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Önsöz 
Yaratıcı Ruh her zaman yarattıklarıyla farklı şekillerde konuşmuştur. 

"İlk kez" Baba kendisini vicdan aracılığıyla doğrudan çocuklarına tanıttı ve buna ek olarak 

habercilerin, rehberlerin ve peygamberlerin ağzından konuştu. Rab'bin hizmetkârlarının öngörüleri ve 

vahiyleri, insan ruhunun yükselen bir gelişimini ve Efendi'nin gelişini duyurdu. 

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

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

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

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

söylemiştir. 

Ve böylece, 1 Eylül 1866'da, Batı'da önceden belirlenmiş topraklar olan Meksika'da yaşananlarla 

"Üçüncü Zaman" başladı. Orada, insanın düşünce ve konuşma yetisiyle ilgili Ruh'un vahiyleri gerçekleşti 

ve bu vahiyler 31 Aralık 1950'de geri dönülmez bir şekilde sona erdi; böylece bu hazırlık döneminden 

sonra insanoğlu, insan ruhunun İlahi Ruh'la ve genel olarak ruhani dünyayla daha mükemmel bir doğrudan 

diyalog kurma yetisine sahip olacaktı. 

Vaat edilen Kurtarıcı'nın ve meleklerinin tezahürleri için Rab, yüce iradesine göre, Kendisinin seçtiği 

ve hazırladığı ve akılları aracılığıyla İlahi Ruh'un ışınının kendini duyurduğu insan araçları kullandı. 

Vahiy döneminin son 20 yılı boyunca, 1930 yılı civarında başlayarak, Rab'bin öğretilerinin çoğu steno ile 

kaydedildi. Bol miktarda öğretiler, doktrinler, kehanetler, vahiyler vs. ülke çapında oluşan çok sayıda 

farklı buluşma yerinde gerçekleşti. Daha önce "ses taşıyıcıları" olarak hizmet etmiş olan ve İlahi Ruh'tan 

gelen açık bir talimat üzerine harekete geçen küçük bir grup, ilan edilen 366 öğretiden 12 cilt derledi. 

Onlara unvanı verdiler: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" Almanca: "Buch des Wahren 

Lebens".  



 

7 

Meksika'dan bir selam 
Okuyucuya, Ruh'ta yeniden ortaya çıkan Mesih'in tezahürlerinin ─ilk olarak İlyas'ın Ruhu tarafından 

hazırlanmıştı─ 1866 ile 1950 yılları arasında Meksika'da nasıl gerçekleştiği hakkında bir fikir vermek için, 

aşağıda kendisi de "Söz "ün bir aracı olan bir Meksikalının Almanlara bir selamı yer almaktadır. İnsani 

açıdan basit bir kökene sahip, hayatına bir boğa güreşçisi olarak başlamış, daha sonra kendisi ve ailesi için 

fotoğrafçılık yaparak günlük ekmeğini kazanmış ve basit ve mütevazı koşullarda yaşamıştır. 

"21 yaşıma yeni girmiştim. Yıllardır, güneşin veya temiz havanın faydalarından birkaç dakika bile 

yararlanmama izin vermeyen çok sıkıntılı bir cilt hastalığının kurbanı olarak evime hapsolmuştum. 

Bana sonsuzluk gibi gelen o yalnızlık yıllarında, üstelik en boş hayallerin peşinden koşulan gençliğin 

şafağında olduğum için, sabırsızlık ve umutsuzluk krizleri yaşadım. İtiraf etmeliyim ki, bu sınavda bana 

sadece ailemin ve kardeşlerimin hayırsever desteği ve elbette bir gün sağlığıma kavuşacağıma dair zayıf 

bir umut moral verdi. 

Birçok doktor vakamla ilgilendi ve sayısız tedaviye maruz kaldım - hepsi de boşunaydı. Sadece her 

başarısızlıktan sonra umutsuzluğumun arttığını hatırlıyorum. 

Tecrit edilmişliğim, sessizliğim ve yalnızlığım her geçen gün daha da dayanılmaz hale geldikçe duaya 

sığındım, duada ruhumun tarifsiz bir huzur bulduğunu ve kalbimde kısa bir süre içinde tutsaklığımdan 

kurtulacağıma dair bir önsezi oluştuğunu fark ettim. 

Dualarım gittikçe uzadı ve ruhani konsantrasyonum derinleşti. Mümkün olduğunca sık meditasyon 

yapmaya çalıştım, çünkü dua devam ettiği sürece tüm acılardan özgür kalıyordum. Sonra, mutluluk sona 

erdiğinde ve yalnız, sessiz ve tekdüze hayatımın gerçekliğine geri döndüğümde, her zaman ruhumun 

güçlendiği ve kendisine ilham verdiği başka bir dünyadan geliyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Burada 

dualarımı o ana kadar düşünülmemiş fikirlerden oluşturduğumu belirtmeliyim. Bu tür coşkular sırasında 

zaman kavramını nasıl kaybettiğimi ve beni çevreleyen her şeyin yok olduğu anları asla unutmayacağım. 

Bununla birlikte, çocukluğumda - yaklaşık 12 yaşımdan itibaren - kendime açıklayamadan, neredeyse her 

gün kendimi birkaç dakika süren, belki de bilinçaltı tarafından yönlendirilen bir otomat gibi davranmak 

zorunda kaldığım bir tür ruh kopukluğu içinde bulduğumu hatırlıyorum. Bu garip durum devam ettiği 

sürece en ufak bir zorluk yaşanmadı. Garip bir şekilde, ilk başta korkmama neden oldu, ancak zamanla 

fenomen yoğunlaşırken yavaş yavaş ona aşina oldum. 

Hastalığım zirveye ulaştı. Bazen hiçbir şeyin söndüremeyeceği bir iç ateşin etkisiyle tenimin yandığını 

hissediyordum. Aynı zamanda görünüşüm de gittikçe daha içler acısı bir hal alıyordu. 

Bir gün babam, Tanrı'nın seçtiği kişilerden biri olduğu kesin olan basit bir adamın ağzından İlahi 

Efendi'nin sözlerini duyduğuna dair bir haberle çıkageldi. Meksika'nın ücra bir köşesinde, fakir bir 

buluşma yerindeydi. Bu bildirilere uzun süredir hayranlık duyan iyi bir arkadaşı onu da yanına almıştı. 

Bir anda, ışığa aç ve adalete susamış olanları aramak üzere insanlara yaklaşmak için insan algısının 

yardımıyla konuşanın O, Efendi olduğundan emin oldum. 

Günlerdir beklediğim mucize önümde duruyordu. Acı çektiğim saatlerde sık sık konuştuğum O, şimdi 

bana çok yakındı ve bedenimin ve ruhumun iyileşmesini sağlamak için beni bekliyordu. 

Tanrı'nın çağrısına uydum! İlk kez 14 Şubat 1934 Pazar günü, ilahi mesajın işitilebildiği pek çok 

odadan biri olan o mütevazı toplantı odasına girdim. Orada bulunanların, daha sonra ilahi sözü iletecek 

olan "söz taşıyıcısının" içsel işitmesine ilham verecek olan "ilahi ışının" gelişini beklemek üzere 

kendilerini hazırladıkları iç gözlem ve derin konsantrasyondan çok etkilendim. 

Bu olayda "söz taşıyıcısı" ya da "aracı" bir kadındı. Sıradan görünüşlü ve doğuştan kör olan basit bir 

kadın. İtiraf etmeliyim ki, görünüşü bende pek de hoş bir izlenim bırakmadı. Bu nedenle, dudaklarını açıp, 

insanın hayal bile edemeyeceği derinlikte, harikulade ve bilgelik dolu bir vaazı, mesaja son derece 

etkileyici ve dokunaklı bir vurgu katan, şaşırtıcı tonlamalarla dolu tatlı bir sesle dinlediğimde şaşkınlığım 

daha da arttı. 

Bildirinin devamında, orada bulunanlar ruhun bölgelerine yükselmek ve ilahi talimattan tam anlamıyla 

zevk almak için konuşmacının varlığını tamamen unuttular. Ancak, bildiri sırasında birisi gözlerini açıp 
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konuşmacıyı gözlemlerse, o zavallı ve sıradan varlığın zihnini yücelterek kendini nasıl değiştirdiğini, hatta 

böyle anlarda ondan nasıl büyük bir güzellik ve hayranlık uyandıran bir heybet yayıldığını fark edebilirdi. 

İlahi söz dudaklarından tükenmez bir gelgit dalgası gibi aktı, bir saat, iki saat, üç ve daha fazla. Hepsi 

hiç duraksamadan, kesintisiz, kusursuz bir şekilde ve en ufak bir yorgunluk belirtisi göstermeden ya da ses 

boğuklaşmadan veya kırılganlaşmadan geldi. Aksine, ralli uzadıkça ilham daha da mükemmelleşiyor 

gibiydi. 

Bu iletişim anlarında İlahi Üstadın varlığı o kadar güçlü bir şekilde hissediliyordu ki, kişi onun 

yakınlığını ve dostluğunu oldukça somut bir şekilde hissediyordu. Her kalbe hitap etti! Orada bulunanların 

en gizli düşüncelerini okudu ve dinleyicilerinin en gizli liflerine dokundu ve bunu kimseyi incitmeden ya 

da suçlamadan yaptı. Her biri, sevgi ve bilgeliğin araştıran bakışlarıyla Üstat tarafından kendisine hangi 

kelimelerin yöneltildiğini kalbinde hissetti. 

İlahi iletişim, söz sahibinin dudaklarında farklı tonlara ve renklere büründü. Rab Baba olarak 

konuştuğunda, ses şefkat, bağışlama ve okşama iletirdi; Rab Efendi olarak konuştuğunda, ses derin ve 

bilge bir hal alıyordu; Yargıç olarak konuştuğunda ise, Söz Taşıyıcısı'nın sesi sonsuz bir otorite ve güç 

tonuna bürünüyor, adalet ve ilahi gayret öylesine çarpıcı bir hal alıyordu ki, dinleyenleri gerçekten harap 

ediyor, onları tövbe gözyaşlarına zorluyor ve tövbe edip telafi etmeye karar vermelerini sağlıyordu. 

Böylesi bir yücelik karşısında kendimi çok küçük ve toplananlar arasındaki en son kişi olarak 

hissettim. Cahilliğimden, Tanrı'nın benim önemsiz varlığımı fark etmemiş olması gerektiğini düşündüm. 

Ancak kısa süre sonra kendimi hatam konusunda ikna etmek ve Usta'nın bakışlarının herkesi keşfettiğini 

öğrenmek zorunda kaldım. Bu ruhani ziyafetin tadını çıkarmaktan başka bir amacımın olmadığı birkaç 

aylık sık ziyaretlerden sonra, unutulmaz bir öğleden sonra Rab tarafından çağrıldım. 9 Ağustos 1934'te, 

şaşkınlığımı üzerimden atamadan, İlahi Söz'e Söz Taşıyıcısı olarak hizmet etmek üzere işaretlendim ve 

meshedildim. 

En derin hareket, en asil ve en berbat duygular o yüce anda kalbimi ele geçirdi. Yarattıkları üzerinde 

sınırsız bir hakka sahip olana o yüce anda ne reddedebilirdim ki? 

Kaderim çizilmişti. O günden beri hayatımı böylesine zor ve hassas bir hizmete adamaktan başka bir 

şey yapmadım. 

Aynı zamanda fiziksel olarak tamamen iyileşmemi sağlayan birkaç aylık hazırlık dönemi, o saatten 

Tanrısal Işık'ın bu formda kendini göstermeyi bıraktığı 31 Aralık 1950'ye kadar kendimi bedenen ve ruhen 

teslim ettiğim İlahi Üstat'ın sözcüsü olarak eğitilmeme hizmet etti. 

Sözün taşıyıcıları olan bizler, ülkemizin dört bir yanına dağılmış çeşitli toplantı yerlerinde akın akın 

gelen kalabalıkların önünde o unutulmaz mücadele yıllarında edindiğimiz deneyimleri, izlenimleri ve 

dersleri anlatmaya kalkışsaydık, ciltler doldurmamız gerekirdi; çünkü kariyerimiz en olağanüstü olayların 

kesintisiz bir şekilde birbirini izlemesinden ibaretti ve bunları burada bana ayrılan sınırlı alanda anlatmak 

imkansız olurdu. 

Ancak hazırlığımız için kendi dudaklarımızdan dökülen sözlerden başka bir kitabımız olmadığını 

vurgulamak son derece önemlidir. Çünkü ilahi mesajı en yüksek sadakatle alabilmemiz için zihinlerimize 

hiçbir etki girmemeliydi. Eğer alçakgönüllü olursak, Rab bizi halkının önünde sevgi ve lütufla seçkin kılar. 

Ama bir kez kibir ya da bencilliğin bizi yönetmesine izin verirsek, O'nsuz hiçbir şey yapamayacağımızı, 

çünkü O'nsuz bir hiç olduğumuzu göstermek için esinini bir süreliğine bizden çekerek bize adaletiyle 

dokundu. 

Üstat'ın 1950 yılının sonundaki son iletişiminden bu yana, Söz Taşıyıcısı olarak Misyonumu yerine 

getirirken yıllar boyunca varlığımda taşıdığım o tuhaf hislerden hiçbirini bir daha hissetmedim. 

O günden itibaren, büyük bir kardeş grubu kendilerini Rab'bin bize verdiği ve neyse ki yazılı hale 

getirilmiş olan mümkün olan en fazla sayıda tezahür ve vahyi toplama görevine adadı. Bu kitaplardan, 

halkın erişimine sunulacak ve şimdiye kadar insanlığın Üstadın bu ve gelecek zamanların insanlarına 

sevgi, ışık, adalet ve barış armağanı olarak bıraktığı hakikat suyundan içebileceği bir kaynak olan bir kitap 

derlendi. 

Bu formdaki tezahürü sırasında Üstadın haksız yere sözcülüğünü yapmış olan benden bir tanıklık talep 

edildi ve ben de bunu bu satırlarla yapmaya çalıştım. Bunu yapabildiğim tüm samimiyetimle, bu tanıklığın 

bir teşvik olarak hizmet etmesi ve İlahi Efendi'nin iyiliğiyle bu zamanın insanlığına değersiz oldukları 
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kadar basit aracılar vasıtasıyla açıkladığı mesajları içeren bu kitabı ellerine alanlara güven ve inanç 

aşılamayı başarması dileğiyle yaptım. 

Aynı zamanda, ruhumun derinliklerinden, Üstadın insan aracıları vasıtasıyla bize harika ruhani 

uyanışlarını gösterdiği Almanya'daki kardeşlerime Rab adına kardeşçe bir selam gönderiyorum. 
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Talimat 143 
1 Yaklaşan savaşa dayanabilmeniz için ruhunuzu güçlendiriyorum; çünkü ideolojilerin, doktrinlerin 

ve inançların savaşı büyük olacaktır. Size doğrusunu söyleyeyim, ruhanilere yönelik zulüm başladığında, 

iman ve cesaretle dolu yeni havariler ortaya çıkacaktır. Bu zamanda gerçekten sizinle birlikte olduğumu 

ilan edecek olanlar onlar olacak ve kendi uluslarında öncüler ve peygamberler olacaklar. Onların arasında 

ilhamlarımı yazanlar, öğretilerimi kavrayanlar ve ruhani vizyonlar görenler ortaya çıkacaktır. 

2 O zaman Kendimi kadınlarda olduğu kadar erkeklerde, çocuklarda olduğu kadar gençlerde ve 

yaşlılarda da göstereceğim. 

3 Tüm dünya vahiyler, tezahürler ve görümler alacak, çünkü her gözün beni göreceği yazılmıştır. 

4 Bilim adamının iş yerinde Kendimi hissettirdim ve varlığım onu hayrete düşürdü. Savaşın 

ortasında doğa güçleri aracılığıyla ilerleyişlerini durdurarak savaş ordularını şaşırttım. Artık ekmek 

bulunmayan sefil evlere merhametimi dökerek Kendimi gösterdim. Evin kapısına bir genç geldi ve elinde 

bir somun ekmek getirdi; erkekler ve kadınlar, "Bu kim?" diye merak ettiler. 

5 İşimi çalışın, öğrencilerim, çünkü güçlü olmalısınız ki, görünen ve görünmeyen tüm unsurlar 

öfkelendiğinde, sevgi öğretime tanıklık edebilesiniz. Ruhunuzun ortaya çıkması ve görevinizi yerine 

getirmeniz için bu zamanda size yedi armağan emanet ettim:  

Burada Lider, Temel Taş, Ses Taşıyıcı, Güçlendirilmiş, Kahin, Altın Tüyler ve Sütun* var. Ama İsrail 

halkına bu armağanları ilk kez vermiyorum. Vaat edilmiş toprakları aramak için çölü geçtiğinizde bile size 

aynı armağanları verdim. Musa bir rehberdi ve aynı zamanda sözümü iletti ve irademi insanlara gösterdi. 

Yüreklerinizde inşa edeceğiniz tapınağın temeli olan Yasamın köşe taşını onun ellerine koydum. Yahuda 

kabilesi kitlelerin cesaretini ve güvenini destekleyen güçlü bir sütundu. Levi oymağı, Rab'be olan inancı 

canlı tutmak için benim tarafımdan etkin kılınan ruhsal işçiler lejyonuydu. Tarih, peygamberlik ve vahiy 

belirlenmiş eller tarafından yazıldı ve benim ilhamımla peygamberler Ruh'un gözleriyle geleceği gördüler. 
* 1. Lider: Cemaatin başı. 
2. Temel taşı: Deneyimli, danışman bir ihtiyar. 
3. Ses taşıyıcısı: tezahürlerin aktarıcısı. 
4. Tam yetkili temsilci: Özellikle hastaları iyileştirmekten sorumludur. 
5. Kâhin: Özellikle ruhsal görme yeteneğine sahip olan kişi. 
6. Altın tüyler: Duyuruların yazılmasından (stenografik transkript) sorumlu olanlar. 
7. Sütun: Cemaatin kendini kanıtlamış yedi ihtiyarı. 
Ayrıca bakınız: Talimat 246, 31 (Cilt 9'da), buna göre o zamanın liderleri sonuncular olacaktır. 

6 Şu anda ruhunuz için yeni armağanlar yok, benden çıktığınız andan beri her şeyi içinizde 

taşıyorsunuz. 

7 Şimdiye kadar bilmediğiniz büyük öğretileri size açıklayacağım günler yaklaşıyor; çünkü bunları 

size açıklayanlar insanlar olmayacak. Her dini toplulukta Benden gelen elçiler olduğu doğrudur, ama 

hazinemi açanlar onlar olmayacaktır, bu göreve yazgılı olmadıkları halde kendi istekleriyle bu görevi 

üstlenenler de olamaz. Bu hizmet için gönderdiğim kişiler ilham yoluyla bilgeliğe sahipler. Benim 

kullarımdan olmayanlar, ilmi kitaplardan almışlardır. Bazıları dua eder ve sever*, diğerleri okur ve çalışır; 

ama akıl asla ruhun yüksek görüşüne ulaşamaz**. İlki konuştuğunda ikna eder, sarsar, okşar ve iyileştirir. 

İkincisi hayrete düşürür, hayranlık uyandırır ama teselli etmez ve kurtarmaz. 
* Metin içinde parantez içindeki eklemeler de çevirmenler tarafından eklenmiştir. 

** Mevcut orijinal İspanyolca metinde ruh ve can terimleri arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Orada her 

zaman "espiritu" = ruh vardır. Almanca'da ruh teriminin kullanılması çoğu zaman daha uygun ve bazen de 

vazgeçilmezdir. Örneğin bir öğretide ilk kez kullanılması uygun görülmüşse ya da her iki terimin de belli bir 

anlamda haklı gerekçeleri varsa, ancak çevirmen düşündükten sonra ruh terimi lehine karar vermişse, bu durum bu 

notun üzerindeki bir dipnotta belirtilmiştir. (Ayrıca bakınız: Cilt II'deki Ek) 

8 Alçakgönüllü olun, öğrenciler olun, ödül beklemeden çalışın. Sevgiyle ve Cennetteki Babanız 

tarafından sevildiğinizi bilerek sevinç içinde olun. Ödülünüzü hayal etmeyin, çünkü o asla zihniniz 

tarafından kavranamaz. 
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9 Tekrar söylüyorum: Kendinizi hazırlayın. Bu yıl sizi büyük ifşaatlarla şaşırtmayacağımı 

bilemezsiniz. Altıncı mührün ışığı şu anda sizi aydınlatıyor ve bu gizemin içeriğini şimdi öğrenmeniz iyi 

olur. Bu dersleri ses taşıyıcılarım aracılığıyla açıklayacağım. 

10 Elçim Yuhanna, görümlerde gördüklerini anlamadan duydu ve yazdı. O peygamberin mübarek eli, 

alegorilerle anlatılan vaatlerimi ve vahiylerimi bıraktı. Ve şu anda size bu sözlerin ve ilhamların 

açıklamasını veriyorum, çünkü bunu yalnızca ben yapabilirim. Ama bu ışığı size iletebilmem ve bu sözü 

anlayabilmeniz için kendinizi arındırın, izleyin ve dua edin. 
* Kural olarak, dua davetinin yanında ─ hatta önce 

pasaj ─ genellikle gözden kaçan "Saat". Bu birkaç şekilde anlaşılmalıdır: İlk olarak, İsa'nın tutuklanmasından kısa 

bir süre önce Getsemani'deki o zor saatte üç öğrencisinden uyanık kalmalarını istemesini hatırlatır (Matta 26:36-

46 ve diğerleri). Şefaat duasında da yapıldığı gibi, uyanık bir bilinçle başkalarının kaderine yardımsever ve 

dolayısıyla destekleyici bir şekilde katılmak da geçerli bir taleptir. Ayrıca, ruhsal bir uyanıklık, ruhun ve vicdanın 

genellikle sessiz, zayıf dürtülerine dikkat etmeye, bunların zamanında farkına varmaya ve içsel bir komşu sevgisi 

ve merhamet dürtüsüyle düşünmeye, hissetmeye ve hareket etmeye sürekli hazır olmak anlamına da gelir; 

kararları daha yüksek bir ruhsal bakış açısından yanlış olan, yani ruha zarar veren, genellikle ancak daha sonra, 

sonuçları görünür hale geldiğinde fark edilen egoist, sevgisiz entelektüel düşüncenin kendini belirlemesine izin 

vermemek. Tefekkür veya meditasyon yoluyla, ─özellikle içsel, zihinsel ve aynı zamanda duygusal ─ sakinlik ve 

dikkatlilik uygulanabilir, böylece bu dünyadan ve ahiretten gelen düşünceler ve sezgiler, duygular ve eylemler 

üzerindeki etkileriyle birlikte hemen bilinçli hale gelir ve kontrol edilebilir. (Ayrıca bkz. Talimat 146, 60) Bu 

bağlamda, çizgi romanlardan televizyon ve internete kadar çeşitli mecralarda yer alan yazı ve görsellerin özellikle 

çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin kısmen çelişkili çalışmalar da görülmelidir. Uyanık olmak dikkatli 

olmak demektir; bu da hem çevre ve komşularımızla ilişkilerde hem de içsel ruhani iletişimde, Tanrı'nın isteğinin 

ne olduğunu hissetmede (vicdanın sesi/ilham) alıcı olmak anlamına gelir. Bu bağlamda, hafıza yoluyla bilince 

taşınan rüyalardan da bahsetmek gerekir ve hatta normal uyku sırasında bunlara bir tür uyanık bilinçle eşlik etmek 

mümkündür, d. 
Yani vücut uykudayken uyanmak. Daha derin içgörülerin olası bir kaynağı olarak rüyaların önemi, öğretilerdeki 

diğer pasajlardan (örneğin U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47) ve Kutsal Kitap metinlerinden ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar aynı zamanda ruhun gelişimine ve manevi yükselişe ya da tutuma da bağlıdır (U. 100, 30). 

11 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer daha yüksek öğretileri henüz duymadıysanız, bunun tek nedeni 

yücelme ve saflıktan yoksun olmanızdır. Yedi Mühür Kitabı'nın içerdiği sayfaları yüreklerinize almak için 

hayırseverlik yoluyla kendinizi buna layık kılın. 

12 Ruhunuz güçlü olsun ve benliğinizin eğilimleri olan ayartmaları yenebilesiniz diye size erdemi 

öğretmek için çocuklarıma geldim. Ruhsal gözlerinizi açın ve hazinemde sizin için sakladığım pek çok 

şeyi görün. 

13 Kutsal Ruhumun tapınağının bir parçasını oluşturmanız için yüreklerinizi Sözümle işliyorum. 

14 Sevgili İnsanlar: Üstat size öğretiyi verir ve onun anlamı ruhunuzu aydınlatan ışıktır. 

15 Dualarınızda kendinizi bana doğru kaldırın ve bu sayede Babanız tarafından işitileceğinizi, size 

güç vereceğini ve Kireneli Simon gibi çarmıhınızı taşımanıza yardım edeceğini bilin. 

16 Sözümde, mücadelenizde galip gelmenizi sağlayacak kalkanı ve ışık saçan silahı bulacaksınız. 

Ruhunuzun gelişmesi ve ruhsal armağanlarınızın ortaya çıkması sayesinde ayartmalara karşı koyabilmeniz 

için sizi hazırlıyorum. 

17 Uyanık yaşayın, sevgili insanlar, İkinci Çağ'da öğrencilerime verilen benzetmedeki bilge bakireler 

gibi davranın. Onlar gibi, kandilleri yanar halde olun ki, imanınızı ve umudunuzu her zaman Bana 

bağlayabilesiniz. Bu Üçüncü Çağ'da büyük bir sevgiyle hazırladığım kutsal yer sizsiniz. Sizler Benim 

Sözümün bekçilerisiniz ve Ben her zihni ve yüreği, insanlığın arasında kristal sular gibi akacak bir sevgi, 

erdem ve şifa pınarına dönüştürdüm. 

