetmez ve insan sevgisiyle 

çarpmaz. Ama pelin otundan daha acı bir acı onları yakalayacak, bu acı sayesinde uyanacak ve daha 

duyarlı hale geleceklerdir. Bu kâseyi insanlara verecek olan ben olmayacağım, çünkü Ben'im içimde bu 

acı var olamaz. 

73 İnsanoğlunun neden olduğu tüm acılar, buna neden olanlar tarafından içilecek olan tek bir kadehte 

toplanacaktır. Ve acı karşısında sarsılmalarına asla izin vermeyenler şimdi ruhen ve bedenen titreyecekler. 

74 Halkların garip ve şaşırtıcı olaylarla sarsıldığını göreceğiniz saat yaklaşıyor. Dünyada büyük 

olmuş ve halklarını ve uluslarını terk ederek çorak topraklarda, yalnızlık içinde vicdanlarıyla huzur arayan 

insanlar hakkında bilgi edineceksiniz. Nefretleri ve güç arzularıyla tanınan diğerleri dünyayı şaşırtacak 
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çünkü ağızlarından aniden sevgi ve barış sözcükleri dökülecek. Çünkü ışığım onları saracak ve Ruhum 

onların dudakları aracılığıyla konuşacak. 

75 Bu olaylara, sorulara doğru çözüm ve açıklama bulmaya ve insanların dehşete düşmüş veya kafası 

karışmış zihinlerine ışık tutmaya hazır mısınız? 

76 Uzun zamandır sizi eğitiyorum ama yine de barışın askerleri olamıyorsunuz. Uluslara bakın, 

savaşa hazırlanmak için ne kadar az zamanları var ve dünyanın içini bile nasıl sarsıyorlar. Siz onlara 

Benim huzurumu hissettiremezken, onların nefret güçlerinin etkilerini en uzak yerlere kadar nasıl 

hissettirdiklerini görün. 

77 Nefret sevgiden daha mı güçlüdür? Karanlık ışıktan daha mı güçlüdür? Kötülüğün iyilikten daha 

büyük bir etkisi var mı? - Hayır, çocuklarım. 

78 Sizi azarlamıyorum, sadece İsa'nın bağında çalışmanın zor olmadığını ve gelişiminizde sebat 

etmeniz gerektiğini söylemek için sizi sevgiyle uyandırıyorum. Bir an için kendinizi yenileme kararlılığını 

içinizde taşırsanız, ruhunuz sevinir ve Babasına daha yakın hisseder. Ancak ayartılar adımlarınızı bekler 

ve sizi aşağı çeker. 

79 Kendinizi iyiye doğru yükseltin, maddi ve manevi unsurların her yerde çalkantı içinde olduğu 

Birinci ve İkinci dönemden farklı bir dönemden geçtiğinizin farkında olun. Bu, sadece ruhsal olarak hazır 

olanlar için görünür, olmayanlar için ise görünmez olan bir savaştır. Bu kasırganın içinde milyonlarca 

insan ve ruhani varlık hareket ediyor, bazıları ışığı yakıyor, diğerleri onu arıyor; bazıları karanlığı yayıyor, 

diğerleri ondan kaçıyor. 

80 Bu zamanda Işığı ararken zayıf düşenin vay haline! Milyonlarca görünmez göz sizi alaşağı etmek 

için izliyor. Yabani otların büyüdüğü tarlaları fetheden iyi tohum olmanızı istiyorum. Kıyılarından taşan 

bir deniz gibi, kötülük ilerler ve birbiri ardına kalpleri karıştırır, kirli suları evleri, çocukların kalbini, 

gençlerin zihnini, kadınların en saf duygularını sular altında bırakır. En kutsal kurumlarınız gibi en asil 

kurumlarınız da aşağılanıyor. Bu arada, sen ne yapıyorsun? Siz de hiçbir şeyi fark etmeyen körlerden 

misiniz? Kalbiniz için biraz huzur aramak adına kendinizi bencilliğinizin içine mi hapsediyorsunuz? 

Savaşın gürültüsü ve insanların ağıtları oraya ulaşmasın diye kendinizi yatak odanızın dört duvarına mı 

kapatıyorsunuz? 

81 Şimdi size duyurduğum zamanın yaklaştığını gördüğünüzde, Efendi'nin sizinle peygamberce 

konuşmadığını söylemeyeceksiniz. Ama insanlar arasında barış olmadan önce, ateş yeryüzünün tüm 

yüzeyindeki daraları yakacak, salıverilen su selleri onları temizleyecek ve karlar onları arındıracaktır. 

82 Uyanın, öğrenciler; hazırlıklı olun, gafil avlanmayın, çünkü size sözlerle, eylemlerle ve kitaplarla 

karşı çıkılacak. Size karşı silahlar ve iftiralar hazırlanıyor. Ayrıca bir ideolojiler, doktrinler ve teoriler 

savaşına da tanık olacaksınız. İlahiyatçılar şimdiye kadar keşfettiklerinden daha fazlasını keşfetmeye 

çalışacaklardır. Filozoflar dünyaya yeni fikirler getireceklerdir. Bilim adamları kendi bilgilerini tek gerçek 

olarak ilan edeceklerdir. Dinlerin fanatikleri taraf olarak ortaya çıkacak ve çatışacak. 

83 Bu, donanımlı olmanız gereken bir zaman olacak, çünkü sesiniz sakin ve bilinçli olarak duyulacak 

tek ses olacak. 

84 Seni ne kadar kınadığımı şimdi anlıyor musun? Şimdi ne kadar küçük olduğunuzu ve hala ne kadar 

çok kusurunuz ve eksikliğiniz olduğunu görüyor musunuz? Yine de Bana hizmet edeceksiniz ve sununuz 

Tanrısallığımın önünde hoş ve güzel kokulu olacak. 

85 Buluşma Çadırı, Antlaşma Sandığı ve Yasa yüreğinizdedir. Alçakgönüllü olan sizlere, bilginlerin 

kavrayamadıklarını açıklayacağım. 

86 İnsanlar, bu zamanda, mirasyedi oğul gibi Baba'nın evine dönüyorsunuz. Seni gebe bıraktım ve 

sana dedim ki: Sen ilk doğansın, ama senin yokluğunda diğer kardeşlerin dağıldı. Yalnız kaldım ve 

yalnızlığımda ağladım. Şimdi döndünüz ve size diyorum ki: Soframa oturun, orada somunlar, meyveler ve 

şarap var. Yan odada aletler var. Sonra nankörlüğünüz ve itaatsizliğiniz için ağladınız, size verilenleri 

almayan diğer halklar arasında parya olduğunuzu fark ettiniz. Ruhsal armağanlarınızın size geri 

verilmesini istediniz ve servetiniz size geri verildi. 

87 İnsanlığın uyumsuzluğu konusunda büyük sorumluluk taşıdığınızı fark etmenizi sağladım. Sonra 

size bir sevgi kılıcı emanet ettim ki, onunla kardeş kavgasına neden olanları bastırıp huzuruma 

getirebilesiniz. 
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88 Sizin göreviniz barış, kardeşlik ve ruhanileştirmedir. Kalbinizi şimdiki işleri için suçlamıyorum, 

ama zihninize geçmişini hatırlatıyorum ve sonsuzlukta onu bekleyen yüce görevi anlamasına izin 

veriyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 142 
1 Sevgim, varoluşunuz boyunca size öğrettiğim emirleri yerine getirmenizi talep etmek için 

üzerinize iner. Lütufla dolu olduğunuzu, meshedildiğinizi ve görevinizi yerine getirmek için 

hazırlandığınızı görüyorum ve size verdiğim tohumun meyvelerini toplamak istiyorum. 

Alçakgönüllülüğünüz ve iyi niyetinizle sevinmek istiyorum. Eğer size şefaatiniz sayesinde dünyanın lütuf 

ve bereketle dolacağını teklif ettiysem, bunun nedeni iyi işlerinizin bu dünyanın ötesinde de çoğaldığını 

görmeniz için size yetki vermiş olmamdır. Şefaatiniz sayesinde muhtaç ruhlar ışığa kavuşacak. Çünkü size 

doğrusunu söyleyeyim, sadece bu dünya arınması için zorluklar ve sınavlar çağından geçmiyor, aynı 

zamanda başka alanlarda da kefaret ve acı var. 

2 Öğretimi kendinize mal edin, Sözümü hissedin; nazik ve sevgi dolu olduğu gibi, aynı zamanda 

serttir de. Bunu anlayacak ve kavrayacaksınız! Bu tohumun yüreğinizde kök salmadan rüzgârla sürüklenip 

gitmesine izin vermeyin, çünkü yarın onu özleyeceksiniz. Yaşamlarınızı Benim Yasalarımın uygulamasına 

göre düzenlemek için neyi bekliyorsunuz? Denemelerin sizi kuşatmasını beklemeyin, çünkü bu sizin için 

çok üzücü olur. Bunu sevgi ve inançla yapın, size "birbirinizi sevin" diyen buyruğu yerine getirin. 

3 Sizinle en büyük netlikle konuştuğum bu zamanı kullanın ve size rehberlik etmeme izin verin. 

Yasalarıma itaat ederseniz geleceğinizin huzurlu olacağını unutmayın. 

4 Kendi içinize dönün, vicdanınızın ışığında kendinizi inceleyin; sizinle adaletle konuştuğumu, 

dehşet saçmadığımı, ama sizi uyanık yaşamanız için uyardığımı göreceksiniz. 

5 Sözüm ruhun gıdasıdır. Her zaman sizinle konuştum. Şimdiki zamanda bu mesajı insanlık için 

bıraktım, Kendime sizin aracılığınızla hizmet ediyorum. Dünya uyurken onu izliyorum. Size göründüm ve 

tıpkı İkinci Çağ'da, Dirilişimden günler sonra, öğrencilerimin önünde yükseldiğim ve onların Beni ruhen 

ayrılırken gördükleri gibi, şimdi de tüm varlıkları yargılamak için size görkemle geliyorum. 

6 Bugün ışığım tüm insanlığa yayılıyor. Bu öğretiler hakkında bilgi sahibi olduklarında, uluslardan 

ve vilayetlerden hemcinsleriniz Benim Sözümü aramak için bu topraklara gelecekler. O zaman artık 

Kendimi bugün yaptığım gibi insan zihni aracılığıyla göstermeyeceğim ve siz inananlar, Benimle iletişim 

kurmak için ruhunuzu yükseltmeye kendinizi alıştıracaksınız ve basılı Sözümü herkese gösterecek ve 

öğretilerimden aldıklarınıza tanıklık edeceksiniz. Onlara insan olmadığımı, ruh olarak geldiğimi ve bu 

şekilde aranızda sonsuza dek kaldığımı söyleyeceksiniz. 

7 Bugün, Çilemi anarken, size bir kez daha Çarmıh'a gittiğimi, Çilemin her an yenilendiğini, savaşın, 

günahın ve materyalizmin Tanrınıza karşı bir suç çarmıhı oluşturduğunu söylüyorum. Sözümü anlamış 

olan sizler, günaha karşı büyük bir savaşta Benimle birleşeceksiniz. Ruhani birlikler savaşa başladı, siz de 

onlara katılacaksınız. 

8 Ziyaretler dünyayı sarsacak. İyi haber herkese ulaşacak ve onlar benim başka bir vasiyet bırakmak 

ve onların işlerini yargılamak için geldiğimi bilecekler. 

9 Siz dinleyicilerimin daha sonra Benim ilahi tezahürümü anlamadığınız için gözyaşı dökmenizi 

istemiyorum. Dua edin ve dualarınızla şu anda size vermekte olduğum bu yeni vahye nüfuz edecek ışığı 

alacaksınız. 

10 Size barış armağan ediyorum. Eğer hazırlıklı olursanız, düşünceleriniz ve çalışmalarınızla bunu 

yayacaksınız. Ruhunuzu yükseltmek için bir araya geldiğiniz ve Benimle iletişim kurduğunuz ruhani 

bölgelerde yaşadığınız o değerli zamanlar geri gelmeyecek. Benim tarafımdan belirtilen zamandan sonra 

da insan aracılığı ile Benim Sözümü işitmeyeceksiniz. 

11 İzleyin ve dua edin; Sözümün gerçekleştiğini göreceksiniz. 

12 Sana yeni bir ders veriyorum. Her biri sizi görevinizi yerine getirmeye hazırlamak içindir. 

Dünyaya yalnızca bedensel kabuğunuzu korumak, servet biriktirmek ya da onur kazanmak için 

gelmediğinizi anlamaya başlıyorsunuz. Yaşam yolunda hiçbir zorluk çekmiyorsunuz. Eğer kendinizi 

yoksul gördüyseniz, bunun nedeni ruhunuzda ne taşıdığınızı fark etmeye çalışmamış olmanızdır. Sahip 

olduklarınızın kıymetini bilmeyi öğrenebilmeniz için sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeniz gerekli mi? 

Hayır, çocuklarım, bugün, hala armağanlarınıza sahipken, onları ruhunuzun iyiliği için kullanabilmeniz 

için onlar hakkında bilgi sahibi olmanız daha iyidir. 

13 Eğer Öğretilerim size tuhaf geliyorsa, size tuhaf olanın siz olduğunuzu söylüyorum, çünkü hem 

Ben hem de Yasam değişmez ve ebedidir. Size her geldiğimde, sizi daha uzak, daha lekeli ve dolayısıyla 
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doğru yoldan daha uzak buluyorum. Şu anda Kendimi size tanıttığım biçim size yeni mi geliyor? Bu yeni 

bir şey değil. Sesimin insanların aracılığı olmadan sonsuzlukta duyulmasını mı istiyorsunuz? Bu form da 

yeni olmayacaktır. Daha İlk Çağ'da, Sina Dağı'nın eteklerinde toplanan insanlara sesimi duyurdum. Ama 

Babalarının sesini bu şekilde duyduklarında o halka ne oldu? Kulakları, yürekleri ve zihinleri bu güç 

tezahürünü alamıyordu, öyle ki duymamak için kulaklarını tıkamak zorunda kaldılar ve Musa'dan 

Yehova'nın sesini kesmesi için aracılık etmesini istediler, çünkü sesi gök gürültüsü gibiydi. O zaman sesim 

Ruhumdan sizin bedeninize indi, şimdi ise sizi Babamın sevgisinin sizi beklediği yere yükselmeye 

hazırlıyorum ve siz Beni ruhtan ruha duyuyorsunuz. 

14 Kendimi her zaman tüm açıklığıyla ortaya koymuş olmama rağmen, insan materyalizmi yüzünden 

şüpheye düştü. Orada, Sina'da bile, Rab'bin halka verdiği yüce kanıtlar ve tezahürler karşısında, bu 

yürekler şüpheye düştüler, tereddüt ettiler ve her adımda Baba'ya sırtlarını dönmeye hazırdılar. Halkın her 

gönülsüzlüğünde Rab'bin merhameti gösterildi ve sonunda sadece O'nun gerçeği parladı. 