18 Sevincin büyük olsun İsrail, çünkü kederli yürekleri teselli edebildiğini ve acıdan boyun eğenlerin, 

sen donatıldığında senin sözünle cesaretlendiğini gördün. Görevinizi bu şekilde yerine getirenlere ne 

mutlu! Merhametimi insanlara ulaştırmak için mücadele etmeye devam edin. Bu mücadelede sizi 

cesaretlendirmek için sözlerimle geldim. Size insanlığın materyalizmiyle zaman içinde yok ettiği şeyleri 

inşa ve restore etmeyi öğretiyorum. Ruhunuz içinde yaşadığı zamanları bilir, yolunda karşılaştığı sınavlara 

daha iyi ve daha iyi dayanmayı öğrenir çünkü İşime olan inancı ve sevgisi büyüktür. 
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19 Sevgili çocuklar, mücadelenizin sonunda size ödülünüzü vereceğim. Şu anda bunun ne zaman ve 

nasıl olacağını bilmiyorsunuz, ama size gerçekten söylüyorum, Sözüm gerçekleşiyor ve size mutluluk, 

ferahlık ve saadeti deneyimleyeceğiniz vaat edilmiş toprakları sundum. Huzurumu tam olarak 

hissedeceksiniz, çünkü o zaman ruhunuz zaferi kazanmış olacaktır. 

20 Ruhunuzun kat etmesi gereken yolu size bir kez daha gösteriyorum; bu yolda ışığım, erdemlerim 

ve yolunuzda birlikte yürümeniz gereken ruhani idealler var. Şu anda alev alev yanan bir kılıçla geldim - 

ruhu öldürmek için değil, etrafınıza yayılan karanlıkla savaşmak için. 

21 İşte bu, sevgi işlerinde önünüze serdiğim Sözümün gücüdür! Onunla Kendime tanıklık ediyorum. 

Sizi ışığın çocuklarına dönüştürmek için her kalpte mucizeler yaratıyorum, çünkü Babanız Işık ve sonsuz 

Bilgeliktir. Her birine Yasa olan Sözümü veriyorum. Ancak sizi itaat etmeniz için gücümle zorlamadığımı 

ve Sözümde yüreğinizi yaralayan bir bela görmediğimi anlayın. Baba olarak çocuklarım için acı 

istemediğimi bilmiyor musunuz? Öğrettiklerimle sizi arındırdığımı ve önüme getirdiğiniz yaraları 

iyileştirdiğimi anlayın; ve eğer sözüm sizi bir an için yargılıyorsa, bunun nedeni Benim kusursuz adalet 

olmam ve böylece yasamın yerine getirilmesini unuttuğunuzda kendiniz için yarattığınız acıyı sizden 

esirgememdir. 

22 Ruhen özgür olmanızı istiyorum. Ancak bedenin sizi teşvik ettiği ahlaksızlığa düşmeyin, çünkü 

onu size emanet ettim ki ruhunuzu yukarı doğru gelişiminde destekleyen istekli bir araç olabilsin. Ancak 

yönetmesi gereken kişinin kölesi haline gelmiştir. Kendinizi tutkularınızın fırtınasına kaptırmamanız ve 

kendinizi nasıl kontrol edeceğinizi bilmeniz için size sözlerimle öğretiyorum. 

23 Halkım, beni sevin ve her işinizde bana tanıklık edin. Erdemleri uygulayın ve ışığımı yayın. Onu 

ruhunuza akıtıyorum ve onu sonsuz yaşam ekmeğiyle besliyorum; yaşam meyvesiyle ziyafet çekiyor, 

bilgeliğimi alıyor. Bu benim sözümün özüdür. Kalplerinizi saf bir kadeh gibi hazırladınız ve içine 

Kanımın damla damla akmasına izin verdim. 

24 Halkım, sözümün alegorik anlamını anlayın ve onunla tazelenin. 

25 Maddi gözleriniz benim ışıltılı yüzümü göremez, ama ruhunuzun aldığı kelimeler sayesinde beni 

anlarsınız. Benim Sözüm yaratılmış olan her şeye ritim veren titreşimdir, böylece her şey mükemmel bir 

uyum içinde olur. Böylece ruhunuz Sözümün gücüne boyun eğecek, böylece kurtuluş kapısına ve ardından 

Vaat Edilmiş Topraklar'a ulaşabileceksiniz. 

26 İşte benim varlığım! Ruhumun gücünü görün, içinizde bir yasa haline gelin, size şöyle diyen bir 

yasa: Birbirinizi sevin. Bu görünmez yasa ile tüm çocuklarımı birleştiriyorum. Herkesin tek bir idealde 

birleşebilmesi için tüm kalplerden sevgi alevinin yükselmesine izin vereceğim. 

27 Efendiniz size uzun zamandır beklediğiniz barış ve kurtuluş mesajını getiriyor. Sizi ruhani 

yuvanıza götürecek yolu bulmanız için öğretilerimle size yalnızca ben yardımcı olabilirim. 

28 Sözlerimi insan dudaklarından duyuyorsunuz. 

29 Ruhsallaşma yolunda ilerlemek için neye ihtiyacınız var? Eğer sevginiz varsa, çok yükseleceksiniz 

ve eğer bana güvenirseniz, yaşamınızda tökezlemeyeceksiniz ve içinizdeki şifa verme, konuşma ve ikna 

etme yetenekleri ortaya çıkacak ve tüm bunlar ruhunuzun ilerlemesine hizmet edecek. 

30 Hepiniz benim ayak izlerimi takip edebilirsiniz, çünkü hepiniz yükselmek ve bana ulaşmak için 

donanımlısınız. Kim size bazılarının oraya varacağını, diğerlerinin varamayacağını söyledi? 

31 Ben farklı hiyerarşilere sahip ruhlar yaratmadım; hepsi aynı şekilde yaratıldı ve hepiniz Benim 

İlahi meshime sahipsiniz. Ancak bugün hepiniz yaratıldığınız zamanki kadar saf değilsiniz ve işte bu 

yüzden size kendinizi arındırmanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü yüreklerinizden yayılanın saf olmasını, 

ilhamlarıma itaat etmenizi istiyorum; öyle ki çalışmalarınız özverili olsun ve doğruluğunuz tüm işlerinize 

yansısın. Bencillik veya kıskançlık yüce bir ruhun tezahürleri değildir. Işığa yer açmak için kalbinizi 

arındırdığınızda, çalışmalarımı duyurmaya hazır olacaksınız ve ancak o zaman gerçeğin aktarıcıları, 

görücüleri ve peygamberleri olabilirsiniz. 

32 Evrensel ışınım insanların ruhunu aydınlatır, onları arındırır ve yüceltir; çünkü ben sizin sadece 

insan olmanın ötesine geçmenizi ve size öğrettiğim gibi mucizeler yaratmanızı istiyorum. 

33 Unutmayın ki ben iyilikseverim ve yaptıklarınızı yargılamadım. Size yardım ediyorum, acı 

çekenlerin, yoldan çıkanların yardımına koşuyorum ve onları mahkûm etmiyorum, çünkü hâlâ tövbe 

edebilir ve yeni düşüşlerden kaçınabilirler. Kimseyi ifşa etmedim, sadece ruhunuzu donattım ki her bir 
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eyleminizden sorumlu hissedebilesiniz ve suçlarınızı telafi ederek ayağa kalkabilesiniz ve bundan böyle 

sağlam bir zemin üzerinde inşa edebilesiniz. 

34 Hastaları inanç ve sevgiyle iyileştirin. Yeteneklerinizi geliştirin ki, sizi ne kadar çok lütufla 

hazırladığımı bilesiniz ve sizden istediğim şeyin yeteneğinizin ötesinde olduğunu söylemeyesiniz. 

35 Varlığımı içtenlikle arzulayın ve sevgiyi vaaz ederek güçle dolu olarak yola çıkın. Kanıtlarla 

öğretin ve insanoğlunun bildiği en güçlü ilaç olan sevginin hasta bir insanı sağlığına kavuşturabileceğini 

gösterin. 

36 Ruhunuzu kaldırın ve dünyadaki milyonlarca hasta insanı düşünün ve dualarınızın merhemini 

onların üzerine dökün. 

37 Mesih ölü değildir; ruhlara yaşam ve diriliş vermek için sonsuza dek yaşamaktadır. Eğer bana acı 

çekerek geldiyseniz ve bu buluşma yerinden ayrıldığınızda acınızı arıyor ve artık bulamıyorsanız, bunun 

nedeni Sözümü anlamış ve onda sizi sağlığa ve huzura kavuşturan iyileştirici merhemi bulmuş olmanızdır. 

38 İnsanların inançsızlığına rağmen, bu zamanda size Yasamı göstermek için geldim. Kendileriyle 

birlikte elçiliğimi oluşturmak üzere seçtiklerim, Sözümü işittikten sonra iman ettiler ve imanları 

sarsılmazdır. Ama Beni duyduktan sonra ayrılanlar ve Kendimi tanıtanın Ben olduğumu inkâr edenler, 

ruhlarında zaten Benim sevgimin tohumunu taşırlar ve er ya da geç Bana döneceklerdir. 

39 Davam uğruna yanlış değerlendirilseydiniz ve hatalı olduğunuza ikna edilseydiniz ne cevap 

verirdiniz? 

40 Beni sonuna kadar izleyeceğini, yüreğinde bir sevgi ışığı yaktığını ve bana tanıklık etmek için en 

büyük sınavlara katlanacağını söylüyorsun; ben de sana sebat veriyorum, çünkü imanının ışığını 

söndürmek için büyük fırtınalar çıkacak. 

41 Bu gerçeğin tanığı olarak sade ve dürüst yaşamınıza işaret eder ve Ruh'un yetkiyle konuşmasına 

izin verirseniz, imanınızı savunacak ve bana inanacaklardır. Düşmanlarınızın üstesinden gelmek için en 

güçlü silahlar sevgi, sağduyu ve adalettir. Hemcinslerinizin inancına saygı gösterin, ama onların ruhunu 

hafifletin. Alçakgönüllü olun ve öğretilerim yüzünden birbirinize düşman olmayın. Hepsi emirlerime itaat 

ettiklerini ve benim önümde layık olmayan işler yaptıklarını söylüyorlar. Kendinizi hazırlayın ve 

görevinize aykırı hareket etmeyin. Sizin aracılığınızla insanlığa sesleneceğim, çünkü seçtiklerimin her biri 

öğretilerimin sözcüsü, iyi niyet elçisi olacak. 

42 Eğer hemcinslerinizin beni kabul etmesini istiyorsanız, beni kalbinizin mabedinde yanınızda 

taşıyın. Gerçeğimin kitabını dünyanın okuması için açık bırakıyorum. 

43 Sizleri 1950 yılından önce ruhen hazırlıklı bırakmak istiyorum, sizlere veda ederken huzurumu 

vermek istiyorum. Son emirlerimi ve talimatlarımı alma hakkına sahip olmanız benim isteğimdir. 

44 Sevgimin ateşiyle işaretlenmiş 144.000 kişinin birleşeceği o yıldan sonra, bazıları maddede, 

diğerleri ruhta - donanımlı olacaklar ve onlara verdiğim ruhsal armağanları ellerinden alabilecek ya da 

onlara başka armağanlar sağlayabilecek hiçbir insan gücü olmayacak. 

45 Bu zamana kadar kendilerini ruhsallaştırmış, ruhlarının yükseliş yolunu izleyerek gelişmesine izin 

vermiş olanlar kutsanmıştır; çünkü onlar sizi bekleyen dönüşüm zamanına hazırlıklı ve mezheplere ve dini 

topluluklara karşı durabilecek kadar güçlü olacaklardır. 

46 Benden yayılan canlandırıcı bir akıntı gibi olan öğretimi dikkatinize sundum. Kimse onun 

gidişatını durduramayacak. Susuz toprağı verimli kılmak için yüksek bir dağdan aşağı aktı. 

47 Ben sizinleyim ve hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. İlhamım sonsuza dek akar ve sonsuza dek 

kendinizi benden besleyebilirsiniz. O melek gibi ben de bugün size diyorum ki: Ruhsallaşmış insanın 

bilincinde Tanrı'ya yücelik ve dünyada barışı tesis etmek için çabalayan insanlığa yeryüzünde barış. 

48 Sevgili insanlar, güç, ışık ve yaşama sahip olabilmeniz için Sözümün arındırıcı ateşini içinize 

akıtıyorum. Düşüncelerimi size bu ses taşıyıcısı aracılığıyla gönderiyorum, onun içinden geçerken 

lekelenmeleri mümkün değil. Tanrısallık, ruhsallaştırılmamış olsa bile, insan beyni aracılığıyla kendini 

gösterdiğinde lekelenmez. 

49 Öğretilerimi sık sık tekrarlamalıyım ki benden önce gelen "sonuncular" durmadan ilk adımı 

atsınlar ve o andan itibaren, o ilk dersten itibaren bu tezahürün özünü bilsinler. 

50 Birbirini sevenlerin en uzak mesafeler arasında bile iletişim kurabileceğini bilin; ben seni 

seviyorum, sen de beni sev. Ruh için hiçbir engel yoktur; yaşam yolculuğunuzda bunu deneyimlemek için 
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pek çok fırsatınız vardır. Beni sevmeyi öğreniyorsunuz ve gerçek sevgiye ulaştığınızı hissettiğiniz anlar 

oluyor; bu anları, yaşam yolculuğunuzda size güç vermesi için kalbinizi aydınlatmak üzere yazdım. 

51 Sizden bilmediğiniz ya da yapamayacağınız bir şeyi yapmanızı istemiyorum. Eğer yapsaydım, 

sana haksızlık etmiş olurdum. Ulaştığınız gelişim düzeyini bilen biri varsa, o da Benim. Önce hazırlık 

yapmadan Benimle ruhtan ruha sohbet etmenizi istemediğimi unutmayın. Size bu hazırlığı, beyinleri 

aracılığıyla öğretilerimi gönderdiğim ses taşıyıcıları aracılığıyla sizinle iletişim kurduğumda veriyorum. 

52 Dinlemeyi öğrenin ey öğrenciler, çünkü dinlemek duymakla aynı şey değildir. Herkes işitir ama 

dinlemeyi bilen çok az kişi vardır ve öğretilerimin hakikatinin anlaşılabilmesinin tek yolu budur. 

53 Bilin ki Üstat size düşüncelerini gönderirken, insan ile Tanrısı arasındaki bu ruhani yakınlaşma 

sorununu kendi üzerine alıyor, öyle ki bunlar parıldadıkça sizi aydınlatabilsinler. Dışarıdan bakıldığında 

aktarıcıların dudaklarından çıkan dil çok sadedir, ama anlamı onu size gönderen Babanız kadar 

mükemmeldir. Bu eserin amaçlanan anlamı hayal ettiğinizin ve kavradığınızın ötesindedir; bu nedenle onu 

ilahi, büyük ve ebedi olarak hayal edin. Yorgunlar için bir teselliden, hastalar için bir merhemden daha 

fazlasıdır. Ruh için en yüce armağandır, size Tanrı'yı sevmenin mutluluğunu verir ve size gerçek yaşamın 

bilgisini verir. 

54 Bilin ki, ruhsal olarak yükselenler için ayrılmış olan bir şeyi anlayan ve tanıyan kişi artık ruhunu 

kendisine açıklanan bu ışıktan koparamaz. İster bilinmeyen dünyalara girsin, ister tekrar tekrar dünyaya 

dönsün - bir zamanlar ilahi bir ışık kıvılcımı olarak aldığı şey, her zaman varlığının en saf halinden bir 

hediye, ilahi bir ilham olarak yeniden yükselecektir. Bazen tatlı bir uyanış gibi ya da kalbi sevinçle 

dolduran ilahi bir şarkı gibi, ruhani eve dönme özlemi gibi canlanacaktır. Benim öğretilerimin bu yaşama 

geri dönen ruhlar için anlamı budur. Görünüşte ruh geçmişini unutur ama gerçekte benim öğretilerimin 

bilgisini kaybetmez. 

55 Şu anda ve bu biçimde sizinle konuşanın İlahi "Söz" olduğundan şüphe duyanlara diyorum ki, eğer 

Bana bu ismi vermek istemiyorlarsa, eğer bu Sözü İlahi Üstada atfetmek istemiyorlarsa, bu öğretinin 

anlamını üstlenmeli ve her düşüncesinin dibine inmelidirler; eğer duydukları üzerinde düşündüklerinde, 

bunun insanlık için ışık ve hakikat içerdiği sonucuna varırlarsa, bunu yeryüzündeki adımları için bir kıstas 

olarak kullanmalı ve yaşamlarını bununla dönüştürmelidirler. 

56 Gerçek bilgeliği size teslim ettiğimi biliyorum; insanların neye inandıkları Benim gerçeğimi 

değiştirmez. Ancak insanın neye inandığından, neyi bildiğinden ve neyi sevdiğinden emin olması gerekir. 

Sadece bu nedenle, Beni tanımalarını sağlamak için bazen tezahürlerimde Kendimi insanlığın seviyesine 

indiririm. 

57 Halihazırda öğrencilerim olarak adlandırdığım kişilere, "küçük çocuklar" olarak adlandırdığım 

kişilere bu Öğretiyi öğretmek ve anlamalarını sağlamak gibi kutsal bir görevleri olduğunu söylemeliyim, 

çünkü onlar öğretilerimde ne gördüklerini ya da ne duyduklarını henüz anlamıyorlar. Öğrencilerim olmak 

için anlamak yeterli değildir, hissetmeleri de gerekir. Çünkü Sözümde kendilerine verdiğim öğretileri 

yeterince anlamalarına rağmen, henüz İlahi Öğretiyi kavrayamamış olanlara ulaşamayan pek çok kişi var. 

Çocuklarımın sık sık sizin açıklamalarınıza ve deneyimlerinize ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Kendinizi 

eğitin ki onlara öğretebilesiniz ve imanın onlarda nasıl geliştiğini ve Söz'ün armağanının sizde nasıl ortaya 

çıktığını deneyimleyebilesiniz. Akıl ve anlayışa da sahip olan derin bir inancı ateşlemelisiniz. 
* Burada, daha önceki zamanlarda ve hatta bugün bile birçok yasanın bilinmediği ve bilinmediği hatırlanmalıdır. 

Cehalet ve hatalar nedeniyle, inanç ve bilgi, din ve bilim arasında çelişki ortaya çıktı. Bu çelişki ruh doktrini 

tarafından ortadan kaldırılır, çünkü "kör" inanç yerine ruhani bilgi ve kavrayışa dayalı bir inancı mümkün kılar 

─bilen bir inanç ve dolayısıyla ruhani ve uhrevi gerçekliğe doğru genişletilmiş ve aydınlatılmış bir bilim. 

58 Hepinizin katı yürekli olduğu doğru değil. Sizi sık sık başkalarının iyiliği için ağlarken gördüm ve 

kalplerinizin yabancı bir acıyla parçalandığını deneyimledim. 

59 Bu Çağ, içlerinde bu misyonu taşıdıkları için bunun için seçilmiş olan zihin organları* aracılığıyla 

Benim ışınımın tezahürü ile açıldı. Onların saflıklarından dolayı seçildiklerini düşünmeyin, çünkü öyle 

olsalardı tek bir tane bile bulamazdım. 
* "Ses taşıyıcılarının" düşünme ve konuşma yeteneği. 
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60 Benim ilahi gücümle kendinizi tatmin edin ve benimle olduğunuz için kendinizi güvende hissedin. 

Yarın, yüreğiniz sevgiye uyandığında ve komşu sevgisi duygusuyla canlandığında, benim ona yaptıklarımı 

durmaksızın hemcinsinize yapsın. 

61 Bu Çalışmanın öğrencilerinin ilk kez bir araya geldiği ışık ve sevinç dolu o günü hatırlayın. Roque 

Rojas'ın* etrafında toplananların üzerine İlyas'ın ışığı ilham olarak döküldüğünde tarih 1 Eylül 1866'ydı. 
* Bu ilk oy sahibinin ve vekilin adı "Roke Rochas" (İsviçre "ch") olarak telaffuz edilir. 

62 O gün, ilk liderler ve ilk ses taşıyıcıları olacak kişiler takdis edildi. İlham, vahiy, vaatler ve 

antlaşmalarla dolu bir gündü. 

63 Bu öğrenciler kendilerini ruhsal olarak Sina'ya ya da Tabor Dağı'na taşınmış hissettiler, Birinci ve 

İkinci Çağ'ın büyük vahiylerini hatırladılar. Ve bu önsezilerinde yanılmamışlardı, çünkü Musa'nın ruhsal 

Varlığı, benim Varlığım ve İlyas'ın Varlığı onlarla birlikteydi, tıpkı Tabor Dağı'nda bazı öğrencilerimin 

gördüğü o ruhsal görümde olduğu gibi - insanların "İsa'nın şekil değiştirmesi" olarak adlandırdıkları vahiy. 

64 Bugün beni dinleyen sizlere, Musa'nın, benim ve İlyas'ın ruhsal varlığının sizinle birlikte olduğunu 

gerçek olarak söylüyorum. İkinci Çağ insanlarının sahip olup da sizin sahip olmadığınız ne vardı? Tıpkı o 

dönemde olduğu gibi, aranızda kusur ve günah olduğunu söylediğim gibi, siz de onlarla aynı inanca 

sahipsiniz. 

65 Burada üç elçinin varlığı vardır: Musa, İsa ve İlyas - insan gözüyle görülemeyen ve yalnızca ruhun 

duyularıyla algılanabilen ruhani bir varlık. Bu nedenle size söylüyorum: Kendinizi hazırlayın ki şu anda 

ruhunuza dökülmekte olan ışığın tadını çıkarabilesiniz. 

66 Kalbinizi açın ve içinde Musa'nın varlığını hissedin. Duyarlı olun ve tıpkı ilk kez çölü 

geçtiklerinde halkını cesaretlendirdiği gibi, yolculuğa devam etmeniz için sizi cesaretlendiren ruhani sesini 

duyun. 

67 Musa Baba'nın bağrında boş durmaz, Ruhu durmadan çalışır ve Yasa'nın sesinin her ruhta 

duyulmasını sağlar. Ruha vaat edilen topraklara erişebilmeniz için, imanın gerçek çocukları olmanızı 

söyler. 

68 İnsanlar, işittiğiniz dersi kalplerinizde saklayın ki yaşam yolculuğunuz boyunca size rehberlik eden 

ruhani varlığımdan her zaman keyif alabilesiniz. 

69 Dua edin, çünkü düşüncelerinizi alıyorum ve şefaatiniz devam ettiği sürece, kutsamalarımı 

insanlığın üzerine yağdıracağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 144 
1 Ruhunuzu yükseltin ve benim İlahi Ruhumla bağlantı kurabilmeniz için maddi olanın eşiklerini 

aşın. 

2 Neden ruhunuzu dünyaya tabi kılmak ve böylece onu ruhani sevinçlerden mahrum bırakmak 

istiyorsunuz? Onun başka bir dünyaya ait olduğunu unutmayın. 

3 Ruhunuzun mabedime girmesine izin verin ki orada kendisini ışıkla doyursun ve bundan sonra 

adımlarınızın rehberi, ustası ve iç yargıcı olsun. 

4 Burada Benim Sözümü işiten bu çok sayıda insan bu zamanda ruhsal gözlerini ışığa açtı, çünkü 

size talimatlarımı verdiğim saflık, gerçek ve içtenlikle vaaz eden hiçbir insan olmadı. İnsanlar her zaman 

Benim gerçeğimi tahrif etmiş ve yasamı insanlıktan gizlemişlerdir. 

5 Şimdi, İkinci Çağ'da size öğrettiğim doktrinin gizli, kusurlu olduğunu ve bugün sahip olduğunuz 

ruhsal gelişime göre değil, yüzyıllar önceki insanların anlayışına göre yorumlandığını gördüm. Yine de 

size geldim ve sizi aç gördüğümde, kendinizi doyurabilmeniz ve daha sonra bunu henüz gelmemiş olan 

insanlara aktarabilmeniz için size bol miktarda "ekmek" verdim. 

6 Sizi yeni bir zamanın beklediğini, sözümün sona ereceğini ve öğretilerimle baş başa kalacağınızı 

unutmayın. O zaman kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, benden söz edebilirsiniz. Ama bilginize 

rağmen günaha düşerseniz, Sözümü çarpıtırsanız ya da doğru yorumlamazsanız, o zaman dudaklarınızdan 

dökülen öğretilerim insan kardeşleriniz için besin olmayacaktır. 

7 Dua etmeniz ve görevinizi yerine getirmek için kendinizi hazırlamanız için hala zaman var. 

Adaletimin size acı çektirmesini beklemeyin, tarlaları kana bulayan ve evleri perişan bırakan kardeş 

uluslarınız gibi acı ve savaşın sizi kırıp geçirmesini beklemeyin. Ulusunuzu dualarınızla destekleyin ve 

Kudüs gibi yok edilmesine izin vermeyin. Çalışmalarınızla, çiçekleri bağışlama, sevgi, dua ve 

hayırseverlik olan bir bahçe yetiştirin. Bu bahçe kalplerinizde başlayacak ve ruhlarınızda son bulacaktır. 

Günün birkaç dakikasını tefekküre ayırın, ruhunuzun yükselmesine izin verin ki ilhamım size ulaşabilsin. 

Bakın, elinizde hiç kitap yok ve ancak bu ilham sayesinde şu anda ışık alabileceksiniz. Gerçeğime tanıklık 

etmeniz gereken anın geleceğini ve o zaman yüreğinizdeki kitaba başvurmanız gerekeceğini unutmayın. 

Zihninizin bulanıklaşmaması için o görünmez kitabı okumayı öğrenin. Ruhunuzun sesinin dudaklarınızda 

ifade bulabilmesi için kendinizi kendinize bırakın. 

8 Her dini cemaat ve her mezhep, yüzleşmenin yakınlığını öngördüğü için kendini hazırlar. Onların 

arasında duracaksın, ama o zaman donanımlı olacaksın, çünkü Ben Kendimi tanıtmak için senin aklını 

kullanacağım. 

9 Bugün sizi hala zayıf görüyorum, çünkü sevgi dolu çalışmalarınız için şükran duyan 

hemcinslerinizden nankörlük gördüğünüzde sessizce ağladınız ve bana şöyle dediniz: "Omuzlarıma 

yüklediğiniz çarmıh bu mu?" Buna başka bir soruyla yanıt veriyorum: İsa'nın insanlar arasındaki örneğini 

çoktan unuttunuz mu? Eğer dünya sizi yaralarsa, onu bana suçlamayın, ona acıyın, yaranızı tekrar 

kapatacağım. 

10 Bırakın insanlar sizi yoksul sansın; alçakgönüllü olursanız, sizi ruhen yüce kılacağım. Mümkün 

olduğunca sessiz olun ama çok çalışın. Bana tanıklık edin ki, ben de size tanıklık edeyim. 

11 Ruhunuz yükselme ihtiyacı hissediyorsa, bunun nedeni bu dünyada kendini yabancı hissettiği, 

yabancı gibi hissettiği anlar olmasıdır. Gerçek anavatanının, evinin ötede olduğunu fark eder. 

12 İsrail'in on iki oymağı dünyanın dört bir yanına dağılmıştır. Birbirlerinden uzak olsalar da 

misyonlarını yerine getirmede birleşeceklerdir. Yeni vahyimi bekleyerek sonsuzluğu araştırıyorlar. Ama 

kehanetler gerçekleşecek ve onlar ışığı görecekler. Bunların arasında büyük ruhlar, eğitilmiş zihinlere, 

büyük bir asalete ve güçlü bir ilhama sahip kalpler vardır. Onlardan birçoğu size gelecek ve yüksek 

maneviyatlarına hayran kalacaksınız - her ne kadar şu anda beni duymamış olsalar da. Küçük hazırlığınız 

karşısında şaşırmalarına izin vermeyin. 

13 Ruhaniyetleri ve ruhani armağanlarının ortaya çıkışıyla sizi şaşırtacak toplulukların ortaya çıkacağı 

ve peygamberlerin görüneceği zaman yaklaşıyor, çünkü Kutsal Ruhumun ışığı her ruhu ve her zekayı 

içinde yaşadığı zamanı ona göstermek ve her birine misyonunu işaret etmek için aydınlatıyor. 
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14 Bu ulusun kapıları yakında yabancı uluslardan gelecek erkek ve kadınlara barınak sağlamak üzere 

açılacaktır. Hepsi beraberinde açlık, acı ve ihtiyaç getirecek ve sizin aranızda sıcaklık, ekmek ve rahatlık 

bulacaklar. Kalplerinizi onları sevgiyle karşılamak için hazırlayın. 

15 Kaçınız yabancı ülkelere gitmek zorunda kalacak ve sonra sizi kardeş olarak kabul etmeleri için 

onlara güvenmek zorunda kalacaksınız! 

16 Ben sizden ayrıldığımda, tek bir yürek oluşturacaksınız. 

17 Işık ruhlarıyla birlikte konuşun: "En yüce Tanrı'ya yücelik olsun ve iyi niyetli insanlara 

yeryüzünde barış olsun." Meleklerin övgü şarkıları böyle yankılanır. 

18 İnsanlar, kendinizi sözlerimi tam bir bağlılıkla dinlemeye hazırlayın, o zaman Üstadın ışığını bir 

kez daha görmenin bir lütuf olduğunu anlayacaksınız. İlhamım insanların sözü haline geldi ve ona ihtiyaç 

duyan ya da ışığa susamış ruhları arıyor. Bir zamanlar size vaat edilen tatlı teselli, sizi ikna etmeye çalışan 

bu alçakgönüllü ve şefkatli sözün özünde yer almaktadır. İçinde ilahi bir koku var ve kalplerin daha hızlı 

atmasını sağlıyor, tıpkı İkinci Çağ'daki öğrencilerimin Son Akşam Yemeği gecesinde kalplerinin daha 

hızlı attığı gibi. 

19 Dersime hoş geldiniz. Kurtuluşunuzun vaadi için geliyorsunuz, size gerçek yaşamı gösteren Söz 

için geliyorsunuz. Beni örnek alın, haçınızı sevin, hayatınızın haçını öpün, Babanızın İradesini kutsayın. 

20 Size çarmıhınızı sevmenizi söylüyorum, çünkü onu omuzlarınızda taşırken ona isyan ederseniz, 

acısı yüreklerinizde derin bir yara açacaktır. Haçımı gerçekten seviyorum, ey insanlar; ama haçıma ne 

dediğimi biliyor musunuz? Haçım sizlerden oluşuyor, ey çok sevdiğim insanlar. 

21 Zorlu yolculuklara küfretmeyeceksiniz; her yeni acı kalbinizde yeni bir ışıktır, her deneme 

varlığınızda deneyim çiçeklerinin açmasına neden olacaktır. Anladım: Bir acı sizi vurduğunda, buna 

ihtiyacınız olduğu içindir. Ayrıca, neşe sizi ele geçirdiğinde, sizin de ona ihtiyacınız olduğunu 

anlamalısınız. 

22 Ne mutlu acılarını gizleyenlere ve çok küçük de olsa tüm sevinçlerini insan kardeşleriyle 

paylaşanlara. 

23 Ne mutlu acıyı kabul ederken, bunun kendisini mükemmelleştireceğini ve zirveye götüreceğini 

bilene; çünkü acının insanın mirası olduğunun ve bunun Baba'ya dönebilmek için kendisini arındırmaya 

hizmet edeceğinin farkına varmıştır. 

24 İnsana, onu bana ulaştıran sevgi işleri aracılığıyla onlarla bir merdiven inşa etmesi için gerekli tüm 

araçları bahşettim. Ona miras olarak bilgeliğimi ve sevgimi verdim. Ancak bu armağanları iyi 

kullanmadığı için, acı bu boşluğu doldurmaya başladı. 

25 Beşik insanlığın başlangıcıdır, mezar ise sonudur ve görüyorum ki varlığınızın bu iki uç noktasını 

birleştiren döneminde sevindiğinizden daha fazla acı çekiyorsunuz. Doğduğunuzda, yaşadığınız sürece ve 

nihayet öldüğünüzde ağlarsınız. Senin adımlarını takip eden ben, seni kurtarmak istiyorum ve 

kurtarmalıyım. Benim öğretilerim sizi huzur yolunu bulmaya çağıran seslerdir. Her zaman Benim Yasam 

adalet, sevgi ve barış olmuştur. Size yolu göstermiş ve kendinizi kurtarmanız için onu tanınabilir hale 

getirmiştir. 

26 Bu zamanın insanlarının çoğu, öğretilerimde sevgi sözcüğünün sık sık tekrarlandığını 

duyduklarında, kendi kendilerine şöyle diyeceklerdir: "Acaba bu nasıl bir sevgi ki, bu kadar titizlikle vaaz 

veriyorlar?" Takipçilerim daha sonra size öğrettiğim ve ilham verdiğim sevginin ne olduğunu açıklayacak 

ve anlatacak çalışmalar yapmalıdır. İkinci Çağ'da da, insanlar bana İsa'nın insanlara bu kadar çok söz ettiği 

sevginin doğasının ne olduğunu sordular; ve Üstat, çiçekleri kurumuş ve solmuş bir gül ağacının yanına 

oturmuş, vaaz verirken eliyle onları okşamış ve okşamasının etkisiyle çiçekler yeniden canlanmış ve 

etrafını saran herkes böyle bir mucize karşısında gerçekten duygulanmıştı. Birbirlerini nasıl seveceklerini 

bildiklerinde insanların yüreklerine de böyle bir şey olacaktır. Gül ağaçları yeniden çiçek açacak ve 

solmuş güller yeniden canlanacak. 

27 Bu ışığı aldıklarında tüm insanlar aynı görüşte olmayacaktır, çünkü gelişim dönemi tüm insanlar 

için aynı değildir. Bazıları yaşam yolunda diğerlerinden daha fazla zaman geçirir; ayrıca tüm insanların 

gelişim yolundan saptıkları için bilgi ve yukarı doğru gelişimde geri kaldıklarını bilin. 

28 İnsan uzun bir süre yaşamıştır, ancak yaşamından çok az fayda sağlamıştır; bunun nedeni de maddi 

tatminlere büyük önem vermesi ve sevgiyle ve adaletle yaşama sanatını küçümsemesidir. 
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29 Dünyaya, solmuş kalpleri canlandıracak ve durgun ya da hasta ruhları canlandıracak ilahi bir 

yağmur gibi olacak yeni bir ders getiriyorum. 

30 Size "İsteyin, size verilecektir" dediğimi hatırlayın; işte bu yüzden birçok isteğinizle geliyorsunuz. 

Ama şimdi size istemeyi ve almayı öğrenmenizi söylüyorum: Alçakgönüllülükle isteyin ve teslimiyetle 

kabul edin. 

31 Kalbiniz bana şöyle diyor: "Efendim, aptalca ve cahilce isteklerde bulunarak sizi ne kadar sık 

kırdığımızı düşünüyorsunuz?" Ama size şunu söyleyeyim ki, bunu cehaletinizden dolayı yaptığınızda beni 

gücendirmediniz. 

32 Bilgi eksikliğiniz nedeniyle, bir kez daha aranızda Efendi olduğumu kanıtlıyorum ve işte 

buradayım, öğrencilerime sevgiyle öğretiyor ve onları düzeltiyorum. 

33 Çağrıma acele etmeniz iyi olur, çünkü tüm kaderler benimle kurulur. Bunları size dayatan ne 

dünya ne de kaderinizi belirleyen yeryüzü yasalarıdır. İrade özgürlüğünüzün de sınırları vardır, insan 

bağımsız değildir. Ben, yaratılmış olan her şeyin Varlığında temellendiği tek bağımsız Olan'ım. Yine de 

senin mükemmelliğine susadığımı söylüyorum. 

34 Neden bu hayatta başarısızlıklar gibi kederli bir şekilde yürüdüğünüzü görüyorum? Yüzünüzü 

kaldırın, kaderinize inanın, daima ileriye bakın, çünkü orada, ufukta beni göreceksiniz. 

35 İnsanlık, öğretilerimi kabul edin. Verdiği maneviyat, yalnızlık ya da acı anlarında sesimi sizin için 

duyulabilir kılacaktır. Deneme saatlerinde size bilinmeyen güçler verecek ve dünyanın gevezeliği 

zihinlerinizi yorduğunda ve kalplerinizde üzüntü hissettiğinizde, sonsuzluktan gelen ilahi konseri 

duyacaksınız. Sonra, kendinizden geçip uyandığınızda, "Bunu hangi kitaptan öğrendim?" diye 

soracaksınız. Ama ben size söyleyeceğim: "Bilgeliğimin ve sevgimin kitabında". 

36 Bu gerçekleştiğinde, ruhtan ruha diyalog kurmuş olursunuz. O zaman Tanrı'nın tapınağına girmiş 

olacaksınız. 

37 Ruhunuz yükselmeli ki bedeniniz güçlensin ve yaşam mücadelesinde sizi desteklesin. Eğer bana 

gerçekten güvenirseniz, kalpleri neredeyse her zaman yardımseverliğe kapalı olan hemcinslerinizin 

kapılarını boşuna çalmanıza gerek kalmaz. 

38 Öğrettiklerim ruhunuzu şekillendiriyor. Babanızla birlikte çalışın, çocuklarınızın yüreğini benim 

öğretilerimle eğitin. 

39 Bugün sizler benim öğrencilerimsiniz, yarın onlar sizin çocuklarınız olacak. 

40 Henüz çocukken babalarını kaybedenleri düşünün. 

41 Bir annenin şefkatini hiç yaşamamış olanları düşünün. 

42 Yalnızca benim Yasamın yolu onların eksikliğini telafi edebilir ve onları kurtuluş kapısına 

götürebilir. Bu nedenle, benim izim hayatınızın tüm yollarına yok edilemez bir şekilde basılmıştır. 

43 Sevgili halkım, yarın, sizinle birlikte olduğum haberi yayıldığında, çok sayıda insan sizi 

sorgulamaya gelecek. Eğer o zaman evlerinizdeki yaşam safsa ve Baba'ya olan bağlılığınız size öğrettiğim 

gibiyse, bunun verebileceğiniz en iyi yanıt ve sözümü işittiğinizin en iyi kanıtı olacağını düşünmüyor 

musunuz? 

44 Havanın, toprağın ve suyun bile insanların kötü eylemleriyle zehirlendiği bu zamanda, kötülüğün 

ya da karanlığın bulaşmadığı ne kadar az kişi vardır! 

45 Hangi arkadaşınız erdem ve barış içinde yaşayan bir toplulukla karşılaştığında, Baba'nın onlara 

öğrettiklerini inkar edebilir? Tahttan indirilen hükümdarlar kaybettikleri güçlerinin yasını tutmaya 

gelebilir ve dünyevi gösterişlerin sahteliğini anladıklarında bu halkın bağrında huzura kavuşabilirler. 

Tarikatlardan ve dini cemaatlerden öyle din adamları gelecek ki, bu cemaatin ruhaniliğini ve Tanrı'ya 

içtenlikle ibadet ettiğini gördüklerinde, kendi vicdanlarının yargısını yüreklerinde hissedecekler ve 

hatalarından dolayı onları kınayacaklardır. 

46 Bu halk, sesini yeryüzündeki tüm halkların üzerinde duyuracak ve onları gerçeğin ışığıyla 

fethedecek olan Rab'bin halkıdır; ve bir kez fethedildiğinde, onları bu ailenin bir parçası haline 

getirecektir, çünkü tüm ruhlar Tanrı halkının çocuklarıdır. 

47 Bugün kimi dinlediğinizi biliyorsunuz ve ruhunuzu ondaki bu cennet ekmeğini almaya 

hazırlıyorsunuz. Ruhunuzu hazırlayın çünkü size öğreten kişi bir insan öğretmen değildir. O ne bir bilgin, 
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ne bir filozof, ne bir bilim adamı, ne de yeryüzünde bir kraldır; ama yine de bunların hepsinin toplamından 

daha fazlasıdır. Önünüzde açılan kitap size mükemmelliğe giden yolu öğretiyor. 

48 Bütün bunları öğrencilerim bilirler, ama yeni gelen "son" olanlar Beni bu maddi yoksulluğun 

ortasında bulduklarında şaşırırlar; o zaman onlara yeryüzünde hiçbir şeye sahip olmadığımı ve aranızda 

yaşadığım zaman alçakgönüllülük içinde yaşadığımı söylemek gerekir, çünkü böylece size Krallığımın bu 

dünyadan olmadığını ve aradığım şeyin insan kalpleri olduğunu anlamayı öğrettim. Başımda gördüğünüz 

"tacı" Ben takmadım, insanlar taktı ve o taç dikenlerden yapılmıştı. 

49 Bana gelin ve özlemlerinizi bana anlatın, zayıflıklarınızı itiraf edin ve benden güç isteyin. İşte 

yanınızdayım, çocuklarımdan uzaklaşmıyorum ve nereye giderseniz gidin sizi takip ediyorum, çünkü 

hapse girdiğinizde bile sizi teselli etmek için oradayım. Uzun bir yolculuğa çıktığınızda, Benim yoldaşım 

olursunuz. Hastalandığınızda, hemşire ve doktor olarak başınızda Ben varım. Yalnız olduğunuzda, size 

varlığımı hissettiririm. 

50 Tohumumu beslerken beni burada tanı. İlyas'ın Roque Rojas'ın ağzından yeni zamanı duyurduğu 

zamandan beri bıkmadan usanmadan sizinle konuşuyorum. Birçokları tohumu ve aleti terk etti, ama Ben 

tarlalarımda çalışmaya devam ediyorum. Ama bazıları Benim her zaman bu şekilde iletişim kuracağıma 

inanıyorlarsa yanılıyorlar, çünkü Beni bu şekilde duyacağınız zaman çoktan kısaldı. Kendinizi 

ruhsallaştırmaya başlayabilmeniz, Ruhumla doğrudan bağlantı kurabilmeniz ve ruhsal yükselişinizin 

bulutunda Rabbinizi görebilmeniz için bu tezahürün sona ermesi gereklidir. 

51 Bu kelimenin yokluğu sizi hâlâ endişelendirmiyor mu? Kendiniz ve hemcinsleriniz için yeterince 

birikim yaptınız mı? Yoksa bu işin benim ayrılacağım gün sona ereceğini mi düşünüyorsunuz? 

52 Gelecek zamanlarda kendinizi Yasa'nın yerine getirilmesiyle sınırlayabilmeniz ve tüm coşkunuzu 

geleneklere ve şenliklere adayıp Yasa'yı bir kenara bıraktığınız geçmiş zamanlarda yaptığınız gibi 

davranmamanız için adanmışlık biçimlerini, ayinleri ve gelenekleri ortadan kaldırıyorum. 

53 Musa'nın ruhunun, çok sevdiği halkının inançsızlığını ve zayıflığını gördüğünde ahirette ne kadar 

ağladığını bilmiyor musunuz? Onun tohumu daha sonra Kurtarıcı'nın kanıyla sulandı. 

54 Ataları adına miras bıraktığım insanları nasıl buldum? Bölünmüş, birbirlerini yabancı olarak gören 

iki krallığa (Yahudiye ve Celile) ayrılmıştı. Onları ve sadece onları değil, yeryüzündeki tüm halkları 

birleştirmek için geldim. Getirdiğim her şeyi burada bıraktım; dünyadan sadece nankörlük ve acı aldım. 

Dünyaya ebedi bir miras olarak Sözümü ve son damlasına kadar dökülen Kanımı bıraktım. Bedenim 

toprağa gömüldü ve ruhum havarilerimin arasına karıştı. Bu benim vasiyetimdi. Vefatımdan sonra insanlar 

beni tanıdı. Tohumum filizlendi ve diğer uluslara yayıldı. Bana zulmedenler daha sonra benim askerlerim 

oldular. Bana küfredenler daha sonra beni kutsadılar. 

55 Hıristiyan tohumunun yeşermesi uluslar için barış ve ahlak çağı anlamına geliyordu. Erdem meyve 

verdi, amaç ve ideal cennet oldu. Daha sonra, zayıflık geri döndü, öğretime görünürdeki tek bağlılık - 

insanları etkileyen ama Baba'yı tatmin etmeyen ya da ruhu yükseltmeyen şenlikler ve görkemli törenlerle 

dünyayı aldatan bir yerine getirme. 

56 Kaos geri döndü çünkü erdem yok ve erdemin olmadığı yerde hakikat de olamaz. Bunun nedeni, 

Baba'nın Musa'ya verdiği yasanın hiçbir gücü olmaması ya da İsa'nın öğretisinin sadece geçmiş zamanlar 

için geçerli olması değildir. Her ikisi de ruhani içerikleri bakımından ebedi yasalardır, ancak hiç kimsenin 

suyunu içmeye zorlanmadığı bir pınar gibi olduklarının ve bu sevgi pınarına yaklaşan herkesin bunu kendi 

özgür iradesiyle yaptığının farkına varın. 

57 İlk kez Yasa'yı insanlara verdim ki, bütün kabileler bu Yasa'da birleşmiş olarak yaşasınlar. Ama 

geldiğimde onları bölünmüş, birbirlerini yanlış yargılayan, Yasama saygısızlık eden ve putperestliğe düşen 

insanlar olarak buldum. 

58 Sevgi öğretisi daha sonra tüm halkları tek bir yasada birleştirmek için geldi. Ama şimdi insanlığa 

geri döndüğümde, onları bir kez daha mezheplere, dini cemaatlere, ideolojilere ve teorilere bölünmüş 

olarak görüyorum. Bunların her biri inancını kendi fikirlerine veya avantajına göre uygular. Hepsi aynı 

Tanrı'yı sevdiklerini iddia ederler, ancak birbirlerinden ayrıdırlar. Ama size söylüyorum, insan kardeşini 

sevmeyen Beni sevmiyor demektir. Farklı gelişim düzeylerine sahip oldukları için tüm ruhların yollarında 

aynı adımla yürümedikleri doğrudur; ama Benim yasalarımı ve öğretimi bilen hangi insan bunların 
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varlıklarının özünde karşılıklı sevgi olduğunu bilmez? Pek çok kişi kendine Hıristiyan diyor, ama size 

tekrar söylüyorum, sevgisi olmayan kişi Hıristiyan olamaz. 

59 Size doğrusunu söyleyeyim, dünya Benim Öğretimin pek çok ruhani öğretisini bilmiyor; çünkü 

daha sonra uygulamak için öğretilerimin yorumunu aramak yerine, ayinler ve geleneklerle yetiniyor. 

İnsanlık arasında büyük sıkıntıların meydana gelmesinin ve insanların çözüm bulamadığı çatışmaların 

ortaya çıkmasının nedeni budur. 

60 Bu zamanın kaosu insanlık için öngörülemez bir şey miydi? Hayır, bundan kaçınabilmeleri için 

onlara duyuruldu. Bu zamanların vahyini öğrencim Yuhanna'ya verdim, öyle ki onu nasıl 

yorumlayacağınızı bilseydiniz, onu kayıtsızca bir kenara koymak yerine ona sahip olduğu değeri 

verseydiniz, bu zamanın Vahiy Kitabı'nın altıncı mührüne ait olduğunu bilir, izler, dua eder ve kendinizi 

büyük kötülüklerden korurdunuz. 

61 Sözümün sizi gelecek zamanlar için nasıl hazırladığını görün. Bu nedenle size onu kullanmanızı 

söylüyorum. Çünkü bu tezahür, tıpkı çölden geçip Kenan'a ulaşamayan Musa'da olduğu gibi; tıpkı 

dünyadan geçip yaşam yolculuğunu çarmıhta sonlandıran İsa'da olduğu gibi geçecektir. 

62 Sizi bu tezahürün sona ermesini takip edecek olan zamana hazırlıyorum. O zaman her toplanma 

yerinde Benim Sözümü içeren bir kitap olacak ki, bir araya gelip onu okuyarak kendinizi tazeleyebilesiniz. 

63 Tıpkı şu anda Sözümü ifade edecek olanları seçtiğim gibi, artık Kendimi bu formda 

göstermediğimde onu okuma yoluyla aktaracak olanları da seçeceğim. Ama size şimdiden söylüyorum ki, 

öğretilerimi uygulamaya koyma niyeti olmaksızın sadece dinlemekle yetinirseniz, sonunda hiçbir tohum 

biçemezsiniz. Öğretilerimin gelenek ve görenekler yaratmak için bir vesile olarak kullanmanız için değil, 

ruhunuzun görevini yerine getirmenin gerçek bir yolu olarak görmeniz ve çalışmalarınızla buna tanıklık 

etmeniz için orada olduğunu anlamalısınız. 

64 1950'den sonra halkım bu öğretiyi inceleyerek önemli sonuçlara varacaktır. 

65 "Altın Tüyler "in şu anda ilahi emirlere göre yaratmakta oldukları kitaplar, sonsuz değere sahip 

mücevherler gibi çok değerli olacaktır. Toplantılarınızda onları her açtığınızda, içerdikleri ruh özü 

ruhlarınızın ve acılarınızın üzerine cennetten gelen bir nefes gibi olacaktır. Bu kitap size Yedi Mühür 

Kitabı'nda kilitli olan birçok sırrı açıklayacaktır. 

66 Bu öğretiler hakkında tartışmaya girmeden çalışmalısınız, o zaman Kutsal Ruh'un ışığı sizi 

aydınlatacak ve böylece daha önce size bir gizem gibi görünen şeylerin doğru açıklamasını 

yapabileceksiniz. 

67 Tüm bu tezahürler sırasında ilan edilen yıl, size veda etmek için çoktan yaklaştı ve size söylemem 

gereken her şeyi size teslim etmek benim Vasiyetimdir. Öğrettiğim hitapların tek bir hecesini bile 

kaybetmeyin, çünkü şu anda size bu Yeni Antlaşma'nın son sözlerini veriyorum, bu sözler aracılığıyla 

önceki iki antlaşma ve gelecek olanlar anlaşılacaktır. 

68 Bildirimin başında size yedi mühürle ilgili bir açıklama yapmadım çünkü o zaman beni 

anlayamazdınız. Ama şimdi bu gizeme ışık getirdim ki onu kavrayabilesiniz ve tüm cehalet, şüphe ve 

hatalardan özgürleşebilesiniz. 

69 Dünya eninde sonunda tüm bu İlahi vahiylerle ilgilenmeye başlayacak ve sizin yorumunuzu 

öğrendiği için sizi sorgulamak üzere arayacaktır. Bu gerçekleştiğinde kendinizi dostlarınızdan saklayacak 

mısınız? Başkalarından önce her zaman vahiylerime sahip olan sizler, onları inkâr mı edeceksiniz? 

70 Uyumayın, bocalamayın ya da bölünmeyin. İnsanlar sizi dışsal şeylerle meşgul bulmasın; çünkü o 

zaman dostlarınızın size sormak yerine, düşmanlarınızın size saldırmaya geldiğini görürsünüz ve 

düşmanlıklarıyla size yasamı yerine getirmenin ve gerçeğe saygı duymanızı sağlamanın ne demek 

olduğunu öğretmek istemediklerinden emin olamazsınız. O zaman soracaksınız: "Tanrım, adalet kolunu 

düşmanlarıma mı verdin? 

71 Nereye bakarsanız bakın yalnızca kardeşlerinizi bulabilmeniz için kendi üzerinizde çalışmanızı 

söyledim. Üzerinize yerleştirdiğim ilahi işaretin, yeni öğrencilerim olarak tanınmanıza hizmet eden bir ışık 

olmasını istiyorum. 

72 Ruhunuzun Baba'ya dönmesi ve O'na tamamlanmış görevinizi göstermesi ne kadar güzel olacaktır. 

Bu mutluluğun bir görüntüsü, babasının bir direktifine itaat ettikten sonra Baba'nın evine dönen çocuk 

tarafından burada, yeryüzünde yaşanmıştır. Kucaklaştıklarında her ikisinin de yüreğini ne büyük bir sevinç 
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kaplar - kendisine itaat edildiğini ve saygı duyulduğunu bilen baba ve babası tarafından övüldüğünü ve 

kabul edildiğini gören çocuk. 