15 Size bir insan olarak tezahürümden söz ettiğimde, size şunu söylemeliyim ki - çok önceden 

duyurulmuş olmasına rağmen - dünya uykudaydı ve Beni tanıyamadı. İsa'nın bu dünyada gözlerini açtığı 

andan çarmıhta asılı olarak kapattığı ana kadar, Kalbim O'nun yaşam yolculuğu boyunca insanların 

şüpheleriyle yaralandı. 

16 İsa'nın tanrısallığından kuşku duyuyorlardı, çünkü O'nu alçakgönüllülüğüyle, giysilerinin 

yetersizliğiyle, maddi gücünün ve yeryüzü hazinelerinin yokluğuyla yargılıyorlardı. Ve ölümle savaşırken 

bile, o insanların kuşkuları İsa'nın yüreğini delip geçiyordu, sanki her bir soruları mızrak gibiydi: "Eğer O 

Tanrı ise, bedeninin kanaması nasıl mümkün olabilir?" 

"Tanrı'nın Oğlu'nun ölmesi nasıl mümkün olabilir?" 

17 Bazılarının bu dersleri kavraması için iki bin yıl geçti ve herkesin kavraması için çok daha fazla 

zaman geçmesi gerekiyor. 

18 Eğer bugün biri benim sürpriz bir şekilde geldiğimi söylerse, doğruyu söylemiyor demektir, çünkü 

dönüşümü size duyurdum ve size vereceğim işaretleri önceden bildirdim. Ama size işaretleri verdiğimde 

uyuyor olsaydınız, onları nasıl fark edebilirdiniz? 

19 Tıpkı İkinci Çağ'da Varlığımın Birinci Çağ'dakiyle aynı türden olmaması gibi, bu Çağ'da da 

Vahiylerim her zaman aynı Doktrin olmasına rağmen farklıdır. Sizi hazırlıklı bulmak, evinizi düzensiz 

bulmamak ve ziyaretimle sizi utandırmamak için gelişimi her zaman yüzyıllar öncesinden duyurdum. 

Geldiğimde her şeyi hazır etmenizi istedim ki, kapınız çalındığında, benzetmemdeki bakireler gibi Bana 

şöyle diyebilesiniz: "Girin Efendim, evinize hoş geldiniz." Ama Beni kabul eden sizin şüpheleriniz oldu - 

vahiylerimin ve tezahürümün şekli hakkındaki şüpheleriniz, kötü güçlere atfettiğiniz size verdiğim 

mucizeler hakkındaki şüpheleriniz, yeni kullarımın yoksulluğu ve alçakgönüllülüğü ve Kendimi ifşa 

ettiğim yerler hakkındaki şüpheleriniz. Ama biliyorum ki, tezahürümün sona ermesinden sonra, tıpkı 

geçmiş zamanlarda olduğu gibi, sizin soğukluğunuza, şüphelerinize ve materyalizminize rağmen, inanç ve 

anlayış gelecektir. 

20 Size geldim çünkü sizi seviyorum, çünkü yeni tezahürüm sırasında sizi çobansız bir sürü, 

doktorsuz bir hasta ve öğretmensiz bir öğrenci gibi bulacağımı biliyordum. İnsanlığın belli bir kısmını 

yeni tarlalara iyi tohum ekmeye hazırlamaya geldim; çünkü sizler yeni bir çağa, ruhsallaşma çağına 

girdiniz. 

21 Şu andan itibaren 1950 yılına kadar, göklerden bir çağlayan gibi yüreklerinize dökülen Sözümü 

kullanın. Saklayın ki Ben gittikten sonra bol bol aktarabilesiniz. Ruhunuzun sarsılmaması için 

öğretilerimle kendinizi güçlendirin. Bazılarının bu öğreti nedeniyle yargılanmak zorunda kalacağını 

unutmayın. Size öğrettiklerimi tam bir doğrulukla söylemekle yetineceksiniz. 1950'den sonra hafızanız 

temizlenecek ve Benim öğretilerimi hatırlayacaksınız ama aynı zamanda vahiy yoluyla yeni ve bilinmeyen 

öğretiler de alacaksınız. 

22 Birisi şu anda Bana kalbinin derinliklerinden şöyle diyor: "Tanrım, Seni izlemeye başladığım 

günlerde yaptığın mucizeleri şimdi daha hazırlıklı ve daha inançlı olduğum halde neden benim yaşam 

yolumda gerçekleştirmiyorsun?" - Bunun nedeni, gözlemlemeyi anlamamış olmanızdır. Bugün bile İlk 

Zaman'da yaptığım mucizeleri yapmıyorum. O zaman sizin ruhun yaşamına uyanış zamanınızdı. 

Kanıtların ve maddi mucizelerin olduğu bir dönemdi. Bugün ruhani mucizeler zamanıdır. Ruhunuzun her 

zaman aynı seviyede kalması ve benim size aynı dersi tekrarlamam nasıl mümkün olabilir? 
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23 Sözümü dinlemek için Huzuruma geldiğinizde, imanınızı canlandırmak için şaşırtıcı mucizeler 

yaptım. Bu ışığa zaten sahip olduğunuza göre, neden bugün sadece zayıflar için uygun olan şeyi 

soruyorsunuz? Şimdi benim size yaptığımı siz de hemcinslerinize yapma sırası sizde. 

24 Bugün size Yasamı öğretiyorum ve diyorum ki: Esenliğim sizinle olsun ve düşüncelerinizde saflık 

olsun ki, bugün "Söz "ün size söylediklerine dikkat edesiniz. Yeryüzünde kefaret ödeyenlere barış 

getiriyorum, kimilerine sevgiyle, kimilerine acıyla. Yüreğinizin bilmediği ruhunuzun lekelerini 

gözlerinizin önüne seriyorum ki, onları sabırla yıkayıp temizleyebilesiniz. Ayrıca İşime karşı üstlendiğiniz 

büyük sorumluluğu da size hissettiriyorum. 

25 Üçüncü Çağ'da Eserimi mütevazı ve basit ama istekli ellere teslim ettim ki, eserlerinizle onu 

onurlandırıp yüceltebilesiniz. 

26 Size Sözümü, tören ve ayinlerin yapıldığı evlerle karıştırılmasınlar diye "tapınak" değil "toplanma 

yeri" olarak adlandırdığım bu evlerin mahremiyetinde veriyorum. Bu öğretilerim aracılığıyla yüreğinizde 

Yaşayan Tanrı'nın gerçek tapınağını inşa ettiğimi biliyorsunuz. Toplanma yerlerinde bir araya gelen her 

cemaat, talimatlarıma uyarak gösterdikleri sevgi, itaat ve iyi niyete göre ruhsal olarak yükselecektir. 

27 Hepinizin Benim İşimin görkemi için çalışmanız Benim İsteğimdir, çünkü ruhunuz için büyük 

önem taşıyan zamanlar yaklaşıyor. Bunlar, ses ve düşünce haline gelen ışığımın, ulaşabileceğiniz en 

yüksek bağlantıda, sonsuzluktan ruhunuza nüfuz ettiği şeylerdir. Şu anda Rab'bin Ruhu'nun ses 

taşıyıcısının beynine girdiğini söyleyemezsiniz, çünkü bir insan Yüce Kudret olan şeyi barındırma 

kapasitesine sahip değildir. Bu, Benim öğretimi aktarmakla görevli olan kişinin zihnine inen bir İlahi Işık 

ışını olmuştur. Bu şekilde Hakikat bu cahil dudakların üzerinden akmaktadır ve bu putperestliğin ve dini 

fanatizmin yok edilmesinin başlangıcı olacaktır. 

28 Bu insanlar İlahi Işının koltuğu ya da tabanı olarak hizmet etmenin yüce lütfuna ve Sözün 

aktarıcıları olarak beyinlerine ve dudaklarına sahiptirler ama yine de diğerleri gibi basit insanlar olmaya 

devam edeceklerdir. 