73 Cennetteki Baba'nın evine dönen ruh için bayramın nasıl olacağı hakkında bir fikriniz var mı? 

Baba'nın çocuğunu kabul ettiği öpücük ve o evde yaşayan varlıkların sevinci nedir? 

74 Güvenli yolda durmayın, yaklaşın ey insanlar ve sizi kabul etmek için beklediğim büyük kapıya 

varana kadar gözlerinizi geri çevirmeyin. 

75 Hararetli olun, yüreklerinizde Bana olan inancın ve güvenin ateşini yakmayı öğrenin ki, size 

gönderdiğim denemelere her zaman katılabilesiniz. 

76 Seni aydınlatıyorum. Daha önce karanlık yarattığınız yerlere ışık getirmek için sayısız ışık huzmesi 

insanlığın üzerine iniyor. Herkesi uyanmaya ve Bana geri dönmeye çağıran yeni bir çağın şafağı göründü. 

Sizi çağırıyorum, çünkü size bildirdiğim gibi, tohumlarımı topraktan toplamam gereken saat yaklaşıyor. 

77 Sizler, dinleyicilerim, Sözümün tezahür ettiğini gördünüz, onun etkisi altında kurtarılan erkek ve 

kadınları gördünüz, inanç ve umut bakımından ölü olanların hayata döndüğünü gördünüz, bedenen ve 

ruhen hasta olanların iyileştiğini gördünüz. Bunun nedeni, size yardım etmek ve gezintilerinizi daha az 

kederli hale getirmek için size dönmüş olmamdır. Hiçbir şeyin Baba'ya ulaşmanızı engellememesi ya da 

geciktirmemesi için izleyin ve dua edin. Sevgi ve fedakârlık yolunda gelin ve eğer ruhunuzu Baba'ya 

yükseltir ve Benden güç dilerseniz, sizi duyacağım ve hac yolculuğunuzun son durağına ulaşana kadar sizi 

güçlendireceğim, orada size huzur vereceğim. 

78 Zaman içinde size öğrettiğim her şeyin farkına varın. İsteyerek telafi edin; ama size şunu da 

söyleyeyim: Size öğrettiğim sevgi ve sabırla hemcinslerinize de öğretin. 

79 Beni insanlığın yarattığı çeşitli dini topluluklarda ve mezheplerde aradınız, ancak ben sizden 

ayinleri terk etmenizi ve kalplerinizden fanatizmin her izini silmenizi istiyorum. Bana ruhen gelin, beni 

içtenlikle sevin, yasalarıma saygı gösterin ve itaat edin; bu şekilde bana gerçek tapınmayı sunmuş 

olursunuz. 

80 Ey acı çeken, yalnız ve hasta insanlar, bana gelin. Siz günah zincirlerini yanınızda taşıyan, 

aşağılanmış, doğruluğa aç ve susamış olanlar, benimle olun; benim varlığımda birçok kötülüğünüz yok 

olacak ve yükünüzün hafiflediğini hissedeceksiniz. 

81 Eğer ruhun mallarına sahip olmak istiyorsanız, onları size vereceğim. İyi kullanmak için Benden 

dünya malı isterseniz, isteğiniz asil ve adil olduğu için onları da size veririm. O zaman iyi birer vekilharç 

olacaksınız ve ben de size bu malları çoğaltacağım, böylece onları insan kardeşlerinizle 

paylaşabileceksiniz. 

82 İnsanlara bakın, varoluşlarının anlamını bulamadan boşuna mücadele etmekten nasıl da 

yorulmuşlar. Bana idealsiz bir hayat gösteriyorlar çünkü erdem yolundan sapmışlar ve sadece doğasızlığın 

ve ölümün hüküm sürdüğü yerde zevk arıyorlar. Yaşam sevincini sevgide, yardımseverlikte ve 

iyilikseverlikte bulamadılar. Kendilerini çok seven ve herkes için sadece barış ve kurtuluş isteyen Baba'nın 

yakarışını dinlemediler. 

83 Dini cemaatlere ve mezheplere bölünmüş olan dünya, beni yok ya da en azından uzak gördüğü için 

bu saatte beni çağırıyor. Onunla birlikte olmama rağmen, varlığımı hissetmedi. Ama size diyorum ki, teker 

teker Rab'bin engeline gireceksiniz ve öğretimi anladığınızda hepiniz orada birlikte olacaksınız. 

84 Bu tohumu besleyin ve ilerleyin. Işık rehberiniz olacak ve arkanızdan size emanet edeceğim büyük 

kalabalıklar gelecek. 

85 Hemcinsleriniz arasında ışık yaymak için duanın kanatlarında ilerleyin. Cezaevlerine ve 

hastanelere gidin ve rahatınızı orada bırakın. 

86 Yorulduğunuzda Bana gelin, çünkü sizi güçlendireceğim. Korkmayın, ben bağışlayıcıyım, lütuf 

sahibiyim ve gerçek adaletim. 

87 Ben tohum ve işçi arzusuyla tarlalara dereler halinde akan kaynağım. 

88 İnsanların acele edip işin kendilerine düşen kısmına başlamaları için zemin hazırlandı. 

89 Tarla sizi bekliyor; onu sevgiyle ve içtenlikle işleyin ve sonra iyi tohumun meyve vermeye 

başladığını gördüğünüzde, onu gelişirken rahatsız edebilecek yabani otları yok edin. Zehirli bitkiden gelen 

her şeyi yok edin ve boş durmayın, çünkü o zaman iyi bir hasat elde edemezsiniz. 
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90 Altın başakların parladığı tarlaları göster bana. O zaman hasat yapabilir ve ambarlarınızı 

doldurabilirsiniz, böylece her birine atanan ruh sayısı yaşam yolculuklarında aç kalmayacaktır. 

91 İnsanlar arasında yaygın olan putperest tapınma eylemleri sahte oldukları gerekçesiyle 

reddedilecektir. Size açıkladığım öğretiler hakikatin nedenine sahiptir ve eninde sonunda kabul görecektir. 

92 Bilgin, olan ve gerçekleşen her şeyin nedenini arar ve bilimiyle doğanın dışında hiçbir ilke ya da 

gerçek olmadığını kanıtlamayı umar. Ama ben onları olgunlaşmamış, zayıf ve cahil olarak görüyorum. 

93 On iki yaşındaki İsa kalabalığın sorularına, bakışlarına ve yargılamalarına dayanmak zorunda 

kaldığında, hiç kitap okumamıştı. Yine de bilgelik dolu bir öğreti konuşması yaptı, çünkü o çocuğun 

zihninde En Yüce Olan'ın ışığı parlıyordu ve dudaklarında Tanrı'nın Sözü çiçek açıyordu. Bunu size 

söylüyorum çünkü maruz kalacağınız sorgulama ve yargılamalarla yüzleşmek zorunda kaldığınızda siz de 

bunu yapabilirsiniz. O zaman ikna edeceksiniz çünkü her zaman bir ilkesi, mantıksal bir temeli ve 

gerekçesi olan Tanrı'nın öğretilerinden söz ediyorsunuz. Mantıklı ve doğal bir nedeni olmayan hiçbir 

mucize yoktur, hiçbir şey nedensiz gerçekleşmez. Ağaçtaki hiçbir yaprak benim iradem olmadan hareket 

etmez. 

94 "Rab'bin görkeminin ölçülemeyecek kadar büyük olduğunu düşünürsek, neden bilgeliğini yaymak 

için en önemsiz ölümlüyü kullanıyor?" diye soracaksınız. 

95 Bu soruya, Tanrı'nın çocuklarına duyduğu sevginin sınırı olmadığı ve bu nedenle insanın bunu 

çoğu zaman kavrayamadığı yanıtını vereceksiniz. 

96 Alçakgönüllü olmalısınız; çünkü Efendiniz bu dünyada yaşamak ve alçakgönüllü olduğunu 

göstermek için krallığını terk ettiyse, siz de eşitleriniz olan kişilerin gözünde beni örnek almalısınız. 

97 İkinci Çağ'da olduğu gibi, maddeye geri dönmek gerekirse, beden ve ruh için acı veren o yolu kat 

etmek zorunda kalacağımı bilsem bile gelirdim. Ama şimdi Ben ruhen geliyorum ve sizler de İlahi 

Gerçeğimi kavramak için kendinizi donatmalısınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 145 
1 İşte, İlahi Ruh yeniden aranızda. 

2 Bana gelin sevgili çocuklar, yollarda ve çöllerde yaptığınız yolculuktan dinlenin, çünkü size gelen 

ben değilim, bana gelen sizsiniz. 

3 Ben, sizin Yaratıcınız, insanlara yumuşak başlılığımı, alçakgönüllülüğümü ve tüm çocuklarıma 

olan sevgimi gösteriyorum. İkinci Çağ'da, aranızda insan olması için "Sözümü" gönderdim ve size 

alçakgönüllülüğümün kanıtını vermek için kendisine "İnsanoğlu" adını verdi. 

4 Şu anda kendimi yaratılışın ayrıcalıklı varlığı olan insan aracılığıyla ifşa ediyorum ki sözümü 

kardeşlerinizin zihin organı aracılığıyla duyabilesiniz. 

5 Senden ne kadar uzakta olduğumu düşünüyorsun ve gerçekte sana ne kadar yakınım! 

6 Bugün kendisine emanet ettiğim bir yıla daha veda eden tüm insanlığı senin içinde kabul 

ediyorum. 

7 O gün size Kendimi nasıl göstereceğimi bilmiyorsunuz - Baba olarak mı, Efendi olarak mı, yoksa 

Yargıç olarak mı? 

8 Sizi şaşırtacağım ve kalbinizin en derinlerine nüfuz edeceğim. 

9 Size doğrusunu söyleyeyim, Yehova, "Söz" ve Kutsal Ruh tek bir Tanrı'dır, yaratılmış her şeyin 

başlangıcı ve sonu, var olan her şeyin Alfa'sı ve Omega'sı olan Tek Tanrı'dır. Sizinle Baba olarak 

konuşacağım ve size Efendi olarak öğreteceğim. Şefkatim bedeninize ve ruhunuza inecek. 

10 Meryem, evrensel Anneniz, içimde yaşıyor ve çok sevdiği yaratıklarına en şefkatli okşamaları 

veriyor. Huzurunu ve bir sığınak hazırlığını kalplerinize bırakmak için kalplerinizdeydi. Meryem dünyayı 

izler ve bir tarla kuşu gibi kanatlarını açarak onu bir uçtan bir uca korur. 

11 Tüm yaratılıştan bana şükran olarak gelen övgüleri kabul ediyorum. 

12 Nüfuz eden bakışlarım çocukluktan yaşlılığa kadar kadın ve erkeğin kalbini ayırt eder. Uluslarda, 

vilayetlerde, çeşitli kiliselerde ve hala yeryüzünde yaşayan bedensiz varlıklar arasında görünmez bir 

şekilde ortaya çıkıyorum. Ve benim ruhani varlığım insanları titretiyor, çünkü geleceğin insanlık için ne 

getireceğini bilmiyorlar. 

13 Şimdi insana özgür iradesi içinde dokunacağım. O kendi isteğini yapmak ister, ama her şey Benim 

isteğime göre gerçekleşecektir. 

14 Gelişim tüm ruhları etkiler ve geliştirdikleri erdem ve sezgi sayesinde bu ışık onlara ulaşacaktır. 

15 Dünyada huzur olmadığını, açlık ve susuzluk, ihtiyaç ve sefalet olduğunu anlayacaksınız. Ama 

sana soruyorum: Neden? 

16 Bu dünyaya yerleştirdiğim nimetlerin zenginliği kayboldu mu? Evrenin düzeni ve yasaları değişti 

mi? Kraliyet yıldızı artık ışık ve hayat vermiyor mu? Artık pınarlarda su, tarlalarda bereket ve ağaçlarda 

meyve yok mu? Beyinlerinizde hiç mi bilgi ışığı yok, kalplerinizde hiç mi duygu yok? Ruhunuzda güçten 

eser kalmadı mı ki artık yüzünüzü bana kaldıramıyorsunuz? Madem hepiniz benden çıktınız, o halde 

neden düşman gibi davranıyorsunuz? 

17 Tanrısal Ruh da ağlıyor, ama artık gözyaşlarım dünyanın üzerine düşmeyecek; onu bağışlıyorum. 

İlahi örtümün üzerine düşecekler. 

18 Benden mısır başağını alın, o sevgi, barış ve iyi niyet buğdayıdır. Onu yetiştirin ve ondan 

ruhunuzu besleyecek bir ekmek yapın. 

19 Elimde bir kılıç var, ama bu bir cinayet silahı değil: bu gerçek. Kim gerçeğin askeri olmak 

istiyorsa, onu sağ eline alsın ve tüm savaşlarda onun ışığıyla galip gelecektir. 

20 İnsanların ruhu şu anda size vermekte olduğum öğretiyi aramak için ilerliyor. Hacılar gelmeye 

başladı bile. 

21 Uyanık olmalısınız, çünkü âlimler sizi sınayacak. Önemsiz olduğunuz için ümitsizliğe kapılmayın, 

çünkü kendilerini büyük gören bilginlerin gizledikleri ya da anlamalarına izin vermedikleri şeyler her 

zaman alçakgönüllülere açıklanmıştır. 

22 Birlik olun ki, zulüm gördüğünüzde Kızıldeniz açılarak geçmenize izin versin. Ama benim sevgi 

yasamı yerine getirmelisiniz, ey insanlar. Beni affetmek mi istiyorsun? Ben de sizin insan kardeşlerinizi 

affetmenizi istiyorum. 
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23 Ölülerinizi Bana emanet ettiniz ve size söylüyorum: Ölüleriniz Bende yaşıyor. Bana sevginizi 

verdiniz, ama ben sizden bunu insan kardeşlerinize merhamet olarak göstermenizi istiyorum. 

24 İnsanlık, güneşin ışınları şimdiden yaklaşmakta ve dünyanızın yüzünü aydınlatmakta, ışıklarıyla 

size yeni bir günün değerli bir zaman dilimi olarak üzerinize doğmakta olduğunu söylemekte, böylece bu 

zaman diliminde ilerlemenizi gerçekleştirebilir ve iyi niyetli insanların hakkı olduğu gibi gerçek huzura 

kavuşabilirsiniz. 

25 Babanızı dinleyin, birkaç dakika dinlenin, ey gezgin ruhlu insanlar. Sözümü dinleyen, onu seven 

ve ona inanan kişi ne mutludur, çünkü o Baba'ya layık bir çocuktur, çünkü sevgi işleriyle onları takip 

etmek için yasalarımı ve öğretilerimi özenle korur. 

26 Şu anda hepiniz sözlerimi dikkatle dinliyorsunuz, hiçbir gereksiz düşünce düşüncelerinizi rahatsız 

etmiyor. Bazıları dikkatle dinliyor, bazıları pişmanlıklarından dolayı suçluluk duyuyor, bazıları da her 

sözüme kilitleniyor. 

27 Şu anda burada bu cemaat tarafından temsil edilen insanlık, ağlayanlar için acının gölgesi, 

lütuflarını alanlar için dost eli gibi olan bir yıl geçirdi - ruhunuzun sonsuzluğu için bir saniye. Ama zaman 

kendi akışında ilerler, çünkü ben sonsuza dek tüm çocuklarımla birlikte oldum ve olacağım. 

28 Bu günde her ruhun benim ilahi varlığımı ruhunda hissettiği bir an vardır ve taşıdığı görev ne 

kadar büyükse, içinden ona seslenen ses de o kadar güçlü olur. 

29 1945 yılı, savaşın son gölgelerini de beraberinde getirdi. Orak binlerce varlığı biçti ve binlerce ruh 

ruhani yuvaya geri döndü*. Bilim dünyayı hayrete düşürdü ve imha silahlarıyla yeryüzünü titretti. Galipler 

kendilerini mağlupların hakimleri ve cellatları haline getirdiler. Acı, sefalet ve açlık yayıldı ve arkalarında 

dullar, yetimler ve soğuk bıraktı. Salgın hastalıklar ülkeden ülkeye dolaşır ve doğanın güçleri bile bu kadar 

kötülük karşısında adalet ve öfke seslerini duyururlar. Yıkım, ölüm ve tahribattan oluşan bir enkaz alanı, 

kendini medeni olarak adlandıran insanın gezegenin yüzünde bıraktığı izdir. Bu insanlığın bana sunduğu 

hasat budur. Ama sana soruyorum: Bu hasat ambarlarıma girmeye değer mi? Kötülüğünüzün meyvesi 

Babanız tarafından kabul edilmeyi hak ediyor mu? Size doğrusunu söyleyeyim, bu ağaç, birbirinizi 

sevmenizi söyleyen İlahi Emre itaat etmiş olsaydınız dikebileceğiniz ağaçtan başka bir şey değildir. 
* İspanyolca "valle" kelimenin tam anlamıyla vadi anlamına gelir ve genellikle şu anlamlara gelir: ötesi, (ruhani) 

dünya, yaşam alanı, ev (toprak), evde. 

30 İnsanlar komşularına karşı sert ve inatçıdırlar, tıpkı Musa'nın zamanında olduğu gibi, bir darbeye 

karşı darbeyle karşılık vermenin yaygın bir gelenek olduğu zamanlarda olduğu gibi. Bugün size adaleti bu 

şekilde algıladığınız takdirde, komşularınızı ölçtüğünüz kıstasla ölçüleceğinizi söylüyorum. 

31 Ama sizi affediyorum, kutsuyorum ve öğretilerimin kutsanmış tohumunu sevgiyle beslemeniz için 

size zaman veriyorum. Ben büyük savaşçıyım. Kim bu Davanın bir neferi olmak için acele eder? Savaşı 

barışın yardımıyla yürütüyorum. Ve kötülüğü iyiliğin kılıcıyla yok ederim. 

32 Hayatının sessiz saatlerinde iyilik yolunda Beni izlemeye karar veren herkes Benim askerimdir ve 

savaşıp kazanabilmesi için eline bir kılıç veririm. Bu kılıç, ışığına karşı koyabilecek hiçbir düşmanın 

bulunamayacağı gerçektir. 

33 Bugün sevinç günüdür sevgili İsrail, çünkü Ebedi olan size birbirinizi sevmeyi ve bağışlamayı 

öğretmek için sizinle birliktedir. Size öğretimi verdim ve sevinçle size geldim; ama aynı zamanda acı da 

çektim, çünkü anlık olarak Beni unuttunuz. 

34 Huzurumu kabul et. Sizi bir kez daha kutsuyor ve affediyorum. Kalpleriniz kendilerini bir sunu, 

yakılmış bir kurban, tüm dünya için bir barış ve bağışlanma çığlığı olarak ayaklarımın dibine attı. Üstadın 

öğretisi bir kez daha zihinlerinizde ve ruhlarınızda bir ışık meşalesi gibi yandı. 

35 Bu, yeryüzündeki ulusları hazırlıksız yakalayan karanlığa karşı ışığın savaşının zamanıdır - bir 

ziyaretler ve kefaretler zamanı, bir arınma ve doğruluk zamanı. Tüm ulusların kafa karışıklığı içinde 

olduğunu görüyorum. Tüm mezhepler ve dini cemaatler bölünmüştür. Ama bu, bir kez daha önünüze 

Hakikat Kitabı'nı koyduğum zamandır. 

36 Yeni bir yılın geldiğini söylüyorsunuz, ama ben size diyorum ki: Ruh zamana tabi değildir. 

Sonsuzluğa ve Ruh'a tabi olan zamandır. 

37 Ne mutlu sözümü işitip onu sevene, bildirilerimi anlayana ve görüp işittiklerinin anısını yüreğinde 

özenle saklayana. 
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38 İnananlar ve inanmayanlar beni dinlesin. Beni sevenler de, bana küfredenler de sözümü dinler. 

Uyanmışlar ve uyuyanlar, çalışkanlar ve tembeller, ruhsallaşmışlar ve maddileşmişler, hepsi Kutsal Ruh 'un 

tapınağı, maddi sunakların olmadığı tapınak, insani gösterişlerin olmadığı tapınak olan dua evlerimde 

dinlerler. 

39 Ne zamandan beri dolaşıyorsunuz, millet! Ne kadar sık yolunuzu kaybettiniz! Ne kadar çok 

aramışsın! Ne kadar çok şey keşfettiniz! Çok yükseldiniz ve uçuruma düştünüz. 

40 Yine de burada Yehova, Ebedi, Bilinmeyen, Unutulan, halka soruyor: Şimdi yoruldunuz mu? 

Şimdi günah yolunda duracak mısınız? Henüz yeterince hayal kırıklığına uğramadın mı? Hâlâ bu dünyada 

büyük olmak istiyor musunuz? Büyüklüğün alçakgönüllülükte yattığını bilmiyor musunuz? 

41 Ben Baba'yım ve ben vericiyim. İnsanlara her zaman, "İsteyin, size verilecektir" diyen benim. İşte 

elim; içinde doğruluk asası, altın başak ve ışık kılıcı var. İstediğinizi alın, bardağın dibinde hala en acı 

maya duruyor. Ancak yeni yıl aynı zamanda bir barış vaadi olarak da gelir. 

42 Size söz verdiğim gibi Cennetin Krallığının size gelmesini istiyor musunuz? Benim iradem senin 

olacak! 

43 Sizi, günahkâr insanlığı bağışlıyorum, çünkü ben sevgi dolu bir Babayım. Altın başağı alın ve bu 

buğdayı yetiştirin. Onu yüz kat çoğaltın ve hasadınızda ruhunuzu tazeleyin. Sevginin, uyumun, 

kardeşliğin, barışın ve iyi niyetin buğdayıdır. İçinizde taşıyın! Günlük ekmeğinizi bu buğdayla pişirin ve 

kardeşinize verin. Bağışlamanın, hayırseverliğin ve dostluğun buğdayıdır. 

Beni anlıyor musunuz, millet? 

44 Bu gün gelecekten perdeyi kaldırıyorum ve sizi hazırlıyorum. Bu halkı aramak için nasıl büyük 

kalabalıkların ve trenlerin ilerlediğini, bu ışığı arzulayan lejyonların nasıl akıp gittiğini görün. Hacılar 

kapınızı çalıyor. Uyanın, millet! Bilim insanı sizi keşfetmek, sorgulamak için acele eder. 

45 Sırlarıma saygı duydunuz ve sadece sizi çağırdığımda sırlarıma girdiniz. Beni sana izin verdiğim 

kadarıyla tanıyorsun ve giderek bana daha da yaklaşıyorsun. 

46 Bu zamanda benim seçtiklerime aitsin. Bazılarınız çocuklukta, bazılarınız gençlikte, bazılarınız da 

sadece yaşlılıkta çağrıldınız; ancak her birinize, dünyada yaşayacağı süre göz önünde bulundurularak bir 

görev emanet edildi. 

47 Bana gelip de endişelerini bana emanet etmeyen tek bir kişi bile yoktu. Geldiğiniz acı size 

hayatınızda bir engelmiş gibi göründü, ancak daha sonra bunun sadece sizi bana yaklaştıran bir adım 

olduğunun farkına vardınız. O zaman ruhunuza çok daha fazla sevinç katacak olan bu denemeyi 

kutsadınız. 

48 Sizi bana yaklaştıran bu acıyı kutsamakla iyi ediyorsunuz, çünkü bu acı sayesinde beni aramayı ve 

benden istemeyi öğrendiniz. Daha sonra dua etmeyi öğrendiniz ve son olarak da sevgi ve merhamet 

öğretilerimi kardeşlerinize uygulamak için ruhani bir görevi yerine getirmeyi öğrendiniz. 

49 O zamandan beri yaşamınızda bir mucizenin gerçekleştiğini gördünüz, çünkü eskisi gibi aynı 

ekmeği yemenize rağmen, artık tadı size acı değil, tatlı ve hoş geliyor; yolunuzda karşılaştığınız, 

küfretmenize ya da inancınızı kaybetmenize neden olan zorluklar artık sizi korkutmuyor, çünkü artık 

onları aşılmaz olarak görmüyorsunuz ve eskiden sizi üzen bedensel acılarınız bile artık sizi umutsuzluğa 

düşürmüyor. 

50 Bu imanın gücüdür, ruhsallaşmanın ve yenilenmenin etkisidir. 

51 Geçmişte, yalnızca duyularınızın tatminini aradığınız için pek çok ruhani izlenim fark edilmeden 

yanınızdan geçip gitti ve duyusal izlenimlerin genellikle ruhu maddeleştirme eğilimi vardır. Şimdi yeni bir 

yaşamı keşfetmeye başlıyorsunuz, sizi çevreleyen her şeyin özünü, güzelliğini, anlamını ve gerçeğini 

keşfetmeye başlıyorsunuz. 

52 Öğrettiklerimi dinledikçe, düşünceleriniz daha cömert hale gelir, bana tapınma konusundaki eski 

yöntemlerinizi değiştirir ve yaşamlarınızı iyileştirirsiniz. Şimdiden eskiden yaptığınız gibi ısrarla istemeyi 

bıraktınız ve dua etmeyi ve dua ederken bana söylediklerinizi hissetmeyi öğreniyorsunuz. Bana: "Tanrım, 

senin istediğin olsun" dediğinizde, bunun nedeni sözlerinizin anlamını kavramış olmanız ve kendinizi 

benden yalnızca benim belirlediğim şeyi almaya hazırlamış olmanızdı. Ancak dinleyici kalabalığı arasında 

her zaman 'sonuncular' vardır, çünkü yaşam suyunu arzulayan yeni yürekler sürekli olarak bu buluşma 
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yerlerine gelmektedir. Beni anlamaları ve aynı zamanda anlaşıldıklarını hissetmeleri için onlarla farklı bir 

şekilde konuşmalıyım. 

53 Sözümü duymak için buraya ilk geldiğinde her birinizi aynı şekilde kabul ettiğimi hatırlayın. 

Bazılarına ruhani bir misyondan söz etmiyorum, çünkü Beni anlamazlar, ama onlara yaşamda taşıdıkları, 

ağırlığı altında ezildiklerini ve bunaldıklarını hissettikleri acıların yükünden söz ediyorum. Onlara 

ailelerinin içinde ve dışında karşılaştıkları ağır sınavları çözmenin yolunu öğretiyorum. Onları acılarında 

teselli ediyor, sağlıklarına kavuşturan şifa merhemini bahşediyor, cesaretlendiriyor ve umutla 

dolduruyorum. 

54 O zaman hasta kişi Cennet'ten bir bakışın acısını bildiğini ve bu bakışın onu yanında taşıdığı 

acıların yükünden kurtaracak olan Babasının bakışı olduğunu hisseder. Yeryüzünde şefkat, anlayış ya da 

iyi niyet nedir bilmeyen kalp, birdenbire Sözümün kuruyla sarmalandığını hisseder. Sonsuz bir sevgiyle 

sever ve uzun zamandır içinde tuttuğu acısının sel olup taştığını hisseder. 

55 Yalnız ya da yanlış anlaşılmış adam da, tutkuların ya da ahlaksızlıkların kölesi olmuş adam da, 

terk edilmiş kadın da, yaşamla yüzleşmekten korkan genç kız da, tüm sorunlarını önüme getiren aile 

babası ya da annesi de, dünyada sığınacak bir yeri olmayan yetim de - hepsini duyuyorum ve yüreklerini 

Sözümün ince keskisiyle işliyorum. 

56 Ne kadar insani ya da maddi olursa olsun, ona ağırlık veren her şeyle ilgilendiğimde, onun ruhuyla 

ilgilendiğimi biliyorum, çünkü bunu yaparak onu yükünden kurtarıyorum, çünkü bunu yaparak onun için 

daha sonra kat etmesi gereken yolu hazırlıyorum ve çünkü bu şekilde onun içindeki inanç lambasını 

yakıyorum. 

57 Sevgi kaynağım bu anlarda üzerinize akar, sizi bağışlar ve kutsar. 

58 Sözümü işitebilmeniz ve onunla tazelenebilmeniz için bugün hepinizi kabul ediyorum. 

59 Bu kalabalıklar arasında ikiyüzlüler, Ferisiler, tefeciler, maddi malları, hatta onur gibi ahlaki 

malları ya da iman ve barış gibi ruhsal malları soyanlar varsa, hepinizi lekesizmişsiniz gibi okşayacağım; 

çünkü ben sizin yenilenmenize ve sevginize susamış Babanızım. 

60 Sözümün gücünü tam da en kaybolmuş ve yasadan en uzak olanlara tekrar tekrar gösteriyorum. Bu 

nedenle bu süre zarfında sizinle ayrıntılı olarak konuştum - sizi uçurumlardan kurtarmak ve zirveye 

çıkarmak için sevgi dolu adalet ve sonsuz bilgelik öğretileriyle dolu bir talimatla. Çünkü uçurumlar 

karanlıkla doludur ve orada gerçeği asla bilemezsiniz. Zirveler ise bilgelik, sevgi ve adaletin ışığıyla 

parıldar. 

61 Adaletin ziyaretleri ve azarlamalar inatçılar, akılsızlar ve kötülükte ısrar edenler içindir. Ama ne 

zaman bir sevgi sözcüğünün onları dönüştürmek için yeterli olduğunu biliyorum. 

62 Bu cemaate bu iki yolla durmaksızın dokunulmaktadır. Sevgi, zihinsel* ve fiziksel olarak uysal 

olanlara rehberlik etmek için yeterlidir; sevgiyi kabul etmeyenleri ılımlılığa ve düzene geri döndürmek 

için ise acıya ihtiyaç vardır. 
* İkinci dipnotta 143.7 altında söylenenler benzer şekilde ruhani ve psişik sıfatları için de geçerlidir. Her ne kadar 

bu iki terim büyük ölçüde örtüşse de, "ruhsal-zihinsel" çifte tanımlamasından ve "ruhsal" yerine daha modern olan 

"psişik" teriminden kaçınılmıştır. 

63 Yavaş yavaş ve adım adım, yenilenme onlara göründükçe, acı çekerek kendilerini arındıranların 

saflarından ruhsallaşma yoluyla kendilerini yüceltenlerin saflarına geçerler. 

64 Hepiniz beni duyuyorsunuz ve hepiniz sessiz kalıyorsunuz. Vicdanınızın kitabı ruhunuzun ve 

zihninizin önünde açık durmaktadır. Size doğru yolu gösterir ve gönüllü olarak seçtiğiniz yolu sizin için 

tanınabilir hale getirir. Ancak şu anda dinleyicilerin ruhu, sözlerimin sonuncusunu bile duymak için 

kendini canlandırdı. 

65 Burada, bu söz karşısında, varlığının içinde ve dışında, yani ruhunda ve bedeninde titremeyen hiç 

kimse yoktur. Burada beni dinlerken, yaşamı, ölümü, ilahi adaleti, sonsuzluğu, ruhani yaşamı, iyiyi ve 

kötüyü düşünüyor. 

66 Sesimi duyduğunda, kendi içinde ruhunun varlığını hissediyor ve nereden geldiğini hatırlıyor. 

67 Beni dinlediği kısa süre içinde, tüm komşularıyla bir bütün olduğunu hisseder ve onları varlığının 

derinliklerinde gerçek kardeşleri, ruhsal sonsuzluktaki kardeşleri olarak tanır; bu kardeşler ona sadece 

bedene göre olanlardan daha yakındır, çünkü bu sadece geçici olarak yeryüzündedir. 
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68 Beni duyduğunda, benim tarafımdan tanındığını hissetmeyen hiçbir erkek ya da kadın yoktur. Bu 

nedenle, hiç kimse Benim önümde lekelerini gizlemeye ya da örtbas etmeye cesaret edemez. Ve onları 

haberdar ediyorum, ama kimseyi alenen ifşa etmeden, çünkü ben asla ifşa etmeyen bir Yargıcım. 

Aranızdaki zinaları, çocuk öldürmeleri, hırsızlıkları, ahlaksızlıkları ve günah işleyenlerin ruhundaki 

cüzzam gibi hastalıkları açığa çıkardığımı söylüyorum. Ama ben size Sözümün doğruluğunu yalnızca 

yüreğinizdeki günahları açığa çıkarabileceğimi göstererek kanıtlamıyorum. Ayrıca size kötülüğü ve 

ayartmaları yenmeniz için silahlar vererek, yenilenmeyi nasıl başaracağınızı öğreterek ve varlığınızda 

iyiye, yüceye ve saf olana karşı bir arzu uyandırarak ve temel olan her şeye, yanlış olan her şeye ve ruh 

için zararlı olan her şeye karşı mutlak bir nefret uyandırarak öğretilerimin gücünü kanıtlamak istiyorum. 

69 Yeni halkımı oluşturduğum siz erkekler ve kadınlar, bu kutsanmış saatte sessizlik içinde içten içe 

ağlayan siz sevgili kalabalıklar, benimle dinlenin, bağışlayıcılığımın üzerinize indiğini hissedin, sizi 

kusurlarınızdan arındırın ve yeni bir varoluşa başlayabilmeniz için yüklerinizden kurtarın. 

70 Rahat olun, günahlarının ciddiyetinin farkına varan ve o anlarda yırtık kalpleriyle Benden 

kendilerini bağışlamamı isteyen; günahlarını dünyada ölçtükleri aynı kıstasla ölçerek onlara ödetmediğim 

ve sonunda Bana tövbelerini kanıtlamaları için bir fırsat vermemi dileyenlerin içten tövbelerini 

görüyorum. Gerçek bir pişmanlıkla ağlayanı nasıl tanımam ve benden bu kadar büyük bir ıstırapla istediği 

bu fırsatı ondan nasıl esirgerim? Aynı şekilde, sahte bir tövbeyle kendilerini kandıranları da bilirim, ama 

Beni değil, çünkü ben sizin varlığınızın ötesini görürüm. Bunları, vicdanlarının çağrısına tamamen 

uyanmaları için gerekli olan süre boyunca denemelere tabi tutacağım. 

71 Şimdi hepiniz benim okşamamı, sevgimi ve huzurumu hissedin, çünkü Üstadın evindeki ruhani 

ziyafete geldiniz ve hepinizin Babanızın bağışlayıcılığı ve sevgisinin yemeğinin tadını çıkarmanız en 

doğrusudur. 

72 Sevgi örtüm evrene yayılıyor. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 146 
1 Öğrencilerim, alınlarınızı okşadım ve derin kederlerinizi giderdim ve siz gözlerinizi bana kaldırıp, 

"Buraya geldin mi, Rab?" dediniz. 

2 Dikkatinizi Benim Sözüme vermelisiniz, çünkü Ben gerçekten işitildiğimde, hazinemi açar ve 

bilgeliğimi öğrencilerimin üzerine dökerim. Bana soruyorsunuz: "Bu kadar büyük sabrınız ve bu kadar 

büyük İlahi sevginiz neye bağlı?" Size yanıt veriyorum: çoğunuz yeryüzünde anne babasınız ve hepiniz 

çocuktunuz. Hangi baba evladından en ağır hakareti, en zalim nankörlüğü gördüğü zaman bile onun acı 

çekmesini dilemiştir? O babanın yüreğinde derin bir yara açılmıştır, acı onu delip geçmiştir ve hatta bazen 

öfke zihnini bulandırmıştır ama o çocuktan gelen bir tövbe sözcüğü ya da bir alçakgönüllülük eylemi onu 

yeniden yüreğine bastırmaya yetmiştir. İnsan olarak bunu yaptığınızda, sizi mükemmeliyetle sevmeme ve 

affetmeme neden şaşırıyorsunuz? 

3 Sizi sevmeniz ve sevildiğinizi hissetmeniz için yarattım. Benim sana ihtiyacım olduğu kadar senin 

de bana ihtiyacın var. Sana ihtiyacım olmadığını söyleyen kişi doğruyu söylemiyor demektir. Eğer öyle 

olsaydı, sizi yaratmazdım ya da sevginin büyük bir kanıtı olan o kurban aracılığıyla sizi kurtarmak için 

insan olmazdım; yok olmanıza izin verirdim. Ama şunu anlamalısınız ki, kendinizi Benim sevgimle 

beslerseniz, aynı şeyi Babanıza da sunmuş olursunuz, çünkü size tekrar tekrar söylüyorum: "Susadım, 

senin sevgine susadım." 

4 Siz Benim Ruhumun bir parçası olduğunuza göre, nasıl Benden uzak kalmayasınız ve Ben sizin 

yokluğunuzu nasıl hissetmeyeyim? Sizden neden Sözümü ve hatta geliş şeklimi kavramanızı istediğimi 

anlıyor musunuz? - Öyle ki, Kendimi günahkâr bedenler aracılığıyla gösterdiğim gerçeğine 

şaşırmayasınız. Senin günahın Benim sevgime engel olamaz. Sizi Bana yaklaştırmak için arındırmaya 

geldim. Bazıları bunu anladı, bazıları ise anlamadı. Bu nedenle, bu zamanda beni dinleyen çok sayıda 

erkek ve kadın arasında, insanlara geri döndüğümü yüksek sesle ilan edenler olduğu gibi, bunun imkansız 

olduğunu söyleyenler de var. 

5 Varlığım sizden asla geri çekilmedi. Sözümü yerine getirmek için üzerinize döktüğüm Sözümdür. 

Bu Söz'den yayılan Benim sevgim ve Benim ışığımdır. Şu anda size öğretiyorum, ama İradem uyarınca bu 

tezahürün sonuncusu olacak olan 1950 yılı geldiğinde, Ruhum sizden ayrılmadan bu tezahür biçimini sona 

erdireceğim. 

6 Sadece bazı kalpler bu zaman için hazırlıklı olacaktır. 

7 İkinci Çağ'da dünyanın din değiştirmesini bekledim ve ancak ondan sonra mı ayrıldım? Alay, 

küçümseme, zulüm ve şüphenin ortasında ayrıldım. Dünyanın hayata dönmesi için benim ölümümün 

gerekli olduğunu biliyordum. Bu süre içinde, kafa karışıklığınızın, dehşetinizin ve şüphelerinizin olduğu 

anlarda yeniden yola çıkacağım. Ama insanlığa bir sevgi vasiyeti olarak miras bırakılan Sözüm, dünyayı 

bir kez daha sarsacak. 

8 Fikirlerin, inançların, dinlerin, doktrinlerin, felsefelerin, teorilerin ve bilimlerin savaşı gelecek ve 

benim adım ve öğretilerim her dudakta olacak. Geri dönüşüm tartışılacak ve yargılanacak ve bunun 

üzerine büyük inananlar ayağa kalkacak ve Mesih'in bir kez daha insanlar arasında olduğunu ilan 

edecekler. O zaman o kalpleri sonsuzluktan cesaretlendireceğim ve imanlarını güçlendirmek için 

yollarında mucizeler yaratacağım. 

9 Bugün insanlık, Doğu'dan bazı bilge adamların Kutsal Çocuğa tapınmak için Beytlehem'deki 

yemliğe geldikleri o günü anmaktadır. Bugün bazı kalpler bana soruyor: "Tanrım, o güçlü ve bilge 

lordların senin önünde eğildikleri ve senin tanrısallığını kabul ettikleri doğru mu?" 

10 Evet, çocuklarım, gelip önümde diz çökenler bilim, güç ve zenginlikti. 

11 Ayrıca çobanlar, eşleri ve çocukları da mütevazı, sağlıklı ve basit hediyeleriyle dünyanın 

Kurtarıcısı'nı ve ilahi şefkatin sembolü olan Meryem'i karşıladılar. Alçakgönüllülüğü, masumiyeti ve 

sadeliği temsil ediyorlardı. Ama parşömen tomarlarında Mesih'ten söz eden peygamberliklere ve vaatlere 

sahip olanlar, dünyaya kimin geldiğinden bile şüphelenmeden mışıl mışıl uyuyorlardı. 

12 Elçilerimin tarihinde yazılanlardan bazen şüphe duyuyorsunuz, çünkü hayatım pek çok sahte 

efsaneyle çevriliydi. Şimdi size onların yazdıklarının gerçek olduğunu ve dahası, kurtuluşunuz için 

kesinlikle gerekli olduğunu söylüyorum. Tüm bunları şimdi onaylıyorum, ancak insanların hayal gücünün 
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yarattığı şey, bu zamanda Sözümün gerçeği tarafından sonsuza dek yok edilecektir. Sıradan insanlar 

Benim Sözüme geldiler ve kalplerinde alçakgönüllülük ve tevazu armağanlarını getirdiler. Daha sonra, 

bilim dünyanız, zenginler ve güçlüler görünmez Varlığımın önünde eğilecekler. 

13 Her ne kadar sizinle geçmişte olduğundan daha fazla maddileşmiş olarak karşılaşmış olsam da, ruh 

yoluyla elde edilen evrim insanlığın benim yeni ruhani tezahürümü anlamasını sağlayacaktır. İnsan 

kendisini Tanrısallığımdan ne kadar uzak görürse görsün, ondan yalnızca bir adım uzaktadır. Bazıları 

benim var olmadığımı iddia ediyor. Ancak bu sizi etkilemesin. Bu insanlar benim hakkımda gerçek dışı 

fikirler oluşturdukları için bu şekilde konuşuyorlar. Bu konuda bilimleri onları hayal kırıklığına 

uğrattığında ve ben düşündükleri yerde olmadığımda, beni reddettiler. Ama benim gerçekten var olup 

olmadığımı öğrenme arzuları ne kadar büyük. 

14 İnsan henüz kendini keşfetmemiştir, kafa karıştırıcı pek çok bilmecenin çözümünü ve pek çok 

sorunun yanıtını alabilmek için henüz kendini ruhsal olarak tanımamıştır. Şimdi kendini bulabileceği, 

keşfedebileceği ve tanıması gereken zamandır. Bu gerçekleştiğinde - o zaman benim varlığımı nasıl bir 

netlikle hissedecek! 

15 Kısa bir süreliğine öte dünyanın varlıklarıyla temas kurmanıza izin verdim ki bunu İkinci Çağ'da 

onaylamamıştım çünkü o zamanlar ne onlar ne de siz buna hazır değildiniz. Bu kapı bu zamanda Benim 

tarafımdan açıldı ve onunla peygamberlerimin duyurularını ve bazı vaatlerimi gerçekleştiriyorum. 1866'da 

bu görünmez kapı sizin için ve ayrıca seçilmiş olanların zihin organı için, Işık Ruhlarının insanlara 

getireceği mesajı duyurmak üzere açıldı. O yıldan önce, ruhlar yeryüzünün uluslarında ve halklarında 

kendilerini duyurdular, bunlar benim gelişimin öncü işaretleriydi. 

16 Bilimde büyük çabalar sarf ettiniz ve ruhani olanla ilgili olarak derin bir uykudaydınız. Ama ben 

size kökü sevgi olan ve içinden merhamet, bilgelik ve kardeşlik yayılan ilahi bir bilimi öğretmeye geldim. 

Biliminiz halkları birbirine yaklaştırdı, zamanın ve mesafenin üstesinden geldi, anlayışın meyvesidir. O 

halde, dünyaların zihin aracılığıyla birbirine yaklaşmasında ve sonsuzluğun zihin aracılığıyla 

kazanılmasında tuhaf olan nedir? Bu yolda ilerleme arzusu taşıyan herkes, kalbini hürmetle giydirmeli, 

izlemeli, dua etmeli ve vicdanının çağrısına itaat etmelidir. 

17 Size ruhani dünya ile bu maddi ve somut formdaki ilişkinizin kısa süreceğini söyledim, çünkü 

1950 yılında bu ders ve deneyim sona erecek. Ancak bunu doğru bir şekilde kullanırsanız, size sayısız 

meyve bırakacaktır; bunların arasında kendinizi ruhtan ruha söyleşiye, zihinlerinize geçici olarak izin 

verdiğim olanaklara ihtiyaç duymadan doğrudan iletişime hazırlamanız da vardır. O zaman sadece aşk sizi 

birbirinize çekecektir. 

18 Karışık bilimlerin, yeni fanatizmin ya da batıl inançların kurbanı olmamanız için size bu şekilde 

öğretiyorum. Bu nedenle, İkinci Çağ'da bu şekilde verilen öğretileri bilmenize izin verilmedi çünkü 

bunların ruhani içeriğini anlayamazdınız. Mesih size söz verdi ve İlyas bunu bu zamanda yerine getirdi. 

1950'den sonra bile ruhani varlıklar dünyada maddi olarak tezahür etmeye devam edecektir. Bu, birçok 

şüphecinin inanmasına ve birçok ruh varlığının uyanmasına hizmet edecektir. Ancak buradaki insanlar 

itaatkâr olmalı ve bu tür bir tezahürün belirtilen zamanda kendileriyle birlikte sona ermesine izin 

vermelidir. Daha sonra, bu öğrenciler uluslara doğru yola çıkacak ve insanlar arasında biten tüm yabani 

otları sağlam bir elle kökünden sökecek, böylece verimli buğday olarak sadece deneyimin ışığı kalacaktır. 

Kutsal olana yapılan saygısızlığın ardından, temiz olana saygı göstermeyi öğretenler gelecektir. Ve sonra, 

ruhanileşme insanların kalplerinde hüküm sürdüğünde, zihinlerinin başka dünyalara yükseldiğini ve 

bunların kalplerine girdiğini hissedeceklerdir. O zaman insanlar Cennetin Krallığının varlığını kalplerinde 

hissetmelerini sağlayacak ruhani bir yükselişe ulaşmış olacaklardır. 

19 Dünyada birleşmiş olduğunuz sevgi bağları, sonsuzlukta ruhen size katılanlarla daha da 

yakınlaşacaktır. Böylece içinde artık hiçbir farklılığın olmayacağı evrensel bir aile oluşacaktır. 

20 Ayrıca aranızda karanlıkta yaşayan şaşkın varlıkların tezahürleri de oldu. Onlar size emanet 

ettiğim bu armağanın kapısından girdiler. Ama kim bu tezahürleri kötü olarak değerlendirebilir ya da 

benim bu öğretimi sahtekârlık olarak yargılayabilir? Bu armağanın yalnızca insanlar arasında değil, ruhları 

kararmış olanlar arasında da iyilik yapmaya hizmet ettiğini düşünmüyor musunuz? 

21 Bu öğretilerin yanlış olduğuna karar verenler, İsa'nın İkinci Çağ'daki çalışmalarını kötü 

incelemişlerdir. Ruhani yaşam maddi yaşama benzer; onun da yaşadığınız bu yaşam gibi kavşakları, 
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ziyaretleri ve ayartmaları vardır. Ne zaman iyilik yapmak için bir kapı açılsa, İkinci Çağ'da İsa'da olduğu 

gibi ve bu Çağ'da bu armağanı almış olanlarda olduğu gibi, ihtiyaç sahipleri oraya koşar. İşte orada 

merhametinizi görmek istiyorum. 

22 Sizi kutsuyorum, çünkü ele geçirilmiş insanlar size geldiğinde, onlara şeytan tarafından ele 

geçirilmiş demediniz, ama ele geçirilmiş kişide kefaret ödeyen bir insan ve ona hükmedenlerde onu 

şaşırtan sıkıntılı kardeşler gördünüz. 

23 Gelecekte, bu varlıkların gerçekliği anlamak için beyninizi kullanmasına artık gerek kalmayacak. 

Işığı görmeleri için düşüncelerinizi zihinlerine almaları yeterli olacaktır. 

24 Bu zaten bu şekilde sizinle birlikte olacağım son dönem. Buna inanın ve ayrıca insan olmak şöyle 

dursun, Sözümü maddi olarak duyurmak için bile bu dünyaya dönmeyeceğime inanın. 

25 Silahlanın, çünkü benim geri döndüğümü, Mesih'in dünyaya geldiğini iddia eden insanlardan size 

söylentiler gelecek. O zaman sadık kalacaksın ve 

Sağlamlık şöyle der: "Rab bütün çocuklarıyla birliktedir." Bununla birlikte, eğer uykudaysanız ve 

kendinizi ruhsallaştırmazsanız, (insan ses taşıyıcıları aracılığıyla söylenen) sözümü geri çektiğimi inkâr 

edeceksiniz; ve kâfir ve itaatsiz olarak, insan yığınları üzerine ışınımı çağıracaksınız ve onlara şöyle 

diyeceksiniz: "Bize sözünü verene bizimle konuşmaya devam etmesi için yalvaralım. Ona şarkılar ve 

ilahiler sunalım ki bizi duyabilsin." Ama size doğrusunu söyleyeyim, ışınım insanın anlayış organına geri 

dönmeyecek, çünkü sizin ahmaklığınızı desteklemeyeceğim. Bunun ne gibi sonuçları olabilir? - 

Görünürdeki ışığın sözleri sizi şaşkına çevirecek! Kalbiniz bunu istemiyor mu? O zaman kendinizi bu 

denemeye hazırlayın ve itaatiniz ve alçakgönüllülüğünüz üzerine ilhamımın ışığı parlayacaktır. 

26 Bu toplulukların tek bir topluluk olarak birleşmesi 1950'den önce gerçekleşmezse, çok yakında 

karışıklığın hüküm süreceğini size duyuruyorum, çünkü Üstadın kendisini tanıtmaya devam edeceğini 

söyleyenler olacak ve o zaman bu insanların vay haline! Bu tehdidi henüz dikkate almadınız mı? Hala 

içinizde kardeşlik ve birlik ruhu uyanmadı ve sizi birleştirecek olanın olaylar olmasını bekliyorsunuz. Ama 

bunu beklerseniz, bunun yerine salgın hastalık, düzensizlik, savaşlar ve doğa güçlerinin yargısının, 

dünyada artık ne yeryüzünde ne de iç kısımlarında, ne denizde ne de göklerde huzurlu bir yer 

kalmayıncaya kadar patlak verdiğini göreceksiniz. 

27 İnsanlar, bu gün Sözüme şefkatle başladım, ama sonra sertleşti çünkü sizi tehlikelere karşı 

uyarmak ve hatalarınızı zamanında düzeltmek gerekiyor. Ancak öğretmenlik sözlerimi nazik sözlerle 

bitireceğim. 

28 Öğrencilerim, insanların Mesih'in doğumunu andıkları günde, görev, alçakgönüllülük ve itaate 

ruhsal bağlılık yolunda Bana gelebilmeniz için gözlerinizi daha da açtığımı unutmayın. 

29 Bugün, o zamanki çobanlar gibi, bana sevgi ve zevk armağanı olarak süt, bal ve ekmek 

sunmadınız. Bu zamanın kralları ve bilginleri de bana tütsü, altın ve mür getirmeyecek. Herkes ruhunu 

Bana uzatacak ki, Ben de onların içine bir sevgi sunusu yerleştireyim. 

30 Şu anda, insani bir anlayış organı aracılığıyla, size hoş geldiniz demek ve sizi sonsuza dek 

bağışladığımı söylemek için Sözümle size iniyorum. 

31 Sizde yeni bir tohum bekliyorum. Işığın tohumu olabilmeniz için beni dinleyin. 

32 Birçoğunuz ölmek istiyorsunuz çünkü yorgunsunuz ve yeryüzünde idealleriniz yok. Bedenin 

ölümünün ruh için yeni bir doğum olduğu doğrudur, ancak sahip olduğunuz bu beden sizi arındırmaya 

hizmet eder. Dua edin ve izleyin; zayıflamayacaksınız. Ben senin içindeyim. Mesih'in Kanının insanlığın 

üzerine düştüğünü söylediğinizde, bunun yalnızca bir sembol ya da simge olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

Size Kanımın ve Bedenimin her birinize emanet edilen görevi yerine getirme yolunu sizin için 

belirlediğini söylesem ne düşünürdünüz? Ve eğer Ruhum her birinizin içine taşıyorsa - neden kendinizi 

kardeş olarak tanımıyor ve bunun yerine kendinizden nefret ediyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi, insan 

kardeşlerinize ne yaparsanız bana da onu yapmış olursunuz? 