29 Yarın bu buluşma yerleri çoğalacak ve hiç kimse Rab'be hizmet edenleri araç olarak ayırt etmeye 

çalışmadan, Rab'bin hizmetkârlarına ruhtan ruha duyurusunu duymak için kalabalıklar buralarda 

birleşecektir. Tüm çalışmalarınızda sadelik istiyorum. Alçakgönüllü olanları severim. Bir ahırda, 

çobanların arasında doğduğumu hatırlayın, çünkü onların arasında Beni hissedecek ve Bana inanacak 

saflığı buldum. Henüz hiçbirinizin beşiği yemlik olmadı, ama size alçakgönüllülük örneği vermesi için 

Kralınızla birlikte olması gerekiyordu. 

30 Onlara Sonsuz Yaşam derslerini verdikten sonra neden insanlara tekrar geliyorum? Çünkü insanlar 

Benim öğrettiğim örneklerin her birini ayin haline getirdiler. Beni hissedin ve Beni şu ya da bu biçimde 

sunmaya çalışmayın, çünkü bunlardan herhangi biri sizi gerçekten uzaklaştıracaktır. Beni Ebedi Baba 

olarak resmettiğiniz gibi yaşlı bir adam olarak hayal etmeye çalışmayın, çünkü ne zaman ne de mücadele 

Yaratıcı'nın zihninde iz bırakmaz, çünkü Ben zamanın üzerindeyim ve sizin gibi ona tabi değilim. 

31 Sözüm geçmişte olduğu gibi yine insanlar için uygunsuz olacak, ama onlara gerçeği söyleyeceğim. 

Kimseyi ifşa etmeden, ikiyüzlüye ikiyüzlü, zina edene zina eden ve kötüye kötülük yapan dedim. Gerçek 

çarpıtılmıştı ve yeniden parlaması gerekiyordu, tıpkı şimdi gerçeğin gizlendiği gibi ve bu nedenle 

insanların gözleri önüne bir kez daha görünmesi gerekiyor. Şu anda size ne öğretiyorum? - Her şeyi ve 

herkesi yürekten ve ruhen kutsamak; çünkü bu şekilde kutsayan kişi, herkese sıcaklığını veren Babasına 

benzer. Bu nedenle size diyorum ki: Ruhla, düşünceyle, yürekle kutsamayı öğrenin; huzurunuz, gücünüz 

ve yürek sıcaklığınız, ondan ne kadar uzak olduğunuzu düşünürseniz düşünün, gönderdiğiniz kişiye 

ulaşacaktır. Bütün insanlar birbirlerini tanımasalar ve hiç görmemiş olsalar bile birbirlerini kutsasalardı ne 

olurdu? Yeryüzünde kusursuz bir barış hüküm sürecek, savaş hayal bile edilemeyecekti. Bu mucizenin 

gerçekleşmesi için, erdemde sebat ederek zihinlerinizi yukarı doğru yönlendirmelisiniz. Bunun imkansız 

olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

32 Kaç tane din değiştirmiş günahkâr sizin kutsallık dediğiniz dereceye ulaşmıştır! Başlangıçta sizden 

daha iyi değillerdi, ama siz henüz o mükemmellik derecesine ulaşmadınız. Sevmeye başlıyorsunuz, sezgi 

armağanı meyve vermeye başlıyor ve şimdiden ilham alıyorsunuz, çünkü size dokunduğumda yanıt 

veriyorsunuz. Kapımı çaldığımda tüm kapılar yanıt vermez, ama açılanlar Işığımın size gelmesine izin 

verir. Günahkârın dönüşümü imkânsız değildir. İkinci Çağ'dan bazı isimleri hatırlayın: Magdalene, Pavlus, 

Augustine, Assisi'li Francis. Neden sadece İlk Çağ'dakileri hatırlamalısınız? 
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33 Sözünü ettiğim bu kişiler günahı ve hatta tutkuların çamurunu biliyorlardı, ama şimdi cennetteki 

ışıklar gibi parlıyorlar ve insanların aydınlatıcıları olarak ışıklarını size gönderiyorlar. 

34 Bilinmeyeni size yalnızca ben açıklayabilirim. Bu nedenle, günümüz insanlarının İsa'nın 

yeryüzündeki gençliğini tanımak için boşuna çabaladıklarını söyleyebilirim. Araştırıyorlar ve hayal 

ediyorlar, ama sadece Benim çocukluğumu ve ilan edilme zamanımı biliyorlar. Size şunu söyleyeyim: İsa, 

Cennetin Krallığını ilan etmek üzere yola çıkmadan önce insanlardan hiçbir şey öğrenmedi. Daha 

çocukluğunda Yasa öğretmenlerinin kafasını karıştıran O'nun onlardan öğrenecek neyi vardı? İnsanların 

hakkında hiçbir şey bilmediği o zaman sadece bir bekleme zamanıydı. 

35 Kalbinizdeki sevgiyle Benden öğrenirseniz, yanılmanız mümkün değildir. 

36 Seni böyle hazırlıyorum. Bugün bazıları gelir ve onlar aracılığıyla başkaları gelir ve onlar 

aracılığıyla başkaları tekrar yaklaşır. Her gün ve her nesil Beni daha yakın hissedecek, çünkü 

ruhanileşmeleri daha büyük olacak. 

37 Her gün merhamet edin, bu Benim için en iyi yükseliş olacaktır. Verin, yardım edin, teselli edin, 

bu en iyi günlük dua olacaktır, çünkü o zaman Baba'yla - şeklen bile olsa - özünde boş olan sözlerle değil, 

işlerle konuşacaksınız. 

38 Düşüncelerinizle Bana dua edin. Bunu yapmak için belirli bir yere ihtiyacınız yoktur ve 

vücudunuzun duruşu kayıtsızdır. Düşüncelerinizi huzur içinde cennetin yükseklerine yükseltin ve sonra 

Benim ilhamımı bekleyin. 

39 O gün size ne söyleyeceğimi peygamberler bile bilmez. Yüce öğütlerimde bunu size yalnızca ben 

açıklayabilirim. Babanızın mahrem öğütlerini bilmemekten korkmayın. Üstat olarak size her zaman yeni 

dersler vereceğimi bilerek mutlu olun. Sizden bir şey saklamak istediğimi nasıl düşünürsünüz, sadece 

bilmemeniz için? Sizi seviyorum ve Babamın Kalbinde hiçbir bencillik var olamaz. Size yaklaştığımda, 

Beni anlayabilsin ve sevebilsin diye ruhunuzu aydınlatmak içindir. 

40 Size ruhumla geldim, ama herkes Bana inanmadı, herkes Beni hissetmedi. Birçokları Beni inkâr 

etti ve daha başkaları da inkâr edecek. Beni inkâr edenlere Kendimi binlerce farklı biçimde gösterecek 

olsam, Beni hiçbirinde tanıyamazlar, çünkü Beni hayal ettikleri biçim onları sapıklıkta tutar. 

41 Kendimi dünyaya gösterirken asla bir maskenin arkasına saklanmadım; ancak insanlar tarafından 

görülmek, duyulmak ve anlaşılmak için gücümü sınırladım. 

42 Ruhsal gelişim yolunda neden ilerlemiyorsunuz? Kendimi sizin geri kalmışlığınıza göre mi 

göstereceğim? Eğer hazırlıklı olsaydınız ve Ben kendimi bir taşta tezahür ettirip onun aracılığıyla sizinle 

konuşsaydım, bu halimle bile sizin tarafınızdan tanınırdım. Benim özümü bilenler Beni her yerde 

hissedebilirler. Öte yandan, Tanrısallığımın sahte bir imgesini oluşturmuş olanlar, Beni tüm görkemimle 

görseler bile, Beni tanıyamayacak ve hatta Beni inkâr edeceklerdir. 

43 Kendimi bir insanın zihin organı aracılığıyla tanıtmamın nesi garip? Ben Kendimi saklamam, Ben 

varım. Bunun kanıtını isteyen kişi zihnini olduğu kadar kalbini de arındırmalıdır, o zaman ruhani 

gözleriyle gerçeği görecektir. 

44 İnsandan başka hiç kimse İlahi Aklı yansıtamaz. İnsan aklı İlahi Aklın aynasıdır. Onun kalbi, 

sevgiyi sakladığım kaynaktır. Onun vicdanı Benim Ruhumdan gelen ışıktır. Böylesine büyük armağanlara 

sahip olduğunuzdan kuşku duyuyor ve kendinizi bunlara layık hissetmiyorsanız, bu Babanızın değil, sizin 

suçunuzdur; çünkü size duyduğum sonsuz sevgiyi henüz anlamamışsınızdır. Bakın, lekeleriniz Beni 

aranızda bu şekilde açığa çıkarmanıza engel olmadı. Ama yarın bilim adamları bu tezahürlerin kötü 

olduğuna karar verirlerse, yargılayacakları kişi ben değil, kendileri olacaktır. 

45 İnsanı öyle bir mükemmellikle yarattım ki, kendine baktığında Babasının yansımasını görebilsin. 

Ama insan ne kendine bakmayı ne de kendi içine nüfuz etmeyi bildi; bu nedenle Beni tanımadı. 

46 Farklı çağlarda Kendimi insanlara beklenmedik şekillerde tanıttım. Vaat edilen Mesih'in, Tanrı'nın 

Oğlu'nun İkinci Çağ'da doğacak mütevazı bir evi bile olmayacağını size kim söyleyebilirdi? Marangozun 

karısı Meryem'in İsa'nın annesi olacağını size kim söyleyebilirdi? 

47 Yeryüzündeki ilk adımlarımdan itibaren gücümün işaretlerini verdim ve yine de birçokları 

tarafından şüphelenilmedim bile. 

48 Bu sefer sizi şaşırtmak için gelmedim. Eğer Benim dönüş vaadimi anne babadan çocuklara, 

nesilden nesile aktararak kendinizi hazırlamış olsaydınız, sizi Benim gelişimi beklerken bulurdum; ama 

kimse Beni beklemiyordu. Bazılarınız bu kehanetleri unuttu, diğerleriniz ise gizli tutuldukları için 
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bilmiyordu. Ne kadar az kişi gök kubbeyi araştırdı ve Benim geliş zamanımı bildirecek işaretleri aramak 

için dünyadaki olayları izledi. 

49 Bununla birlikte, Yorgan Ruhu olarak Benim dönüşümü bekleyenler, zamanın geldiğini ve 

Mesih'in ruhsal olarak insanlığa geldiğini hissederler. Diğerleri Benim gelişime ilişkin söylentileri 

duydular ama inanmadılar. 

50 İsa öğrencilerine şöyle dedi: "Yalnızca bir süre için aranızda olmayacağım. Tekrar geleceğim." 

Sonra onlara Üstat'ın "bulut üzerinde", meleklerle çevrili olarak dünyaya geleceği ve yeryüzüne ışık 

ışınları göndereceği açıklandı. 

51 İşte, burada "bulutun üzerindeyim" ve etrafım meleklerle çevrili; onlar kendilerini size İlahiliğimin 

habercileri ve iyi danışmanlarınız olarak tanıtan ruhani varlıklardır. Işık ışınları, size vahiylerimi getiren 

ve her zihni bilgelikle dolduran Sözümdür. 

52 Ne mutlu görmeden iman edenlere, çünkü onlar Benim Varlığımı hissederler. 

53 Dikkat edin, çünkü bu, günaha düşmenin sizi yenmek için yorulmak bilmeden savaştığı zamandır. 

Bağlanacağı zamanın yaklaştığını hisseder. Sizi Benden ayırmak için binlerce suçu var. Ama dua etmeli ve 

izlemelisiniz ki, her tuzaktan kaçınmanın yolu size açıklansın. Size İşimin anlamı olan ilahi meyvenin 

gerçek tadını bilmeyi öğrettim. Size erdemin yolunu, ruhani ve insani görevlerinizi yerine getirmeyi 

öğrettim. İşte böyle. Nasıl yoldan çıkabilirsin? 

54 Sınavlardan kaçmayın, onlarla yüzleşmeyi öğrenin. Güvende olmak için kapınızı kapatmanız 

yeterli olmayacaktır. Kapı kapalıyken, tehlike içeri girecektir. Düşük tutkular tarafından ayartılmayın. 

55 Kendinizi hazırlayın, çünkü üzerinde çalışılan teoriler size karşı çıkacaktır. Uyanık olun, çünkü 

sahte peygamberler ortaya çıkacaktır. Henüz ilk sınavı geçmeden savaşı kazandığınızı düşünerek 

uyumayın. 

56 Savaştan korkmayın, izleyin ve galip geleceksiniz. Ruh zarar görmez, diğer tüm silahlar 

kırılgandır. Bu nedenle, ruhla savaşın, gözleriniz her zaman net görsün ve rakibiniz merhametinize kalsın, 

çünkü öfke onu kör edecektir çünkü ruhsallaşmayı bilmiyor. 

57 Ruhçuluğun papazlarını ya da rahiplerini istemiyorum. Ben sadece havariler istiyorum. Dünyaya 

efendi olacağınızı söylemenizi istemiyorum. Hayır, Benim iyi öğrencilerim olun ve sizin aracılığınızla 

büyük öğretiler sunacağım. 

58 Kendinizi hazırlarsanız, bu mücadele dönemi acı yerine dinlenmeye dönüşecektir; çünkü bu 

dönemde işaretler ve mucizeler yaşanacaktır. 

59 Sözüm göklerde yankılandı ve yankıları yeryüzünüzde duyuldu. 

60 Bu lütuf gününde sizi kabul ediyorum. Sizler İsa'nın havarilerisiniz, Öğretilerimin büyüklüğü 

karşısında her zaman küçük olanlarsınız. Lambanızın ışığını yakıyorum ve ayaklarınız kanasın diye kendi 

kendinize yetiştirdiğiniz dikenleri çıkarıyorum. Tüm yaraları iyileştiren şifalı merhemi alın ve onun 

aracılığıyla acı çekmeyi bırakın. 

61 Beni dinleyin ve sonra size tüm sadeliğiyle verdiğim ama derin bir anlamı olan Sözümü kavrayın. 

İçinde tümüyle sevgi ve doğruluk olan talimatımı bulacaksınız. 

62 Size İlahi Işıltımı gönderdiğimde Kendimi size verdim. Teselli Edici Ruhumu size açıkladım, 

ancak bu tezahürün anlamını henüz anlayamadınız ve böyle yaparak daha da netleşmesini engellediniz; 

çünkü kardeşlerinizi kötü bir şekilde yargıladığınızda, ayrılık yaratır ve mesajlarımı aldığınız iletim 

kanalını engeller ya da kapatırsınız. Halkım arasında ne birlik ne de sevgi olduğu için, kendinizi lütfun 

kaynağından uzaklaştırdınız. Çünkü bunu insan kardeşlerinize karşı yapmazsanız, Beni sevdiğinize dair 

Bana güvence veremezsiniz. 