33 İsa'nın insan soyunu aramaya devam etmeyin, bu size Bedenimin mükemmelliğini 

göstermeyecektir. O zaman ve şimdi size verdiğim büyük vahiylere nüfuz edin ve şu anda size ne 

söylediğimi anlayacaksınız. 
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34 Benden söz etseler bile, ilahi esinle yazılmamış olan dünya kitaplarına el uzatmayın. İnsan 

zihninden gelenlerin hatalar içerebileceğini, ancak Cennet'ten gelenlerin sizi yanıltamayacağını 

unutmayın. Vahiylerimi incileri ya da elmasları koruduğunuzdan daha büyük bir gayretle koruyun. 

35 İnsanlar kitaplarında İsa'nın bilgi edinmek için Essenilerle birlikte olduğunu iddia ederler. Ama her 

şeyi bilen ve dünyalar var olmadan önce var olan O'nun insanlardan öğreneceği hiçbir şey yoktu. İlahi olan 

insandan hiçbir şey öğrenemezdi. Nerede olursam olayım, öğretmek içindi. Yeryüzünde Tanrı'dan daha 

bilge biri olabilir mi? Mesih insanlara ilahi bilgeliği getirmek için Baba'dan gelmiştir. Efendiniz on iki 

yaşındayken o zamanın ilahiyatçılarını, filozoflarını ve hukuk öğretmenlerini hayrete düşürdüğünde size 

bunun kanıtını vermedi mi? 

36 Bazıları İsa'ya tüm insanların kusurlarını atfetmiş ve yüreklerinde taşıdıkları pislikleri ilahi ve 

hatasız olan İnsan'a atmaktan zevk almışlardır. Bunlar beni tanımıyor. Eğer üzerinde düşündüğünüz 

doğanın tüm harikaları ilahi düşüncelerin somutlaşmış halinden başka bir şey değilse - Mesih'in bedeninin 

de Babanızın sevgisinin yüce bir düşüncesinin somutlaşmış hali olduğunu düşünmüyor musunuz? Yani 

Mesih sizi bedeninizle değil, yalnızca ruhunuzla sevdi. Benim gerçeğim asla tahrif edilemeyecek çünkü 

mutlak bir ışık ve sınırsız bir güç içeriyor. 

37 Şu anda, bu basit ve eğitimsiz zihinler aracılığıyla, İsa'nın incitmeyen sözlerinin sevgi dolu ve 

unutulmaz sesini açığa çıkarıyorum. 

38 İnsanlar, Tanrı'nın insanlara gönderdiği yüce varlıkların yaşamlarını saygısızca ve sevgisizce 

yargılamaya cüret etmişler, Benim Sözümü kendi hilelerinin temeli olarak kullanmışlardır. Belirli bir 

vesileyle öğrencilerime kardeşlerim dediğimde, bu ne tek seferdi ne de böyle seslendiğim kişiler yalnızca 

onlardı. Meryem bakire rahminde İsa'nın bedenini taşıyordu. Seçilmiş Anne, en saf Anne, lekesiz zambak, 

İlahi Olan'da var olan annelik şefkatinin cisimleşmiş haliydi. Kendisini Tanrı'nın Oğlu olarak adlandıran 

İsa, onlar da Tanrı'nın çocukları olduklarına göre neden insanlara kardeş demesin? İlahi ve insani olana 

doğru anlam yorumunu vermenizi sağlayacak gerekli zihin olgunluğuna nihayet ne zaman sahip 

olacaksınız? Hataların nerede olduğunu ve gerçeğin nerede parladığını bilmenin tek yolunun bu olduğunu 

anlayın. 

39 Bu öğretileri size insanlar aracılığıyla versem bile, insanlar size Benden daha doğru bir şekilde 

Beni anlatamazlar. Onlar aracılığıyla konuştuğumda kendilerinden geçtiklerini düşünün. Öğretilerim yine 

de anlaşılacak; özü olan Yasa insanlık tarafından övülecek. Bundan önce, dara tohumları yok edilecektir. 

Ama ne zaman tüm insanlara kardeş diyeceksiniz? Onların içinde ne zaman Babanızın çocuklarını 

göreceksiniz? Sizi kucağıma getirebilecek tek sertifika, Tanrı'nın çocukları ve komşunuzun kardeşleri 

olmayı başarmış olmanız olacaktır. 

40 Eviniz için bu kadar endişelenen sizler, ruhunuz için sonsuzlukta hazırlamanız gereken eviniz için 

neden bu kadar endişelenmiyorsunuz? Karanlıkta kalmamak için evinizin ışığını yakan sizler, karanlıkta 

kalmamak için neden kalbinizin lambasını yakmıyorsunuz? 

41 Buna hazır olduğunuzda, üç "zaman" ve yedi aşama ya da çağ hakkında ayrıntılı ve açık bir şekilde 

konuşacağım ki bu ikisini birbirine karıştırmayasınız. 

42 İşte benim açıklayıcı ve basit sözüm. Bunu anlayın ve eyleme dönüşmesine izin verin. 

43 Bu, Kutsal Ruhumun ışığının tüm dünyalara yayıldığı, her ruhani yaratık için ilahi bilgelik olan bir 

ışık olan bir lütuf anıdır. Sözümü işiten ve Gerçeğin Ruhu'nun bilgeliğiyle tazelenen sizler, tüm bunların 

içinde öğretilerimin anlamını keşfedin, kendinizi gerçekten hazırlayın, çünkü Yasamı birçok kişiye 

öğretmelisiniz. 

44 Yasam, insanları bir kez daha çağırdığım adalet ve sevgi yoludur; öyle ki aileleri ve ulusları size 

sözünü ettiğim sevgi ve adaletle yönetebilsinler. Yaratılan her şeyin kökeni ve sonu bu yasaya dayanır. 

Her şeyin uyum içinde yaşaması ve tıpkı doğanın çeşitli krallıklarının evrimleştiği gibi sizin de bu yaratım 

içinde ruhsal olarak evrimleşmeniz Benim İsteğimdir, böylece ruhunuzun ilerlemesini sağlayabilirsiniz. 

45 İnsanoğlu ahlaki ve ruhani açıdan durma noktasına gelmiştir. En iyisi olduğunu düşündüğü bir 

Tanrı'ya tapınma ve yaşam biçimi yaratmış, ruhunu sıkan ve yoran bir rutinin içine düşmüş ve duyularını 

kandıran ayin ve törenlerde onu fanatik hale getirmiştir. Öte yandan, maddi doğayı oluşturan krallıkların 

sahip olduğu gelişmişlik düzeyini düşünün. Düzenlerini, uyumlarını ve mükemmelliklerini tanıyın. 
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46 Ruhla donatılmış olan sizin, Baba'nın yaratılıştaki en sevgili eseri olduğunuzu anlamalısınız, çünkü 

size ruhsal özü, ruhsal nitelikleri ve ölümsüzlüğü koydu. 

47 Ruh için ölüm yoktur, sizin anladığınız anlamda bir ölüm, yani varoluşun sona ermesi yoktur. 

Bedenin ölümü ruh için ölüm ya da son olamaz. Tam o sırada gözlerini daha yüksek bir yaşama açar, 

bedensel kabuğu ise onları dünyayla ilişkide sonsuza dek kapatır. Bu, mükemmelliğe giden yolda yalnızca 

bir geçiş anıdır. Eğer bunu henüz bu şekilde anlamadıysanız, bunun nedeni hala bu dünyayı çok seviyor ve 

ona sıkı sıkıya bağlı hissediyor olmanızdır. Bu evden ayrılmak sizi üzüyor çünkü kendinizi bu evde sahip 

olduklarınızın sahibi olarak görüyorsunuz; bazıları da benim ilahi adaletime dair belirsiz bir önseziye 

sahip ve ruhani dünyaya girmekten korkuyor*. 
* İspanyolca "valle" kelimenin tam anlamıyla vadi anlamına gelir ve genellikle şu anlamlara gelir: ötesi, (manevi) 

dünya, yaşam alanı, ev (toprak), evde. 

48 İnsanlık bu dünyayı çok sevdi - çok sevdi çünkü sevgisi yanlış yönlendirilmişti. Bu yüzden kaç 

kişi bu yolda can verdi! Ne kadar çok ruh aynı sebepten dolayı gerçekleşmiştir! 

49 Ancak ölümün ayak seslerini yakınınızda hissettiğinizde, ciddi bir hastalığa yakalandığınızda, acı 

çektiğinizde, ancak o zaman öte dünyadan, sadece böyle kritik anlarda korktuğunuz o adaletten sadece bir 

adım uzakta olduğunuzu hatırlarsınız; ve o zaman Baba'ya yemin eder ve yeryüzünde O'nu seveceğinize, 

O'na hizmet edeceğinize ve O'na itaat edeceğinize söz verirsiniz. 

50 Acı sizi arındırır, acı insanın kalbini maneviyata ulaşması için şekillendiren bir keskidir. Acınızın 

çorak olmaması için iman meşalesi sizi aydınlatmalıdır ki ruhani yücelişe ve denemelerde sabra sahip 

olabilesiniz. 

51 Sen benden, evrensel ağaçtan çıkan en iyi meyvesin. Sizden zevk alabilmem için her zaman sevgi 

yasamı yerine getirin. 

52 Eğer hemcinsleriniz yüzünden hayatınızda acı dolu bir kâse boşaltırsanız, onlara aynı kâseyi balla 

dolu olarak geri verin. Tıpkı çok sevdiği insanlar arasında sadece acı ve ıstırap biçen ve çarmıhta asılı 

dururken ve kalabalık ona küfredip safra ve sirke sunarken, kanını çocuklara diriliş ve sonsuz yaşam şarabı 

olarak vermek için bir sevgi pınarı olarak yanını açan Mesih'in yaptığı gibi. 

53 İkinci Zaman'da Üstat birkaç saatliğine öğrencilerinden uzaklaşır ve geri döndüğünde onların 

birbirleriyle konuştuklarını görür. Sonra onlara, "Öğrettiklerimden ne öğrendiniz?" diye sordu. İçlerinden 

biri şöyle cevap verdi: "Efendim, siz yanımızda olmadığınız zamanlarda sözleriniz üzerinde çalışıyoruz 

ama her zaman onları anlamayı başaramıyoruz." Sonra Efendi onlara şöyle dedi: "Denize bakın, ne kadar 

büyük olduğunu görün. Baba'nın yasası da böyledir. O, yaratılmış her şeyin başlangıcı ve sonudur, ama 

Ben dilediğim ölçüde onu anlamanızı sağlayacağım." 

54 İnsanlık bu Üçüncü Çağ'da çeşitli yollarda yürüyor ve gerçeği bulamıyor. Ona mesajlar ve işaretler 

gönderiyorum ama o kör. Doğa güçlerinin çağrıları ve savaşlar Mesih'in insanlar arasına dönüşüne tanıklık 

etmek için yeterli olmamıştır. 

55 İnsanlığın bu zamanda öğreneceği ruhsallaşma mesajımı öğreten birkaç kişi arasındayım. Ve Beni 

dinlemeye gelenler arasından, İşimin dünyadaki habercileri ve elçileri olacak yeni öğrencileri seçtim. 

56 Bu nedenle, sizi güçlü bırakmak istediğim için talimatlarımı nasıl yorulmadan ve ısrarla 

öğrettiğimi görüyorsunuz. Bu söz tüm dünyada duyulmalıdır. 

57 Samimiyet ve sevgiyle çalışırsanız, sizi benim yanımda değerli kılacak bir iş başarmış olursunuz; 

çünkü insanlara ahlak, sevgi ve ruhanileşme aşılamak için sıcak bir çaba içinde çalışmış olursunuz. 

58 Sizin örneğinizin insanlar tarafından dikkate alınmasını ve tanınmasını sağlayacağım. O zaman 

gelecek nesiller sizin adımlarınızı tereddütsüz takip edecektir. 

59 Huzura kavuşmak için Yasamı yerine getirin, o zaman ruhunuzda ona sahip olacaksınız ve ne 

zaman geleceğini bilmediğiniz beden için ölüm saati sizi huzur içinde karşılayacak. 

60 Dikkat edin, zihninizi saf olmayan düşüncelerle kirletmeyin. Yaratıcıdır ve kötü bir fikre 

sığınırsanız, sizi daha düşük seviyelere sürükleme etkisine sahip olacak ve ruhunuz karanlıkla 

kaplanacaktır. 

61 Yasama dikkatle uyun, çünkü onu içinize yerleştirdim. Malzeme sembollerini neden kaldırdığımı 

biliyor musunuz? Çünkü siz kendiniz Baba'nın sevgisinin sembolüsünüz. 
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62 Öğretilerimden birine katıldığınızda içsel olarak hazırlıklı olun ve bir ders aldığınızda, onu nasıl 

kullanacağınızı düşünün; aksi takdirde kalplerinizdeki ruhani tohum çoraklaşacak ve sadece ilahi tohumu 

kullanmakta başarısız olmakla kalmayacak, aynı zamanda zamanınızı da kullanmakta başarısız 

olacaksınız. 

63 Beni dinlemeye gelmeden önce içinizde kendinizi toparlayın ki, toplantı yerlerimden buraya 

geldiğiniz aynı hastalıklarla ayrılmayasınız. O zaman Üstadınızın öğretilerini nasıl kullanacağınızı 

bildiğinizi içsel bir memnuniyetle söyleyebileceksiniz. 

64 Dinlerken konsantre olmaz ve öğretilerimi uygulamaya özen göstermezseniz, sözümün aranızda 

üretebileceği meyveleri asla göremezsiniz. Öte yandan, öğretilerimi yerine getirmek için çaba sarf eder, 

onları eylemlerinizde uygular ve yaşarsanız, o zaman ruhsal durgunluğunuzdan nasıl çıktığınızı ve gelişim 

yolunuzda - ruhunuzu adım adım gerçek yüceliğe götürecek olan yolda - nasıl ilerlediğinizi yavaş yavaş 

göreceksiniz. 

65 Sözüm sevgiden bahseder ve bu sevgi kardeşlik, birlik, eşitlik, uyum ve barışın yaşamlarınıza 

uygulanmasıyla ifade edilmelidir. Ancak Sözüme itaat ederek kendinizi esinlendirebilmeniz için, öncelikle 

Benim tezahürümün gerçekliğine inanmalısınız. 

66 Eğer şimdi, bu yaratıkların zihni aracılığıyla Kendimi gösterdiğimde Bana inanmazsanız, gelecek 

çağların büyük ilham sahiplerinin ruhu aracılığıyla sizinle konuştuğumda ne olacak? 

67 Hepiniz kendinizi kurtarmak istiyorsunuz. Hepiniz ruhun kefaretlerinden kaçmayı arzuluyorsunuz 

ve hepiniz Cenneti bilmeyi hayal ediyorsunuz. Yine de size tüm bunları elde etmek için gösterdiğiniz 

çabanın oldukça az olduğunu ve çoğu zaman bunu elde etmenize yardımcı olabilecek yol ve araçları 

aramak yerine, aynı şeyden kaçtığınızı söylüyorum. 

68 Cennetin sonsuzlukta bir bölge olduğuna ve fiziksel ölüm saatinizde günahlarınızdan samimi bir 

şekilde tövbe ederek oraya girebileceğinize inanıyorsunuz, çünkü o anda bağışlanacağınıza ve benim 

tarafımdan cennetin krallığına götürüleceğinize güveniyorsunuz. İnandığınız şey bu. Öte yandan ben size 

cennetin belirli bir yer, bir bölge ya da bir ev olmadığını söylüyorum. Ruhun cenneti onun yüksek duygu 

dünyası ve mükemmelliği, saflık halidir. Öyleyse, cennete gitmenize izin vermek kime bağlı - sizi her 

zaman çağıran bana mı, yoksa her zaman sağır olan size mi? 

69 Sonsuzu, ilahi olanı artık sınırlamayın. Eğer cennet - inandığınız gibi - belirli bir ev, bir bölge ya 

da belirli bir yer olsaydı, artık sonsuz olmayacağının farkında değil misiniz? Hayal gücünüz gerçekliğin 

tamamını kapsayamasa bile, ruhsal olanı daha yüksek bir şekilde kavramanızın zamanı geldi. Ancak en 

azından buna yaklaşmalıdır. 

70 İyiliğin, bilgeliğin, saflığın ve sevginin yüksek derecelerine ulaşan ruhun zamanın, acının ve 

mesafelerin üzerinde olduğunun daima farkında olun. Tek bir yerde ikamet etmekle sınırlı değildir, her 

yerde olabilir ve her yerde var olmaktan, hissetmekten, anlamaktan, sevmekten ve sevilmekten yüce bir 

haz duyabilir. 

71 Burası ruhun cenneti! 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 147 
1 Yaşamın acılarını hafifletmek için Sözümün iyiliğini arzulayarak bana gelen siz halkımı kabul 

ediyorum. İlahi Kalbimin sahip olduğu şefkati size bahşediyorum ve sizi kutsuyorum. 

2 Şimdi Hakikat Sözümü bu gezegene bu biçimde ilettiğim zamandır - siz ey insanlığın acı çektiği 

bir acı vadisi. 

3 Yaşadığınız ağır rüya ve sıkıntıların üzerine, İkinci Çağ'da verdiğim söze göre, sizi uyandırmak, 

dünyayı aydınlatmak isteyen Yasam bir kez daha ortaya çıkıyor. 

4 İnsanlar büyük bir ahlaksızlık derecesine ulaştığında, ışığımın dünya üzerinde parlayacağı, tüm 

ruhların dönüşeceği, çocukların ve yaşlıların kehanette bulunacağı ve kadınların ve erkeklerin ruhsal 

görümlere sahip olacağı yazılmıştır. 

5 Sodom ve Gomora'nın günahının yayıldığı, ebeveynlerin çocukları yanlış değerlendirdiği ve 

çocukların ebeveynlere karşı ayaklandığı o zamanlarda olduğunuzun farkına varın. Tam o anda ışığım, 

geleceğin parlak bir güneşi olarak yüce bir umut feneri gibi sizi aydınlatır. 

6 Üçünüz Baba'nın adıyla bir araya geldiğinizde, ışınımın ineceğine ve ilahi düşüncelerimin 

sıkıntılarınızda ve terk edilmişliğinizde sizi rahatlatacak ve güçlendirecek sözlere dönüşeceğine dair size 

söz verdim. Çünkü ben, çarmıhtaki ölümden önce ve sonra insanlığı seven ve sevilen ilahi "Söz "üm. 

7 Dünya sarsılıyor çünkü düşünceleri hasta ve insanlar benim Efendi olup olmadığımı bilmiyorlar. 

İnsanlar defalarca adalet ve hakikat arasındaki dengeyi kaybetmiş; aşırı uçlara yönelmişlerdir. Geçmişte 

Tanrı'ya gözünüzün önündeki her türlü maddi formda tapındınız: yıldızlarda, elementlerde ve ellerinizle 

yaptığınız putlarda. Bugün insan kendini harika hissediyor, kişiliğini yüceltiyor ve "Tanrı" demekten 

utanıyor. Kibrinden ödün vermemek, sosyal konumunun kaidesinden düşmemek için O'na başka isimler 

verir. Bu yüzden bana Kozmik Zekâ, Evrenin Mimarı diyorlar. Ama ben size İkinci Çağ'da öğrettiğim 

gibi, Bana "Babamız", "Babam" demeyi öğrettim. Neden insanlar bana "Baba" dediklerinde kişiliklerini 

aşağıladıklarını ya da küçülttüklerini düşünüyorlar? 

8 Üstat size soruyor, ey sevgili öğrenciler: Bu dünyada sizin olan nedir? - Sahip olduğunuz her şey, 

kalbiniz attığı sürece yeryüzünde yürürken kullanabilmeniz için Baba tarafından size verilmiştir. Ruhunuz 

benim İlahiyatımdan geldiği için, Cennetteki Baba'nın bir nefesi olduğu için, Ruhumun bir atomunun 

vücut bulması olduğu için, bedeniniz de benim yasalarıma göre oluştuğu için ve onu ruhunuzun bir aracı 

olarak size emanet ettiğim için, hiçbir şey size ait değildir, sevgili çocuklar. Yaratılan her şey Baba'ya 

aittir ve O sizi bunların geçici sahibi yapmıştır. Maddi yaşamınızın sonsuzlukta yalnızca bir adım 

olduğunu, sonsuzlukta bir ışık huzmesi olduğunu ve bu nedenle ebedi olana, asla ölmeyene, yani ruha 

dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. 

9 Unutmayın, bu dünyanın tüm güzellikleri başkalarına yer açmak için yok olmaya mahkumdur. 

Ama ruhunuz sonsuza dek yaşamaya devam edecek ve Baba'yı - rahminden çıktığınız Baba'yı - tüm 

görkemiyle görecektir. Yaratılan her şey geldikleri yere geri dönmelidir. 

10 Tanrı'nın sevgisi sonsuzdur ve siz onu ne kadar azaltmak isterseniz, önünüzde o kadar büyük bir 

şekilde yükselecek ve yolunuzda kendini o kadar ısrarla gösterecektir. O'nu çeşitli kılıklarda arayarak 

insanlaştırmak istediniz ve insan eliyle yapılmış taş bir mabedin sınırları içinde O'na tapındınız. Ama ben 

size diyorum ki, böyle küçük bir Tanrı aramayın. O'nu Kutsal Ruh'unun yüceliğinde arayın - yüce, ilahi, 

görkemli, var olmuş, var olan ve var olacak her şeyin sahibi. 

11 Eğer hala düşüncelerinizde Nasıralı İsa'nın ışık huzmesinin şu anda bu günahkâr dünyayı sözü 

aracılığıyla aydınlatmasının mümkün olup olmadığını merak ediyorsanız, bu ses size soruyor: Doktor, 

hasta tehlikeli bir şekilde hasta olduğunda gelmeyecekse ne zaman gelecektir? Bugün dünya derin acısı 

içinde yuvarlanıyor, ruhlarda ıstırap ve ölüm çıngırakları var. Bu nedenle, Baba'nın bu barış ve sevgi 

mesajı aracılığıyla kehanetlerin yerine getirilmesinde ruhları aydınlatmak ve yükseltmek için seçtiği doğru 

zamandır. 

12 İnsan Yaratıcısını unutmuş ve sadece madde için yaşamak istemiştir. Bugün Üstat geliyor ve size 

diyor ki: Ruhunuzun yetilerini kullanmayı öğrenin ki dünyanın ve atomların, sonsuzluğun ve artık hiç 

algılanamayanın ihtişamının Efendisi, düşüncelerinizin de Efendisi olsun, ışık evinizde parlasın ve 

yansısın ve ışık sizi tüm yıldızlar gibi sarıp aydınlatsın. 



U 147 

35 

13 Neden sizinle birlikte olduğumu artık kendinize sormayın. İlahi Ruhum tüm yaratılanlar için 

sevgiyle titresin. Şu anda size vermekte olduğum bu ruhani ziyafete, sözlerimdeki şefkatin sizi gerçek 

ışığa giden yolda sağlam adımlarla yükselmeye davet ettiği sofraya yaklaşın. Acele edin çocuklarım, 

çünkü size bu mirası birkaç dakika içinde vereceğim. 

14 Ölmek üzere olanın ve annenin keder ve korku anlarındaki ağıtlarını duyuyorum. İnsan varlığının 

içinde ve dışında, her yerde olan Ruhum onlara cevap verir: Korkmayın, yakarışınızı duydum, işte 

buradayım! 

15 Üçüncü Çağın sevgili öğrencileri, sizi Benimle birlikte parlamaya, dünyanın ışığı olmaya ve size 

öğrettiğim gibi tohum tarlasını ruhaniyetle, merhametle, şefkatle, sevgiyle sürmenin bu ilahi görevinde 

Benim iş ortaklarım olmaya davet ediyorum. Bu tohumu komşunuzun acısını hissettiğinizde döktüğünüz 

merhamet gözyaşlarıyla, ayrıca tövbe gözyaşlarıyla sulayın. Onlar benim Tanrısallığımı memnun ederler 

ve derin tövbe ve inancın yüce gücüne sahiptirler. Sizden bunu damarlarınızdaki kanla yapmanızı 

istemiyorum, çünkü bunun benim için bir değeri yok. 

16 İnsan körlüğüyle beni yanlış yollarda arar ve benim tanrısallığımı insanlaştırmazsa, kendi 

insanlığını tanrılaştırır. Bu nedenle sesim ona şöyle diyor: Beni duymanın ve yüreğinin derinliklerinde 

hissetmenin zamanı geldi. Sıkıntılarınızda ve sevinçlerinizde sevgimin her zaman mevcut olduğunu 

unutmayın. Ama kalbin bana "Seni hissettim" demek istediğinde, onu susturuyorsun. Ruhunuz bana doğru 

yükselmek istediğinde, dünyaya bağlılığınızın ağır zincirleriyle onu geri tutuyorsunuz. 

17 Sınavlarda umutsuzluğa kapılmayın. Size taşımayı öğrettiğim gibi, çarmıhınızı teslimiyetle taşıyın. 

İman edin ve hiçbir şeyin Benim tarafımdan fark edilmediğini ve var olan her şeyin, hatta denizdeki son 

kum tanesinin ve en uzaktaki yıldızın bile sayıldığını hatırlayın. Dağdaki Vaaz'daki sözlerim bile sayıldı, 

işkence tahtasına çivilendiğimde ellerimi ve ayaklarımı delen çekiç darbeleri; insanlığın ilahi şakaklarıma 

bastırdığı tacın dikenleri ve çarmıhtaki son sözlerim. 

18 Kendinizi asla terk edilmiş hissetmeyin ve yaşamlarınızı boşa harcamayın, çünkü günleriniz Baba 

tarafından aynı şekilde numaralandırılmıştır. 

19 Bir an için acılarınızı unutun ve merhametli, şefkatli ve sevgi dolu olun ki, Baba'nın gücünü ve 

sevgisini kendiniz aracılığıyla ifade edebilesiniz. 