63 Yasalarım adildir ve onlardan birine itaatsizlik dünyanın huzurunu kaybetmesi için yeterlidir. 

Benim yasalarım sandığınızdan daha büyük ve çok daha hassastır. Bu nedenle, insanlığın başlangıcından 

bu yana insanların yaptığı işler hala bir etkiye sahip ve size ulaşan bir girdap gibi yayılıyor. 

64 Uluslar, insanlar tarafından çizilmiş sınırlardan başka bir şey değildir. Halklar, dinler, büyük ya da 

küçük gruplar Yasalarımın dışındadır çünkü birbirlerini tanımazlar, yabancı eylemleri yargılarlar ki 

yargılamak onlara düşmez. Her birinin kendi içinde geliştirmesi gereken çok şey vardır; komşularının 

yanlış bulduğu şeyler kadar ya da daha fazla. 

65 İnsanlar kanunlardan bahsederler ama onları kalplerinde taşımazlar, hissetmezler ya da onlara 

uymazlar. Ruh için uyanış zamanı geldi. Taş gibi olan kalpleri parlatmak üzereyim, çünkü olması gerektiği 
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gibi parlamıyorlar - yani Yaratıcıları tarafından çok sevilen mücevherler gibi. Gerçek değeri olanlar ne 

kadar azdır, ama Benim sabrım ölçülemez. Ben ruhunuzu ebediyen öğreten, cilalayan ve 

mükemmelleştiren Usta'yım. 

66 Mükemmellik modeliniz olarak insanı almayın, modeliniz olarak Baba'yı arayın, kardeşlerinizden 

birinin kötü bir şey yaptığını gördüğünüzde umutsuzluğa kapılmayın. İnancınızın zayıflamasına izin 

vermeyin; çünkü hepiniz uzun kefaret yolculuğunda bir gün düşecek ve yeniden kalkacaksınız; hatta bazen 

yolculuğa yeniden başlamanız gerekebilir. Kalkın ve Bende yaşama isteğine sarılın. Yaşam mücadelesini 

üstlenecek güçten yoksunsanız, bunu Benden alın ve Babanıza yaslanın. 

67 İçinize yerleştirdiğim sevgi kaynağının kurumasına neden izin verdiniz? Sevginin yaşam ve 

kurtuluş olduğunu bilmiyor musunuz? Sevgi sözleriyle konuşun, emirlerimi yayın ve gücümü hissedin, 

çünkü tüm yetilerimi Ruh'a vermeye geldiğimi ve ne kadar çok çalışırsanız o kadar güçlü olacağınızı 

bileceksiniz. 

68 Size öğretmeye geldim ve aynı zamanda sizi daha iyi yapmak istiyorum. Kendi içinize nüfuz 

ederek kendinizi tanıyın. Önce affetmeyi ve sevmeyi öğrenmezseniz, büyük bir ilerleme kaydettiğinizi 

düşünerek aldanmayın. Samimi olmalı ve alçakgönüllülüğü uygulamalısınız; ancak o zaman ruhani 

armağanlarınızın efendisi olabilir, büyük işler yapabilir ve her yere gidebilirsiniz. O zaman sizi durduracak 

hiçbir engel kalmayacak ve tüm tehlikeler ortadan kalkacak. Karanlığa inebilecek ve şaşkınlık içinde 

kalmayacaksınız, tam tersine daha parlak bir ışıkta parlayacak ve orada yaşayanları kurtarabileceksiniz. 

69 Zamanın başlangıcından beri size şu buyrukları bildirdim: "Tanrı'yı bütün yüreğinle ve bütün 

canınla seveceksin" ve "Komşunu kendin gibi seveceksin". - İkilikleri içinde bir bütün oluşturan bu 

yasalara uyulması bu dünyayı neşe, huzur ve mutlulukla dolduracaktır. İnsanoğlunun bu yasalara uymadığı 

için acı çektiğini ve yönünü kaybettiğini kavradığınızda, yeni bir hayata başlamak için cesaretleneceksiniz 

ve hem kendi iç dünyanızda hem de hemcinslerinizle yapılacak çok şey olduğunu fark edeceksiniz. 

70 Sevgi tek bir anda inancı ateşleyebilir, insanları birleştirebilir, içlerinde bugün hala uykuda olan 

birçok yetiyi uyandırabilir, bedenin ve ruhun gözlerine yeni bir ışık verebilir. Kalbinizde sevgi olduğunda, 

içinizde cennet vardır. 

71 Dünya sevdiğinde, üzerine barış inecek, Krallığım ve Varlığım her ruhta olacak ve mükemmel 

mutluluğa erişeceğiniz ruhsal yaşamın tadını çıkarmaya hazır olacaksınız. 

72 Dünyaya getirdiğiniz mesajın her zamankinden daha büyük bir netlikle ortaya çıkacağı bir bedene 

sahip olmak için kaç kez dünyaya dönmeniz gerekecek? Ruhunuzun, bu yaşamdaki bir tarla kuşu gibi, 

bahar mevsimini deneyimlemesine ve tadını çıkarmasına ve hac yolculuğunda Bana dönmek için gerekli 

deneyimi bulmasına izin verin. Zenginler çok çabuk bozulan hazineler biriktirirken, siz deneyim, gerçek 

bilgi toplayacaksınız. 

73 Tek Tanrı'ya inanan evler yaratmanızı istiyorum - sevgi, sabır ve özverinin uygulandığı tapınaklar 

olan evler. Onlarda, şefkat ve anlayışla kuşatacağınız, her adımlarını sempatiyle takip ederek izleyeceğiniz 

çocukların öğretmenleri olacaksınız. Sevginizi hem güzelliklerle donatılmış olanlara hem de görünüşte 

çirkin olanlara yağdırın. Güzel bir yüz her zaman aynı derecede güzel bir ruhun yansıması değildir. Öte 

yandan, görünürde çirkin olan bu yaratıkların ardında, değer vermeniz gereken erdem dolu bir ruh olabilir. 

74 Alçakgönüllülükle dua edin ve isteğimin sizin için gerçekleşmesine izin verin, çünkü istediğiniz 

şey her zaman adil, asil ve iyi olmayabilir. O zaman sizin için iyi olanı size vereceğim ki huzurlu ve mutlu 

bir yaşamınız olsun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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 Üçüncü Zaman Kitabı ─ Gerçek Hayat Kitabı62 

Talimat 121 

 Mesih'in sesini nasıl duyarız?  2 

 Ruhsal Armağanlar  3 

 İnsanlığa ciddi ve zamanında bir hatırlatma  8 

Tanrı'nın en çeşitli elçileri 

 insanlığın  13-17 

 Üstat dünyevi yaşamı hakkında bilgi verir27-29 

İlyas'ın Ruhu Roque Rojas tarafından 
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 1 Eylül 1866 Üçüncü Kez  30-33 

Ulusların sahte barışının özellikleri 

 ve göklerden gelen gerçek barışın40 

Dini cemaatlerin anlaşmazlıkları 

 gerçek için40  b 

 İlahi Gerçeğin Işığı Dünyayı Aydınlatacak  41 

Talimat 122 

Ulusların görünürdeki barışından sonra 

 Dini cemaatler arasındaki tartışmalar  15-18 

Reenkarnasyon bir sevgi yasasıdır ve 

 ceza değil  25-30 

Yüksek maneviyata eriştikten sonra - öngörü ve geriye bakış 

 hayatlarımızda mümkün  31-34 

 Mesih gerçek peygamberliğin özelliklerini açıklar  41-50 

 Mesih'in Ruh'taki Dönüşünün İşaretleri . .  52-53 

 Yedi Mührün Sırlarını Çözmek . .  54-60 

Talimat 123 

 Mesih'in Ruhani Dönüşüne İlişkin İşaretler2  a 

Arınmış ruhumuz herkes için kurtuluş sandığı olacak 

 İnananlar  2 b 

 Üç Çağda İlahi Vahiyler  1 + 3-6 

 Tezahür süreci üzerine  7-10 

 İşaretlenmiş 144.000 Kişinin Görevi ....  14-20 

 Üçüncü Çağda Mesih'in Ruhsal Dönüşü  25-28 

 Üçüncü Ahit  52-53 

 Mesih Vaat Edilen Barış Krallığını İlan Ediyor . . .  55-57 

Ruhsallaştırmanın ne anlama geldiğine ilişkin açıklamalar  64-70 

Talimat 124 

İlyas ve Meryem'in Yardımıyla Ruhsal İsrail'in Görevi 1-11 

Yalnızca ruhani özü arayın ve 

 Mektuplar asılı  12 

Meksika'nın ilahi güç için bu kadar önemli olmasının nedeni 

 Vahiyler  13-14 seçildi 

 Hıristiyan halklar nerede?  16-17 

1950'de ses taşıyıcıları tarafından yapılan açıklamaların sonu 
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Aynı zamanda, resepsiyon için hazırlıkların başlaması 

 Ruh'tan Ruh'a  32-38 

Meksika, Tanrı tarafından duyuru için belirlenen ülke 

 Ruhani öğretisi  52-58 

Talimat 125 

İsa'nın barış, adalet ve 

 aşk  1-15 

 Bilime karşı ciddi suçlamalar  17-18 

Materyalizmin sapkınlığı ve onun sahte 

 İhtişam yakında son bulacak  20-21 

Tanrı bize Özgür İrade bahşeder, sonuçları 

 katlanmamız gereken istismar  25-26 

 Bize yüklenen çarmıh kurtuluşumuzu temsil eder  29 

 Son zamanlara ilişkin acı tahminler  34 

 Duanın gücü  35 

Meksika, Tanrı'nın Kendisi için seçtiği ülke. 

 Ruhsal dönüş  41-47 

 Gerçek ve sahte tapınma  49-57 

Talimat 126 

 Özgür İradenin Kötüye Kullanılması Helake Yol Açar  5-7 

 Yakup'un Merdiveninin Ruhani Anlamı  12-13 

 Dua, Ruh'un Tanrı'sıyla konuştuğu dildir  22-24 

 Ruhsallaştırmanın Ölçülemez Önemi .  25-27 

Dini gruplar arasındaki mücadelenin itici gücü 

 topluluklar  34 

Kutsal Ruh'un tapınağının inşası 

 İmajları ve sembolleriyle kiliselerin sonu  35 

 

 Vaat edilen barış krallığı yaklaşıyor43-44 

İsa'nın maddi sözleri ve eylemleri ve onların 

 gerçek ruhani duyu  47-50 

Talimat 127 (1 Ocak 1945'te yayımlanmıştır) 

 İnsan sadece ekmekle yaşamaz  5-6 

 Beşeri Sevgi ve Ruhani Sevgi  7-10 

 Ruhsal hazırlığımızın mutlak gerekliliği  12-13 



İçerik bilgileri 

180 

 Tanrı'nın insanlardan hoşnutluğu sona ermiştir  31 

Tanrı'nın önünde artık küçük çocuklar değiliz. 

 ruhumuzun uzun gelişimi üzerine35 

Kehanet 1 Ocak 1945 tarihinde ilan edildi 

 Yedi Ulus'ta  51-65 

Talimat 128 

Ruh ilahi yasaları bilir ve 

 aynı şey ruha ve bedene rehberlik edecektir  6 

Hassas görevleri olan hayalet lejyonları 

 yeryüzünde doğacak  8 

 Tanrı bizi Kendi iradesinin araçları yapmak ister. 

Tanrı'nın adaleti doğru dengeyi sağlar 

 Merhamet gösterdiğimizde aldığımız ödüller  46-49 

 Alçakgönüllülük zaferdir ─ Kibir yenilgidir  54 

İsa'nın kanı yukarı doğru gelişimin yolunu açar 

 aklımızın  62 

Talimat 129 

İnsan yüce bir varlıktan gelir 

 İtaat borçlu olduğu varlık  2 

 Kan ve kurban ─ inancımızın sembolleri15 

Tanrı günahlarımızı bağışlar, ama biz 

 istisnasız kefaret ödemelidirler  20 

Üçüncü Ahit'in İlahi Öğretileri 

 kalplere derinlemesine kazınmalıdır  27-28 

İnsanların ruhsal ayrılığının nedenleri 

 ve onların üstesinden gelmek  36-39 

İnsani çatışmalar 

 Dinler ve fikirler başladı  42-48 

Talimat 130 (Kutsal Haftanın Kutsal Perşembe Günü) 

İsa'nın Kanının ve Kurban Edilerek Öldürülmesinin Gerçek Anlamı  1-8 

 En yüksek tatmin komşuya yardım etmektir  20-21 

Kendimizi fikirlerimizden ayırmalıyız 

 Tanrı, O'nun Evi ve Cennet Hakkında  35-37 

Entelektüel birikimin geliştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı 

 Hedefe ulaşın  38 
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İnsanlar engellerse Tanrı felaket gönderecektir, 

 öğrencilerinin görevlerini yerine getirmeleri  49 

 Yedi Mühür ve temsilcileri  56-63 

Talimat 131 (Paskalya Cumartesi) 

İsa'nın üçüncü gün dirilişi aşağıdakilere karşılık gelir 

 Üçüncü Zamanın başlangıcı  3 + 14 

 Sahte "Mesihler" ve Tanrı'nın gerçek elçileri  5 

İlahi Tutkunun temsiller aracılığıyla tasvir edilmemesi için öğüt 

 ve dış kültün gerçekleşmesi için11-12  + 15-17 

Her biri bir dizi şeyden sorumludur 

 Ruhlar yeryüzünde ve sonrasında cennette18 

 "Yakup'un Merdiveni "nin ruhani önemi  22 

Sessizlik içinde ruhumuzu yükseltmeye davet, 

 Tanrı'nın sesini duymak için28 

 Özgür İrade Kararı ve Tanrı'nın Rehberliği36 

Talimat 132 

Tanrı Sözü bir tohum gibidir, 

 çimlenmenin önünde birçok engel bulan  4-6 

1866'dan beri İlahi Öğretiler açıldı 

 Kutsal Ruh'un çağı  14-23 

Şu anda acı dolu bir dönemde yaşıyoruz. 

 Acı ve sınavlar  44-46 

Tanrı en başından beri yuvayı kurmuştur, 

 erkek ve kadından oluşur  47-48 

 Mesih'in Ruhani Dönüşü ve Mesajları  50-58 

Talimat 133 

 Mesih dünyevi yaşamımızın nedenini açıklar  2 

 Tanrı Ruh'tur, ancak yarattıklarında mevcuttur  5 

 Ey emek verenler ve yükü ağır olanlar, Bana gelin. 

Tanrı insanüstü kurbanlar talep etmez. 

 Onun halefiyeti  55-58 

 Rab'bin Bir Öğrencisinin Ölümü Üzerine  61-62 

 Savaştaki insanlar kendilerini yok ederken dua edin  63-70 

Hizmet etmek ─ müritlerin önemli görevlerinden biridir74 

Talimat 134 

Ruhsal olarak uyanmış öğrencilere açık bir öğüt, 
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 İlahi Usta'nın öğretisini yaymak için  3-17 

 Bu bir deneme zamanıdır  22-33 

 Reenkarnasyon üzerine düşünceler  41-43 

 Alegoride yaşam hakkında öğretim  49-52 

 Tanrı bizi ziyaret etmez, çünkü içimizde yaşar....  54 

 İnanç ve merhamet üzerine  55 

 Acı neden hayatımızdadır?   57 

Talimat 135 

 İnsan adaleti adil değildir1-4 

Dünya gezegeninin ölümü yakın değil, ancak 

Bu hatalar ve günahlar dünyasının çöküşü 

 Üçüncü Çağın Işığını Mühürlemek  5-7 

 Mesih Ruhsal İsrail'in gelişimini açıklar  10-16 

Nuh, Yeşu ve Musa, kendi yaşamlarını kanıtladılar. 