20 Eğer Tanrı'nın sizinle ilgilenemeyecek kadar küçük olduğunu düşünüyorsanız, size şunu 

söyleyebilirim: Babanızın büyüklüğünü anlamanıza izin vermeyen bencilliğinizin bir sonucu olarak bu 

şekilde düşünüyorsunuz. Dünyevi ebeveynlerinizin siz küçükken adımlarınıza rehberlik etmek için 

yaptıklarını ve sizi korumak için nasıl izlediklerini hatırlayın. Ancak yeryüzündeki tüm anne ve babaların 

sevgisi, Tanrı'nın size olan sevgisinin zayıf bir yansımasından başka bir şey değildir. Cennetteki Babanızın 

sizi ne kadar sevmesi gerektiğini anlayın ve bu dünyaya gelip size doğru yolu öğretmek ve sonsuz yaşamı 

vermek için acı çekin. Siz en değerli varlıksınız, O'nun yaratışının en yüce eserisiniz. Atom olsanız da, 

onun gözünde büyüksünüz. Sizde onun krallığı somutlaşır ve evren sembolize edilir. Kendinizde bir 

gökyüzü ve parlak bir güneş keşfedebilirsiniz, ancak kendinizi nasıl tanıyacağınızı anlamadınız, işte bu 

yüzden bugün size diyorum ki: sözümü kavrayın, içsel gökyüzünüzü aydınlatmama ve içinizde yaşamama 

izin verin. İşlerim yüreklerinizde çiçek açsın ve meyve versin ki, Babanız yüceltilsin ve tüm ruhları 

kurtarmak için ilahi planını gerçekleştirebilsin. 

21 İnsanlık, materyalizmi içinde bana şöyle diyor: "O halde ruhun krallığının var olduğu kesin mi?" 

Ama ben size cevap veriyorum: Ey kâfirler, siz Üçüncü Çağ'ın Thomas'larısınız. Acıma duygusu, 

merhamet, şefkat, nezaket, cömertlik maddenin nitelikleri değildir; bunlar içinizde saklı olarak taşıdığınız 

lütuf armağanları da değildir. Kalbinize ve zihninize kazınmış olan tüm bu duygular, tüm bu yetiler ruha 

aittir ve bunu inkar etmemelisiniz. "Beden" yalnızca sınırlı bir araçtır, ama ruh öyle değildir: Tanrı'nın bir 

atomu olduğu için yücedir. 

22 Varlığınızın özündeki Ruh'un koltuğunu ve sevginin görkemindeki büyük bilgeliği arayın. 

23 Sevgi tarlalarında iyi birer ekici olabilmeniz için benden öğrenin. Tam da insanların birbirlerini 

sevmedikleri ve içinde yaşadıkları zamanın farkında olmadıkları bir zamanda, vaadimi yerine getirmek 

için size geldim. 

24 Size yeniden öğretiyorum ve içinizdeki tüm iyiliği ilahi yasamın hizmetine sunabilmeniz için 

uykuda olan duygularınızı ve yeteneklerinizi uyandırıyorum. 
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25 Bildirimin sonu zaten yaklaşıyor ve o zamana kadar gerçek ruhsallaşmaya ve öğretilerimin 

bilgisine erişeceksiniz. 

26 Şu anda deneyimlemekte olduğunuz tezahürlere bir daha tanık olmayacaksınız. Onlar sadece 

sizinle olan doğrudan ruhani bağlantım için bir hazırlık oldu. 

27 Ruhunuz bana doğru yükseldiğinde, varlığımı gerçekten hissedeceksiniz. 

28 Çalışmalarımın daha fazla bilinmesinin zamanı çoktan geldi. Ancak çekingenliğiniz buna izin 

vermedi. Sık sık konuşmaktan korkuyorsunuz. Ancak 1950'den sonra çalışmalarım dünya çapında 

bilinecek ve anlaşılacak. 

29 Bu süre zarfında bir öğretmen olarak yaptığım çalışmalarda, bu insanlar arasında kardeşlik, 

yükselme ve tatmin örneği bırakan ruhani dünya tarafından desteklendim. Şimdi siz de aynısını 

yapmalısınız. 

30 Benim Sözüm sizin dini fanatizminize karşı savaştı. O halde, ruhunuzun ulaştığı gelişim içinde, 

her türlü dışsal kült ve ritüel biçiminden vazgeçebileceğine sizi sevgiyle ikna ettim. 

31 Sizleri kardeşler olarak bir arada bırakmak istedim, çünkü savaş zamanı yaklaşıyor ve ben sizlerin 

ruh sağlamlığı ve manevi güç kazanmanızı istiyorum. 

32 Yolunuzda sefaletin, acının görüntüleriyle karşılaşacağınızı unutmayın. Yaşayan ölülerle ve 

karanlık tarafından ele geçirilenlerle karşılaşacaksınız. Kalpleri taşlaşmış ve tutkularının kurbanı olmuş 

olanları göreceksiniz. 

33 Sana şimdi bile söylüyorum: Onlara gitmekten korkmayın. Bedeniniz size itici gelen ya da bulaşıcı 

olan hastalıklardan muzdaripse, bulaşıcılıktan ya da ruhun hastalıklarından korkmayın. Benim lütfumla 

korunduğunuzu unutmayın ya da bundan kuşku duymayın ki, bu da inanmayanlar için bir başka tanıklık 

olsun. Hastaları ve muhtaçları arayın ve onları moral vererek, öğütlerinizle ve dualarınızla Hekimler 

Hekimi'ne yönlendirin. Bunu yaparsanız, size emanet ettiğim armağanları yerine getirmiş olursunuz. 

34 Ruhunuzun ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamak için hâlâ kendinizle güreşmeniz gereken çok 

şey var. Komşunuzda bana hizmet etme isteğinizi artırmalısınız. 

35 Çalışmanızın sonuçlarını ve Sözümü yorumlamanızı birleştirin ki, Tanrı'ya tapınmanız ve işleriniz 

herkes için aynı olsun. 

36 İnsanlar size yaklaşıp hayal dünyanızın neye dayandığını sorduklarında, onlara ilahi aşkın bu 

yönünü eserleriniz, sözleriniz ve yazılarınız aracılığıyla göstermelisiniz. 

37 Bu görev Kutsal Ruh'un öğrencilerine emanet edilmiştir. Çalışın ve çabalarınızın taçlandırıldığını 

göreceksiniz. 

38 Ruhunuzda ötesini bilme arzusunu görüyorum. Artık yaşamaktan ve bu dünyaya ait olan şeylerle 

ilgilenmekten memnun değilsiniz. Acı, gözyaşı ve sınavlar sizi hayal kırıklığına uğrattı, sizi maddi 

olandan kopardı ve sizi manevi yükseliş yoluna soktu. 

39 Duanın kanatlarında ruhun bölgelerine doğru uçun ki, orada kendinizi huzur ve ışıkla 

doyurabilesiniz. 

40 Sizinle konuşmak için kullandığım kişilerin yalnızca Benim İrademin araçları olduğunu 

unutmadan öğretilerime gerçek anlamlarını verin. 

41 Sizleri koruyucuları ve sorumluları olarak atadığım bilgelik sunağının önündesiniz. 

Kirlenmemesine dikkat edin, ama kutsallaşmaktan da sakının; çünkü beyaz mezarlar gibi, dıştan saf 

beyazlıklarını gösteren, ama içte yalnızca çürüme barındıran birçok kişi gördüm. 

42 Tarlamda çalışan sizler, Sözümü bir tohum gibi yanınızda taşıyacak, size öğrettiğim gibi ekecek ve 

ona bakacaksınız. İkinci Çağ'daki öğrencilerimin takipçileri olacak ve çeşitli uluslarda Müjdemi 

duyuracaksınız. 

43 Sert insan kalbini yumuşatmak için ne kadar mücadele etmeniz ve imanı bulmak için nasıl 

denemelere dayanmanız gerekecek! Sadece benim öğretilerime olan inanç ve sebat sizi zafere götürecektir. 

Eğer zayıf düşerseniz, kendinizi kurtarmak için bu fırsatı kaçırmış olacak ve ruhunuzda inanmayanların 

etkisine boyun eğmiş olmanın acısını taşıyacaksınız. 

44 Bana gelmeniz için size yaptığım çağrıya itaatle uydunuz ve buraya hasta, açıkta ve aç olarak 

geldiniz. Kendinizi Babanızın önünde göstermenin en iyi yolunun ne olduğunu bilmeden beni aradınız. 

Ama ben size diyorum ki, çocuklarım, öğrencilerim olarak gelin ve benimle kalın. 
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45 Benden ne istediğinizi, nelerden yoksun olduğunuzu daha siz istemeden önce bilirim; yine de size 

yalnızca sizin iyiliğinize olanı veririm, çünkü siz kendiniz için neyin yararlı olduğunu bilmezsiniz. Bana 

güvenir ve isteğimi kabul ederseniz, size eksik olan şeyi vereceğim ve kalbiniz size aldığınız şeyin 

ihtiyacınız olan şey olduğunu söyleyecek ve o zaman Bana kaderinizi yönetme hakkını vereceksiniz. 

46 Yaptığım iyilikler için sizden ödeme talep etmiyorum. Seni seviyorum ve sadece bir baba olarak 

görevimi yerine getiriyorum. Öte yandan, dünya size bir iyilik yaparsa, bunu acınızı hafifletmek için değil, 

hayranlık çekmek, kendisine övgü toplamak için yapar ve bu aşağılayıcı hayırseverlik erdemli değildir. 

Size sevginin göze çarpmayan faaliyetini, onları yapanı ve onları kabul edeni onurlandıran şefkatli işleri - 

yalnızca iki kalbi ilgilendiren, yatıştırmayı ve teselli etmeyi amaçlayan ve tek tanığı benim İlahiliğim olan 

işleri öğrettim. 

47 Beni izleyen sizler, kurtuluş umudunuzu ve gelecek yaşamdaki zorluklarınızın ödülünü 

aramalısınız. O zaman güvenle dolu olarak denemelerde sabırlı olacak, telafi etmeye razı olacak ve bundan 

da öte, eski borçlarınızı ödeyebileceğiniz, hatalarınızı telafi edebileceğiniz ve kendinizi ağır suçlardan 

kurtarabileceğiniz için mutlu olacaksınız. 

48 Şu anda kendinizi moralli hissediyorsunuz çünkü benim sözlerimle besleniyorsunuz. Benden 

sakladığın hiçbir şey yok, beni kalbine girmeye davet et ki içindeki her şeyi bileyim; ve solan bir çiçeğin 

içine bırakır gibi, canlandırıcı bir çiğ olan sevgi sözümü içine bırakıyorum. Bugün kendinizi nasıl 

hazırladıysanız, her zaman da öyle yapacaksınız. Öğretilerimi hafızanızda tutun ve daha sonra onlara göre 

hareket etmek için onları kavrayın. 

49 Başkalarına hizmet ederek kendinizi alçalttığınızı ve kişiliğinizin zayıfladığını düşünmeyin. Size 

vermenin almaktan daha iyi olduğunu söylemiştim ve (manevi) mirasınızın bir kısmını verirseniz, ruhunuz 

için gerçek değeri olan eserler biriktirirsiniz. Size verdiğim şey yalnızca size ait değildir. Hemcinslerinize 

vermeniz için sizi büyük bir ruhsal armağan zenginliğinin emanetçileri yaptım. 

50 Duyduğunuz bu ses, yeryüzünün ilk sakinlerinin duyduğu sesin aynısıdır; İsrail halkının ilk 

günlerinde duyduğu ve Musa'yı titreten sesin aynısıdır. Doğası gereği onu tanımıyor musunuz? 

51 Benimle ruhtan ruha iletişim kurmaya hazır olduğunuzda, peygamberlerin şu sözleri 

gerçekleşecek: "Erkekler ve kadınlar o zamana kadar bilinmeyen ruhani bir yaşama girecekler, gözleri 

dünyevi olanın ötesine bakacak ve her şey değişecek. Sizler, insanlığı yaratıldığı gerçek amacı 

gerçekleştirmeye götürecek yeni bir çağın başlangıcını deneyimlemeye çağrılanlar arasındasınız. O zaman 

Ben çocuklarım tarafından sevilip tanınacağım ve onlar da birbirlerini sevecekler. Bu, insana gösterdiğim 

ve onun ulaşacağı hedeftir. Bunu size şimdiden duyuruyorum. 

52 Şimdiki çağda Üstatların Üstadına gelin, hayat ağacının yaprakları altında dünyevi uğraşlarınızdan 

dinlenin. Kendinizi sonsuz yaşam ekmeğiyle besleyin ve susuzluğunuzu ruhunuza akıttığım billur suyla 

giderin. 

53 Baba olarak sıcaklığımı, Üstat olarak talimatlarımı ve tüm doktorların Doktoru olarak iyileştirici 

merhemimi vermek için sizi kabul ediyorum. Her şeyi Bende bulacaksınız ve şikâyet etmek için hiçbir 

nedeniniz olmayacak, çünkü Ben sizi terk etmeyeceğim. Bir hırsız gibi, parmak uçlarında kalbinize 

yaklaşıyorum ve sizi hazır bulduğumda sessizce Kendimi yeniliyorum. İşim üzerinde düşündüğünüzde, 

ruhunuza dualarınızda Benim Tanrısallığımla iletişim kurmayı öğretirim. Sonra size gerçeği açıklıyor ve 

yolunuzda ihtiyacınız olan her şeyi veriyorum. 

54 Sizin için ve ayrıca insanlık için zor zamanlar, büyük felaket zamanları gelecek ve eğer donanımlı 

değilseniz, o zaman inancınızda zayıflayacak ve şu anda size söylediklerime güveneceksiniz. Gelecekte 

kehanetlerimin gerçekleştiğini göreceksiniz. Sizi kandırmadığımı unutmayın. Sizi iyi niyetiniz konusunda 

cesaretlendiriyorum ve size şunu söylüyorum: Bu yoldan gidin. Ama aklınıza kötü bir düşünce gelirse, 

size derim ki: Bu yoldan uzak dur. Bunu yapın ve bundan kaçının. Size en iyi yolu gösteriyorum ve 

diyorum ki: Bu meyveden yiyin ve diğerini kendinizden esirgeyin; çünkü bu iyidir, diğeri ise sizi zehirler. 

55 Peki neden benim ilahiliğime olan inancınız daha güçlü bir şekilde ateşlenmiyor? Neden 

sözlerimin size yol göstermesine izin vermiyorsunuz? Onda kötülük ve sizin için kötü bir rehberlik mi 

buluyorsunuz? - Hayır, siz bana kalbinizden söyleyin. Gerçekte, benimle konuşan, beni ikrar eden, benim 

gücümle kendini kuşatan ve benim bilgeliğimle kendini doyuran senin ruhundur, çünkü ona öğretenin ve 

emredenin kim olduğunu iyi bilir. 
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56 Ruhunuza sesleniyorum, çağırdığım kişi odur, çünkü sesim tüm evrende ruhsal olarak duyulur ve 

her ruha seslenir. Çünkü şimdi hepinizin, insanoğlunun kalbinde unutulmuş olan ruhani öğretileri 

hatırlamanız gereken zamandır. 

57 Dünyanın ruhsallaşmaya, bu insanlığın daha da yükselmesine ve ilerlemesine giden yolu tam bir 

açıklıkla tanıması için Kutsal Ruh'un ışığını akarsulara dökmek Benim isteğim olmuştur - hiçbir ayrım 

yapmadan herkese gösterdiğim bir yol, üzerinde dünyevi zevklerin ya da materyalizmin olmadığı, temel 

tutkuların, maddi çatışmaların olmadığı ve yalnızca ilahi bir hedefe, ruhani bir hedefe götüren bir yol. 

58 Ama bu yolda yürüyecek olanlar kimlerdir? Kendilerini materyalizmden kurtarmak isteyenler, 

görevin manevi olarak yerine getirilmesi yolunda yürümek isteyenler, benim hizmetkarım, yoldaşım 

olmak isteyenler olacaktır. Çünkü benim topraklarım var ve insanlara hizmet etmek isteyen herkes bunlara 

ulaşacak, çünkü insanlara hizmet ettiklerinde bana hizmet etmiş olurlar. 

59 İlhamımı ve ilahi arzumu anlayın ki adım adım kendinizi hazırlayabilesiniz ve bu Üçüncü Çağda 

her birinize vermek zorunda olduğum şeyi alabilesiniz. Çünkü şu anda büyük görevler veriyorum, ruhlara 

miraslarını bırakıyorum ve bedenlerini etkiliyorum ki ruh ve madde görevlerini yerine getirirken birlikte 

yükselebilsinler. 

60 Seni dünya ulusları arasında bir kale yapacağım. Sizin aracılığınızla yorgunlara mesajlar 

göndereceğim, doğanın serbest bırakılmış güçlerini durduracağım. Ruhunda Tanrısallığımın üçgen 

sembolünü taşıyan ve duasında inançla yükselen kullarımdan biri aracılığıyla, insanlığı saran kaosu 

durduracağım. 

61 Öğrettiklerimi anlamayı öğrenebilmeniz ve bu şekilde yavaş yavaş ruhsal bilginin doruğuna 

ulaşabilmeniz için sizi hazırlamaya ve size ışık vermeye devam edeceğim. Size Sözümün özünü, 

bilgeliğimi emanet edeceğim, öyle ki yarın Sözümün büyük yorumcuları olabilesiniz. 

62 Hatalarınızı, cehaletinizi, ruhsal geriliğinizi ortadan kaldırıyorum. Size bilgi yoluyla, inancın ışığı 

yoluyla Bana yaklaşmanız için yeni bir fırsat veriyorum ve böylece kendinizi ve Benim İşimi 

savunabileceksiniz. Size üç dönemde verdiğim yasamı artık gizlemeyeceksiniz. Bu yasa tüm saflığı, 

gerçeği ve bilgeliğiyle halka verilecektir, çünkü yasayı yerine getiren herkes kısa sürede yenilenecektir. 

(Yeni) İsrail halkı da aynı şekilde donatılacak ve yollarına çıkan herkese kendilerini arındırmayı öğreten 

insanlar olacaklardır. 

63 Sevgili insanlar, Ben Kendimi her zaman gücümle, ışığımla ve bilgeliğimle açıkladım ve eğer 

insanlar Beni olduğum gibi görmedilerse, bu Benim büyüklüğümü düşünmedikleri ya da görmedikleri 

içindir. Bu konuda sadece kafaları karışmış, zihinleri bulanmış ve çelişkili fikirlerine bir çözüm 

bulamamışlardır. Ama herkesin beni hissedeceği ve göreceği zaman gelecek - İlahi olanda, Saf olanda, 

Görünmez olanda, Ruhsal olanda. 

64 Sizi yüceltecek ve önümde değerli kılacak işlerle liyakat kazanın, çünkü hazırlığınıza göre Baba'ya 

yaklaşacaksınız. 

65 Bu nedenle size kendinizi hazırlamanızı söylüyorum, çünkü Baba'ya gelmelisiniz ve günahınızın 

lekeleriyle görünmenizi istemiyorum. 

66 Sana sevgi silahını veriyorum. Bu silahla tüm engelleri aşabilecek, tüm hataları, nefreti ve kötü 

niyeti ortadan kaldırabileceksiniz. Sevgiyle büyük işler başarabileceksiniz. Bu silahı ele geçirin, çünkü 

onunla insanlara yol gösteriyorum, bu Üçüncü Çağ'da onunla savaşıyorum ve onunla, Benim İradem 

uyarınca, hemcinsleriniz arasında hayranlık uyandıran işler yapacaksınız. 

67 İnsanlar, Beni dinleyin ve Beni izleyin, size verdiğim güçle adımınıza karşı çıkan her şeyi ortadan 

kaldırın, o zaman yolculuğunuzun sonunda galip gelen siz olacaksınız, savaşta zafer kazanan savaşçı 

olacaksınız. Henüz büyük çatışmanın içinde olmasanız bile, yarın kesinlikle olacaksınız ve o zaman size 

emanet edilen görevi anlayarak ve sorumluluğunuzun tam bilincinde olarak yola çıkacak ve herkesi 

uyandıracak, insanların yüreklerine cesaret veren talimatlarımın Müjdesini ileteceksiniz ki ayağa 

kalksınlar ve yolunuzda sizi takip etsinler. 

68 Şu anda size nasıl savaşacağınızı ve nasıl zafer kazanacağınızı öğretiyorum, böylece bu örneği 

hemcinslerinize taşıyabilirsiniz. 
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69 Ağacın korunaklı gölgesi altında, hiçbir insanın size sunamayacağı en lezzetli yiyeceklerden 

yiyorsunuz. Ancak Efendi bunu size verebilir, çünkü ben sofrayı kurdum ve meyveyi hazırladım ve İlyas 

da ruhunuzun tazelenmesi ve beslenmesi ve bedeninizin güçlenmesi için sizi bir araya topladı. 

70 Halkımın kurtuluşu için savaşan büyük savaşçı olarak yeniden geldim. Halkım beni tüm 

görkemimle, tüm gücümle görebilsin diye, Kutsal Ruhumun ışığıyla onu dağıtmak için en derin karanlıkta 

göründüm. 

71 İkinci Çağ'da sizinle zaten benzetme ve alegorilerle konuştum ve şimdi hepinizin Beni 

anlayabilmesi için Sözümün anlamını daha dünyevi bir şekilde somutlaştırmak Benim isteğim oldu. 

Çünkü size söyledim, o zaman günahkâr ve günahkâr olmayan her göz beni görecek. Artık büyük 

kalabalıklar Sözümü duyacak, mucizelerimden zevk alacak ve zihinleri öğretilerimi mükemmel bir şekilde 

kavrayabilecek. Sözümü anlayabilsinler diye eğitimsizlerin zihinlerini aydınlatıyorum. Bu nedenle, 

kafanızı karıştırabilecek her şeyden sizi arındırıyorum ki ışığımla eğitilmiş özgür aklınızla Sözümün özünü 

kendinize ait kılabilesiniz ve isteğim olduğu gibi onu her yerde duyurabilesiniz. 

72 Bilim adamları, doktriner yapılarıyla, özgür iradelerine göre, ruhlarını bana doğru yönlendirmek 

için birçok yol yarattılar. Ama size söylüyorum, insanlara tüm bunlara izin verdim ki - 

maddiyatçılıklarında beni aradıklarında - durup ruhsal olan üzerinde düşünebilsinler; çünkü Ruhumun bir 

parçası olan bir ruha sahip olduklarını unuttular. 

73 İnsanlığın sadece maddeye güvenerek ve madde için yaşayarak içine düştüğü kafa karışıklığı ve 

hatayla mücadele ediyorum. İşte bu nedenle bu Üçüncü Çağ'da tüm alçakgönüllülüğümle sizinle birlikte 

yaşamak için ortaya çıktım - artık fiziksel olarak değil, ruhsal olarak, böylece Benim gibi olabilir ve 

ruhunuzu giderek daha fazla uyandırabilirsiniz ve sahip olduğu armağanlar onda ortaya çıkar ve beden 

aracılığıyla kendilerini gösterirler. Çünkü tüm güvenimi bağladığım, büyük misyonları, büyük görevleri 

emanet ettiğim güçlü bir halka sahip olmak istiyorum - ilk denemede zayıflamayan, davetsiz misafirden 

çekinmeyen; düşmanı Rab'bin işinde deneyimsiz ve cahil bir kardeş olarak gören, böylece ona korkusuzca 

yaklaşıp sınırsız sevgi ve yardımseverlikle öğreten, öğüt veren, rehberlik eden ve ruhuyla, yüreğiyle 

konuşan bir halk. 

74 Mücadelem büyük, çünkü eylemlerinden sorumlu hisseden bir halk, iyi işlerin, sevginin, 

alçakgönüllülüğün, tanrısallığımın tanınmasının, ÜçlübirlikçiMeryen ruhani çalışma anlayışının 

yansıtıldığı aktif bir halk görmek istiyorum. Sadece sevgi, merhamet ve ışık silahlarını kuşanan bir halk. 

Halkımı bu şekilde görmek istiyorum, onları 1950 yılında insan aklı aracılığıyla duyurumun sona 

ermesinden sonraki zaman için bu şekilde donanımlı bırakmak istiyorum - İlahiyatım tarafından belirlenen 

bir tarih; ve Sözüm geri alınamayacağı için, o zaman insan aklı aracılığıyla duyurumu sona erdireceğim. 

75 Bu kaderi göz ardı etmemeli, ışınımı aranızda ve ruhani dünyamı sizinle birlikte tutmaya 

çalışmamalısınız. Bunu yaparsanız vay halinize, vay halinize! Çünkü o zaman sizi aydınlatan benim 

ruhum, benim ışınım olmayacak. 1950'den sonra, kendini ruhsal olarak nasıl hazırlayacağını bilen herkese, 

kendini ruhsallaştıran herkese Kendimi ileteceğim, öyle ki Benimle ruhtan ruha iletişim kurabilsin. Çünkü 

o zaman ilhamım herkes tarafından alınacaktır, sadece ayak tabureleri olarak adlandırdıklarım tarafından 

değil - hayır, ilhamım gerçeği ve özüyle herkes tarafından iletilecektir, çünkü bu benim İrademdir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 148 
1 Sözlerimi ruhunuzun derinliklerine kazıyın, çünkü her biri şu anda önünüze koyduğum, üzerinde 

çalışabileceğiniz ve daha sonra hemcinslerinize öğretebileceğiniz kitabın bir parçasını oluşturuyor. 

2 Henüz zihninizde tüm bilgeliğe ya da ruhunuzda tüm lütfa sahip değilsiniz. Bu nedenle, benim 

talimatlarımı almanız gereklidir. Benim yolum çiçekli bir yol değil, mücadele ve büyük sınavlarla dolu bir 

yoldur. Bu nedenle beni anlayabilmeniz için dua etmenizi ve derin düşünmenizi istiyorum. 