 Doğa güçleri üzerinde yetki  17-20 

Mesih'in elçileri insan grupları haline gelir 

 Tuhaf ruhani tarikatlarla karşılaşmak  21-28 

Mesih ruhsal-zihinsel gelişimi açıklar 

 insanoğlunun  36-49 

Varlığımızın üç değerli bileşeni: Ruh, 

 Ruh ve Beden  41 

Cennetteki Baba, Kendisini önceden gösterir ve açıklar. 

 Gelecekte çocuklarıyla ilgili planları  52-67 

Talimat 136 

 İnanç Üzerine  1-10 

 Maneviyata erişmek için çağrı  11-21 

Meksika'nın tarihi hakkında, Tanrı'nın 

 O'nun tezahürleri için seçilmiş  22-30 

Mesih doğumu ile öğretme faaliyetini karşılaştırır 

İkinci Çağ'da Ruhani Gelişiyle ve 

 Ruhsal armağanları geliştirmemiz için bizi uyarır  31-55 

1950 Mesih bildirilerini şu şekilde sonlandırır 

 Ses Taşıyıcısı, Ama İlhamları Devam Ediyor  56 

Büyük arınmadan sonra, dini topluluklar 

 ve mezhepler yok olur, geriye sadece Mesih'in öğretisi  kalır57 
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İsa bugün "Babamız "ı ruhsal olarak şöyle açıklıyor 

 dua etmek ve artık dudaklarla değil  64 

Tanrı insanın içinde değildir, çünkü tüm varlıklar ve 

 tüm yaratılış Tanrı'nın  içindedir71 

 Gelişimimiz ruhen yükselmemizi sağlar  73 

 Üç Zamanda İlahi Yasa  79 

Talimat 137 

İlahi Ruh'un ışığı bize şunları gösterir 

 Baba'ya Giden Yol  1 

Herkes dininin kendisine emrettiği şeyleri yerine getirirse, 

 kurtuluşu bulacak  2 

Tanrı yasadan önce halkını nasıl yönlendiriyordu? 

 Musa orada mıydı?   12-14 

Mesih bize yaşamlarımızı ruhsallaştırmamızı öğütler15-22 

İlahi Öğreti ile boşuna savaşmak, 

 çünkü  23-27 arasında kırılıyor 

Ruhsal yüzleşmeler ve çalkantılar 

bir çağın sonunu işaret ediyor 

 ve yeni bir  28-36'nın başlangıcı 

İnsanlığın eserlerinin bir gün yok olacağı zaman yaklaşıyor. 

 vicdan ışığında yargılanmalıdır37-40 

 Mesih son savaşta çekilen büyük acıları hatırlatır  43-48 

"Bulut" sembolü ve ruhani 

 Mesih'in İkinci Gelişi  56-66 

 

Talimat 138 (1945 yılında yayımlanmıştır) 

 Dua aracılığıyla Tanrı ile bağlantı kurarız  1~-5 

Tanrı İsrail halkına verdiği tüm vaatleri yerine getirdi. 

Ve İsrail'e ruhsal açıdan bağlı olanları da yaratacaktır. 

  9-11'i yerine getirdi 

 İlyas peygamberin büyük ruhani görevi12 

Acı veren sınavlar yaşamlarımız için iyileştiricidir 14-17 

 Fikir savaşı patlak verecek  34-35 

Tanrı putperestliği önlemek için tüm sembolleri ortadan kaldırdı. 

 önlemek için  36-37 
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İsrail'in bir nimet olabilmesi için bölünmüşlüğe son vermesi gerekmektedir. 

 tüm insanlık için olmak  38-41 

Mesih'in öğretileri düşmanlığın üstesinden gelecektir. 

 ruh ve madde arasında . .  51-52 

 Mesih'in 1950'den sonra bizimle olan bağlantısı  74 

İsa'nın insanlığa uyarısı: O gün 

 O'nun doğruluğu yaklaştı  77-79 

Talimat 139 

 Barış için dua ve ruhani mücadele1-9 

Fikirlerin ve inançların çatışması 

 mahkumiyetler13-16  + 33 

 Tanrı'nın sahte elçilerinin ortaya çıkışı17 

 Tanrı'nın çocuklarının yürümesi gereken yol  30 

 İnsan Ruhunun Uyanışı  34-41 

Materyalizm yanlış yoldur ─ sevginin ruhani doktrini 

 doğru yolu gösterir  42-49 

Tüm evren ilahi bir varlık olarak görülüyordu. 

 Oluşturulan öğretim kurumu  50-51 

 İyilik yapmak ─ ödül beklemeden  56-58 

Talimat 140 

Ancak içimizdeki materyalizm yok edildikten sonra 

 ruhani yolda yürüyoruz  1-8 

 Sevgi yaşamı yöneten yasadır  9-13 

Tanrı'nın gerçek çocuklarının ruhlarının bir görevi vardır 

 yaratılışın başlangıcından beri korunmuştur. .  19-20 

 

İsa'nın insan annesi olarak Meryem hakkındaki gerçekler 

 ve tüm insanların ruhani annesi olarak42-52 

Mesih'in Öğüdü: Öğretilerini Cesaretle İfade Edin 

 ve onları sevgiyle yaymak  57-67 

Talimat 141 

Duanın özü güzel sözler değildir, 

 ama kalbin saf düşünceleri ....  2 

Yaşam mücadelesi, yaşamın bir parçası olduğu için 
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 iademizle ilgili incelemelerin  3-8 

Bu dönemdeki iki önemli olay şunlardır: 

 ı̇lahı̇ tezahürlerı̇n başlangici ve sonu  12-16 

 Mesih ruhsal görüşü açıklar  21 

 Tanrı'nın Ruhu bizi tüm gerçeğe götürür  22-27 

 Meryem, İlahi Şefkat kadını yarattı  64 

 Acı ve sınavlar üzerine ilahi düşünceler  66-68 

 Görünürdeki ve gerçek barış  69-72 

 Mesih ruhsal görevimizi açıklar85-88 

Talimat 142 

Mesih'in sözleri ruhun gıdasıdır 

 ve aynı  2-12'nin yönetimi 

Bize yönelik farklı ilahi iletişim türleri 

 farklı zaman ve durumlarda13-20 

Ruhani mucizelerin zamanıdır, artık 

 malzeme  22-23 

Ses taşıyıcılarının (veya sözcülerin) misyonu 

 Tanrı'nın  27-29 

Tanrı'yı hiçbir şekilde hayal etmemeliyiz, 

 ama O'nu hissedin  30 

 Görevimiz: herkesi ve her şeyi kutsamaktır31 

 Doğru Dua Üzerine  37-38 

 Mesih ruhsal dönüşü hakkında konuşur48-52 

Günah, zamanın yaklaştığından şüphelenir, 

 bağlı olduğu  53 

 

Spiritüalizmde papazlar ya da 

 Rahipler  57 veriyor 

İkili sevgi buyruğunun yerine getirilmesi 

 Dünyaya barış ve refah getirin69 
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Meksika'da İlahi Öğretiler 1866-1950 
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