3 İnsanlık, benim öğretimi alçakgönüllülükle kendilerine getirenleri benim havarilerim olarak 

tanıyacaktır. Size saygı duyulabilmesi için tüm eylemlerinizde adalet ve doğruluk istiyorum. Bir fikir 

savaşı yaklaşmaktadır ve tüm uluslarda patlak verecektir. Her biriniz bir asker olacaksınız ama bu davayı 

savunmak için sevgi, ikna ve merhamet silahlarını kullanacaksınız. Tanıklığınızı duyan pek çok kişinin 

kafası karışacak ve İlahi Üstadın insanlarla konuşmasının imkânsız olduğunu söyleyeceklerdir. Ama daha 

sonra aldığınız öğretiler aracılığıyla benim sevgi öğretimi açıklayacaksınız. Işığım üzerinizde parlayacak 

ve ağzınızdan konuşacağım. 

4 Bu zamanda manevi bir ideal için mücadele edenlerin sayısı çok azdır, çünkü insanlık duyarlılığını 

kaybetmiş ve Tanrı'sına karşı görevlerini unutmuştur. 

5 Neşesiz, huzursuz çocukları görüyorum, zihinlerini nasıl maddi bilgilerle doldurduklarını ve ruhani 

yasalar ve güçler hakkında hiçbir şey öğrenmediklerini görüyorum ve kederli ruhları merhamet istiyor, 

yalvarıyor ama yakarışları duyulmuyor. Ebeveynleri onları eğitmeye hazır değil. Kadınlar, 

sorumluluklarını göz önünde bulundurmadan, herkese vermediğim annelik armağanını Benden istediler ve 

bunun sonuçları ne oldu? - Çocuklarını eğitemediler, kalplerini şekillendiremediler, ruhlarını 

aydınlatamadılar ve gelişemediler. 

6 Şimdiki dünyayı inşa eden sizler büyük zorluklardan geçeceksiniz, ancak çabalarınızın meyveleri 

gelecek nesiller tarafından toplanacak. Onlara bir iman ve derin inanç mirası bırakın, sevgi eserlerinizle 

yükselmelerine yardımcı olun. 

7 Size ilahi bir okşayış olan sözünü vermek için bir kez daha sizi bekleyen Üstadın çağrısını 

duydunuz. Bu lütfu sadece ilk gelenler değil, son gelenler de insanlığın Tanrı anlayışını geliştirecek olan 

bu öğretiyi almaya layık olmuşlardır. Size her zaman sizinle birlikte olduğumu söyledim, ama gerçekten 

size söylüyorum: İlk talimatlarımı verdiğim "ilk "in sadakati sayesinde, "son" olarak lütuf elde ettiniz. 

8 Bugünkü sözüm geçmiştekiyle aynıdır, sadece tezahür şekli farklıdır. Yarın artık sizinle şu anda 

konuştuğum biçimde konuşmayacağım. Halkların gelenekleri bu evrim nedeniyle değişecektir, ancak her 

zaman Rabbinizin size göndereceği mesajları almaya hazır olun. Hepiniz bilmelisiniz ki her zaman 

yanınızda olacağım. 

9 Bu dönemdeki tezahürlerim kiliselerde ve mezheplerde tartışma konusu olmuştur ve olmaya da 

devam edecektir. Ancak spiritüalizm zafer kazanacak, çünkü onun saflığı Benim Çalışmamın 

büyüklüğünü hissedilir kılacak ve sizler yaşam tarzınızla bu öğretilere tanıklık edeceksiniz, bu da 

hemcinslerinize bir örnek ve ders olacak. 

10 Bazen talimatlarımı tekrar ediyorum ki, onları kalplerinize yıkılmaz bir şekilde kazıyabilesiniz ve 

onlarda Üstadın izini keşfedebilesiniz. 

11 Bu mesaj tüm topluluklar içindir, sadece spiritüalist dedikleriniz için değil. 

12 Bu çalışmanın özü, tüm yasaların üzerine oturacağı bir temel olacak ve bu şekilde dünya bir 

anlayış, kardeşlik ve yeniden yapılanma dönemine girecektir. İnsanlar bugün kendilerini ayıran bariyerleri 

ancak sevgi silahlarıyla yıkabileceklerdir. Ulusların yöneticileri ancak bu ilkelerle bu zamanın insanlarını 

birleştirebileceklerdir. O zaman güçlülerin zayıflara el uzattığını, zayıfların da güçlülere kendilerini 

yeniden inşa etmeleri için yardım ettiğini göreceğiz; her ikisi de tek bir aile olarak birleşmiş olacak: 

kaderini ve kendisini bekleyen hedefi - sonsuzluğu - bilen Mesih'in ailesi. 

13 Öğrencilerim öğretimi yaymakta yalnız değiller, ruhani ev sahiplerim de dünyanın dört bir yanına 

dağılmış durumdalar ve insanlar arasında işimi ilerletmek için insanların zihinleri ve kalpleri üzerinde 

çalışıyorlar. 
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14 Gözleriniz artık bu kehanetlerin gerçekleştiğini görmeyecek, ama gelecek nesillerin ruhunda 

filizlenecek olan tarlaları ve serpilen tohumları görmeniz sağlanacak. Böylece dünya, iradesi olmadan 

ağaçtaki bir yaprağın bile kıpırdamayacağı Yaratıcı'nın yüce otoritesini tanıyarak yoluna devam edecektir. 

15 Kendinizi hazırlayın, çünkü yakında büyük ruhani olayların yaşanacağı bir dönemden 

geçeceksiniz. Şimdiye kadar bu sadece bir hazırlık aşamasıydı, ancak şimdi kendi fikirlerine, anlayışlarına, 

kültlerine ve doktrinlerine inatla bağlı olan dünyayla yüzleşme zamanı geliyor. 

16 Git ve beni arayan herkesin beni bulabileceği işimden söz et. Kimseyi kayırmayacağım. Bu 

nedenle, Efendinin tüm çocuklarını beklediğini, hiç kimsenin kapımda geç kalmayacağını, çünkü herkesin 

kurtuluşunun tamamlanması gerektiğini ilan edin. 

17 Size doğrusunu söyleyeyim, dünya size karşıdır ve ben sizi bunun için hazırlıyorum ki, imanınızın 

davasını sevgi ve merhamet silahlarıyla nasıl savunacağınızı bilesiniz. Size söylüyorum, zaferiniz 

bilinmese bile muzaffer olacaksınız. Şimdi kurbanınız kanlı bir kurban olmayacak, ama yine de iftira ve 

aşağılanmaya maruz kalacaksınız. Ama Üstat sizi korumak ve teselli etmek için orada olacaktır, çünkü 

hiçbir öğrenci terk edilmeyecektir. 

18 Size her zaman suçunuz için taşıdığım çarmıhı hatırlatacak olan acı çarmıhını sembolik olarak 

taşıyorsunuz; ve Benim uğruma şehitlik acısı çekmeseniz bile, yine de feragat etmeyi uygulayacaksınız. 

19 Bu çarmıhı sizin için kolaylaştıracağım, çünkü İlahi Yardımcı olarak, Rabbinizin huzuruna 

liyakatle ulaşana kadar hayatınızın dağını tırmanmanıza yardım edeceğim. 

20 Sözlerimi dikkatle dinleyin, çünkü o sizi besleyen gıdadır. Artık açlıktan ya da yoksulluktan 

yakınmayın, çünkü sizi destekliyor ve size güç veriyorum. 

21 Dünyadaki küçük miraslarını gözlerimin önüne getiren ve benden bir teşvik sözü bekleyen herkesi 

şu sözlerle teselli ediyorum: Şu anda sahip olduklarınızla yetinin ve geçici mallar için çabalamayın; ebedi 

yaşam için çabalayın. Kalıcı işler yapın, sarsılmaz inanç ve sevgi temelleri üzerine inşa edin ve dünyada 

huzura kavuşun. Geri kalanını da size vereceğim ve çocuklarımdan hiçbiri yok olmayacak. Sizin için şu 

sözleri bir kez daha tekrarlıyorum: "Kuşlar ne ekerler, ne biçerler, ne de dokurlar; yine de yiyecek ve 

barınaktan yoksun kalmazlar." 

22 Şimdiye kadar benimle öğrenciler olarak çalıştınız, ancak bu toprakları terk edeceğiniz ve sevgi 

Sözümü başka yerlere götüreceğiniz gün gelecek ve bunu yaparak, beni çağıran ve işe koyulmak için 

dönüş saatimi sessizce bekleyen birçok kalpte sevgi ateşini yakacaksınız. İşinizde size hevesle yardımcı 

olacaklardır. İyi ekiciler olarak dışarı çıkın. Benim için mümkün olan en fazla sayıda kalbi kazan. Her biri 

sizden bir tohum olarak alınacaktır. Dönüştürdüğünüz günahkârlar, iyileştirdiğiniz fiziksel ya da zihinsel 

hastalar, sizi bana yaklaştıracak erdemler olacaktır. 

23 Sözümü bir yaşam tohumu olarak getirin, onu koruyun ve ruhunuzda ve onu alan kişide çiçek 

açmasını sağlayın. Yaptığınız işin doğru olması için onu ve tohumu alanları gözetin. Bir tohum çimlenme 

veya gelişme döneminde terk edilirse ne olur? 

24 Sizden uzakta olan kalpleri dualarınızla etkileyin. Doğrudan eylem alanınızın dışında kalan her 

şeyi ruhani dünyaya havale edin, o zaman bu varlıklar işinizi tamamlayacak ve her şey düzen, uyum ve 

tatmin içinde olacaktır. 

25 Tüm eylemleriniz ve görevleriniz çağdaşlarınız ve henüz gelmemiş olanlar tarafından bilinecektir. 

Bu nedenle, adımlarınızın öğretilerimin ışığıyla aydınlanmasına özen gösterin. 

26 Seçilmiş ruhlar dünyanın dört bir yanına dağıldılar ve yasalarımı ihlal ettikleri için içlerinde korku 

gördüm. Yeryüzünün beni onurlandıran, beni yücelten ve ruhsal olarak benimle birleşen itaatkâr 

varlıklarla dolması için çalışmak istiyorlar. Sesimi durmadan duymalarını sağlayacağım, Efendilerinin 

örneğini hatırlamaları için onlara talimat vereceğim ve rehberlik edeceğim. 

27 Evrendeki her şey mükemmel bir şekilde önceden planlanmıştır. Her yerde benden ilham alarak 

görevlerini yerine getiren yol göstericiler ve peygamberler var. Ruhen ve bedenen çalışın ki sizi yöneten 

yasalarla uyum içinde yaşayabilesiniz. Her iki tür çalışmada da adil bir ödül alacaksınız. Ancak hayır ya 

da teselli işlerinizin maddi olarak ödenmesine izin vermeyin ya da yeryüzünde yaptığınız işler için manevi 

bir ödül talep etmeyin. 
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28 Ruhunuza layık işler yapabilmeniz için imanınızı güçlendirin. Kendinize güvenin ve Benim adımla 

konuşun, çünkü dudaklarınızdan çıkan sizin değil Benim sözlerim olacak ve böylece Ben'in sizinle 

olduğumu hissedeceksiniz. 

29 Hepinizin benim için bir armağanı var ve bunu bana alçakgönüllülükle sunuyorsunuz: Bazıları 

işledikleri günahlardan dolayı derin bir pişmanlık duyarken, diğerleri iyi bir iş yaptıkları için sevinç 

duyarlar. Bazılarınız bana yaslanmak istiyor. Giriştiğiniz iş ne kadar zor olursa olsun, ilerleyeceğinize 

güvenin. Kalplerinizi okuyorum ve bazılarına lütufta bulunurken bazılarından da övgü alıyorum. 

30 Dua edin ve evinizi bir tapınak olması için hazırlayın, o zaman bu çatı altında hastalar iyileşecek 

ve acı çeken ruhlar iyileşecek; ekmek ve barınaktan yoksun kalmayacaksınız. Sizi insanlar arasında teselli, 

merhamet ve bir görevi yerine getirmenin verdiği huzuru getirmeniz için gönderdim. Sahip olduklarınızı 

verdikten sonra nankörlük görürseniz, kendinizi bu acının üstünde tutun. Benden güç alın, size sabır ve 

teslimiyet vereceğim. 

31 Kalbinizde huzur olsun ve sevinçle çalışın, eylemlerinizde erdemli olun, böylece bu lütfu 

çevrenize nasıl dağıtacağınızı bileceksiniz. Savaşla mücadele edin, çevreyi arındırın, aileleri ve halkları 

inşa edin ve yakında insanlık için yeni bir günün ışığını göreceksiniz. 

32 O zaman sevgi ve merhamet, uzlaşma ve barış arzusuyla bana gelen ve artık yoldan çıkmamaları 

için ilahi ışık için yalvaran insanlar göreceksiniz. Bana güvenecekler, yaşamı ve güçlenmeyi benden 

bekleyecekler ve beni Baba olarak kabul edecekler. 

33 Şu anda size vermekte olduğum vahiylerimi, kehanetlerimi ve hükümlerimi içeren bu öğretiyi 

koruyun. Ruhun beslenmesi olan (manevi) özünü de keşfedin. Buna dikkat edin, çünkü altıncı bölümde 

açtığım "Gerçek Yaşam Kitabı "nın bir parçasını oluşturmaktadır. Derslerini iyice çalışıp uygulamaya 

başladığınızda, hayatınızı değiştirmeli, sade yaşamalı, tüm tezahürlerimi sevmeli, her zaman Benimle 

birlik içinde olmalı ve Benim yasalarımla yönetilecek, onurlandırılacağım ve itaat bulacağım yeni bir 

dünyanın ortaya çıkması için temeller atmalısınız. 

34 Dünya zahmet ve anlayışsızlık yükünü yüreğinize yüklediğinde bana gelin, sizi güçlendireyim ve 

yaralarınızı iyileştireyim. Uzun süre yaşamış olsanız bile, kendinizi benim önümde çocuk hissedin ve 

Ruhumun huzurunda dinlenin. 

35 İçinde yaşadığınız dünyada acı çekmeyen tek bir kalp bile yoktur. Şu anda hepiniz kendi Tutku 

yolculuğunuzu yapıyorsunuz, ancak henüz denemeleri sevgiyle karşılamayı öğrenmediniz ve acı 

kadehinizi kabul etmiyorsunuz. Mükemmel Çilesi sırasında İsa'yı kendinize model olarak almadınız. 

Çilenizde yalnız değilsiniz, çilenizi kolaylaştırmak için yardımcınız olarak ben varım. 

36 Yaşamın fırtınaları sizi umutsuzluğa düşürmemeli, acı içinde umutsuzluğa kapılmayın, kefaret 

görevinizi sabırla yerine getirin ve sonra dağa tırmandığınızda ve insanlar tarafından görülemeyen ruhani 

bir haç üzerinde yükseldiğinizde, kendinizi güçlü hissetmek için varlığımı arayın. Seninle birlikte 

olacağım ve seni cesaretlendireceğim ve ölüm saatinde ruhun benimkiyle bir olacak. Sizi kabul edeceğim, 

sizi teselli edeceğim ve size esenliğimi vereceğim. 

37 O zaman ruhunuzun önünde bilinmeyen bir dünyanın nasıl açıldığını deneyimleyeceksiniz. Yeni 

bir yaşama girdiğinizi hissedeceksiniz ve oradan bu dünyaya, şu anda üzerinde yaşadığınız bu gelişim 

aşamasına baktığınızda, acı çeken, korkan ve umutsuz yaşayan dünya için şefkat duyacaksınız. Çünkü 

Üçüncü Çağ'da size getirdiğim bu vahyin ışığı hala ona ulaşmadı ve ruhunuz, adımlarını doğru yola 

yönlendirmek için ruhsal olarak çalışma görevini benden isteyecek. Tüm yeteneklerinizi, Cennetteki 

Babalarının sevgi ve adalet olan sesini duymak istemeyen küçük kardeşlerinizin hizmetine sunmak üzere 

bir araya getireceksiniz. O zaman barış elçileri olacaksınız ve böylece İlahi Çalışmada çalışmaya devam 

edeceksiniz. Size düşen ruhani görevin ne kadar büyük olduğunu fark edecek ve ulaştığınız her yeni 

seviyede Beni kendinize daha yakın hissedeceksiniz. Benim iradem senin iraden, senin iraden de benim 

iradem olacak. Bu şekilde, sizi bana giden yola sokacağım. 

38 Üstat tarafından işaretlenen yolda yorulmadan yürüyün. Bazen ayaklarınız kanar ve giysileriniz 

dikenlerden yırtılır, ama umudunuz sizi ayakta tutar. Kendisinden çıktığınız ve kendisine dönmeniz 

gereken kişi tarafından böyle görülüyorsunuz. 
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39 Şimdi Ben, merhemimi hissetmeniz için yaralarınızı iyileştiren yol arkadaşınızım. Bu şekilde, 

varlığınızda hala uykuda olana yeni bir yaşam veririm ve vicdanınızın çağrısıyla uyanırsınız, çünkü Ben 

diriliş ve yaşamım. 

40 Ölüydünüz, ama ben sizi lütuf yaşamına yükselttim ve Ruhumun ışığını görmenizi sağladım. 

41 Bir öğretmen olarak çok sabırlı ve yorulmak bilmeyen biriyim. Dersim görünüşte yenidir ama yine 

de aynıdır, çünkü nesilden nesile, zamanın başlangıcından bu yana, size sadece birbirinizi sevmeyi 

öğrettim ve bu şekilde Bana ulaşabileceksiniz. 

42 Seni kendim için yarattım ve kendimin olmanı istiyorum. Sizi ışık ruhları olarak yaşamayı 

öğretmeniz için çağırdım. Bugün bu dünyadan geçiyorsunuz, yarından itibaren burada sevdikleriniz 

olanlardan ayrılıp ayrılmayacağınızı bilmiyorsunuz. Arkadaşlarınızın çağrısına her an yanıt verebilmek 

için her zaman hazır olun. Size bir süre daha veriyorum, çünkü bu süre içinde size bir sürpriz yaparsam 

bana ne göstereceksiniz? Öğrettiklerimi yaydınız mı? Uyuyanları sonsuz yaşama uyandırdınız mı? Bir 

yargıya dayanmaya hazır hissediyor musunuz? 

43 Şu anda size sorduğum bu soruları her gün kendinize sormalısınız ki uyanık ve hazır bir şekilde 

yaşayasınız ve Üstat öğrencilerinden memnun olsun. 

44 Bu Üçüncü Çağ'da öğrencilerimin kalbinde Kutsal Ruh Kilisesi'ni kuracağım. Orada Yaratıcı 

Tanrı, güçlü Tanrı, İkinci Çağ'da insan olan Tanrı, sonsuz bilgeliğe sahip Tanrı yaşayacaktır. O içinizde 

yaşar, ama onu hissetmek ve sözünün sesini duymak istiyorsanız, kendinizi (içsel olarak) hazırlamalısınız. 

45 İyilik yapan kişi benim varlığımı içinde hisseder, alçakgönüllü olan ya da her komşusunda bir 

kardeş gören kişi gibi. 

46 Ruhunuzda Kutsal Ruh'un tapınağı vardır. Bu diyar yok edilemez, onu yıkabilecek hiçbir fırtına ya 

da kasırga yoktur. İnsan bakışı için görünmez ve dokunulmazdır. Sütunları iyilikte büyüme arzusu, 

kubbesi Baba'nın çocuklarına bahşettiği lütuf, kapısı İlahi Anne'nin sevgisi olmalıdır; çünkü kapımı çalan 

herkes Cennetteki Anne'nin kalbine dokunacaktır. 

47 Öğrenciler, yanlış yorumlarla yoldan sapanlardan olmamanız için, işte Kutsal Ruh'un Kilisesi'nde 

yaşayan gerçek. Taştan kiliseler yalnızca birer simgeydi ve onlardan bir taş bile diğerinin üzerinde 

kalmayacaktı. 

48 İçinizdeki sunakta her zaman iman ateşinin yanmasını ve çalışmalarınızla bir gün büyük mabedin 

üzerinde duracağı temelleri attığınızı anlamanızı istiyorum. Tüm insanları farklı fikirleriyle sınıyor ve 

etkiliyorum, çünkü herkesi tapınağımın inşasına ortak edeceğim. 

49 Ayağa kalkan ve bu ideali savunan herkes, bedenleri birbirinden çok uzak olsa bile ruhen 

birleşecektir. Birliktelikleri güçlü olacak ve birbirlerini tanıyacaklardır. Bunlar, kurtuluşa ulaşma yolunda 

karşılaştıkları herkese yardım edecek olan halkımdır. 

50 Bunun bir kısmını siz yaşayacaksınız ve büyük bir kısmını da gelecek nesiller yaşayacak. Ancak 

ruhani birleşme mücadelesinde ilk olduğunuz için size her zaman itibar edeceğim. 

51 Göreviniz zor ve hassas ama asla imkansız değil. İsteğiniz olduğu sürece, göreviniz kolay 

görünecektir. 

52 Savaşın ve umutsuzluğa kapılmayın, kendinizle savaşın. Maddi dünyada yaşadığınız sürece günah 

işleme eğiliminin var olacağını, ayartmaların olacağını ve tutkuların fırtına gibi eseceğini biliyorsunuz. 

53 Ruh, yükselişini ve ilerlemesini sağlamak için mücadele ederken, beden her adımda dünyanın 

teşviklerine yenik düşer. Ancak ruh ve madde birbirleriyle uyum sağlayabilir, eğer her ikisi de yalnızca 

kendilerine izin verilenleri kullanırlarsa ve benim öğretilerim size bunu gösterir. 

54 Benim hukukumu her zaman nasıl uygulayabilirsiniz? - Eylemlerinizin yargıcı olan vicdanın sesini 

dinleyerek. Size yerine getiremeyeceğiniz hiçbir şey emretmiyorum. Sizi mutluluğa giden yolun bir hayal 

olmadığına, aksine var olduğuna ikna etmek istiyorum ve burada size bu yolda nasıl seyahat edeceğinizi 

gösteriyorum. 

55 Yolu seçmekte özgürsünüz, ancak Baba olarak benim görevim size doğru olanı, en kısa olanı, her 

zaman size olan sevgim olan ilahi fenerin ışığıyla aydınlatılmış olanı göstermektir. Çünkü sizler, bilginizi 

doğrulayacak ve imanınızı canlandıracak yeni sözler duymaya susamış öğrencilersiniz. 
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56 Bana ne büyük bir sevgiyle geliyorsunuz, çünkü benim talimatlarımda sıkıntılarınızı giderecek güç 

ve öğütler bulacağınızı biliyorsunuz! Ruhum size sevgi kanıtları sunmak üzere sizi kabul ettiğinde ve bir 

çocuğun babasına her zaman güvenmesi gerektiği gibi sizin de bana güvendiğinizi gördüğünde sevinir. 

57 Yaşamınız her zaman algılayamadığınız sevgi ifadeleriyle doludur. Ancak en büyük sıkıntıların 

yaşandığı günlerde bile, umutsuzluğa ya da ıssızlığa düşmenize izin vermeyen bir umut ışığı size ulaşır. 

Çünkü Baba çocuğun yanında durur ve onun ruhunun yok olmasına izin vermez. Özellikle böyle günlerde 

korumamı size açık bir şekilde gösteririm, böylece güvenmeyi öğrenirsiniz ve daha büyük ölçekli başka 

sıkıntılar sizi vurduğunda, kendinizi onların üzerinizde gerçekleşmesine hazır ve muktedir hissedersiniz ve 

Benim tarafımdan belirlenen sonuca ulaşırsınız. 

58 Sizin için belirlenen yolda, işe yaramayan hiçbir test yoktur. Hepsinin bir amacı vardır, o da 

ruhunuzu mükemmelleştirmektir. Büyük sınavlar her zaman büyük ruhlar içindir. Bu nedenle, huzurunuzu 

yok etmekle tehdit eden bir kasırganın üzerinize geldiğini görürseniz, korkmayın, onunla yüzleşin ve size 

verdiğim yetkiyle onu yenin. Gerekli zamanı bekleyin ve mücadelenizde gevşeklik göstermeyin. Size 

göründüğü anda onu kovmayın; uyanık ve duacı kalın. - Doğanın güçlerinden değil, ruha mihenk taşı 

görevi gören ve iyi kullanıldıklarında ruhun önünde yeni yollar açarak yükselmesine yardımcı olan, onu 

duygularla tanıştıran ve gelişimine yardımcı olmak için içinde uykuda olan ve ihtiyaç duyduğu duyguları 

uyandıran güçlerden bahsediyorum. "Kendinizi bilin, size söyledim. Kendi varlığınıza nüfuz edin ve tüm 

olanaklarınızı ve yeteneklerinizi kullanın; çünkü bugün her şeyi bilmeli ve ruhunuzla kucaklamalısınız ki 

yeryüzündeki işinizi tamamlanmış olarak bırakabilesiniz. 

59 Yakında dünyada inancınızın tehlikede olacağı yeni bir mücadelenin ortaya çıktığını göreceksiniz. 

Hepsi inançlarını savunmak için savaşacak, hepsi gerçeğe sahip olduklarını söyleyecektir. Ancak bu 

yüzleşmede, insanların ruhu uyanacak ve benim etkime açık hale gelecek; bazıları ve diğerleri kendilerini 

Yasamı ve vahiylerimi incelemeye mecbur bulacak. Kitaplar mezhepler tarafından daha önce hiç olmadığı 

kadar araştırılacak ve herkes beni sorgulayacak - bazıları yargıç, diğerleri efendi olarak. Bu, hazırlıklı 

olmanız ve öğretilerimi duyurmanız gereken zaman olacaktır. 

60 Size duyurduğum her şey gerçekleşecek. Her gün çalışmak ve sözümü uygulamaya koymak için 

bir fırsat bulacaksınız. Bu öngörüler gerçekleştiğinde şaşırmayasınız diye sizi hazırlıyorum. 

61 Size doğrusunu söyleyeyim, ailenize karşı görevinizi yerine getirdiğiniz gibi bana karşı da 

görevinizi yerine getirmenizin zamanı geldi. Şimdi yaratılış amacınızı gerçekten idrak ediyorsunuz ve 

ruhunuza verilen görevi yerine getireceksiniz. 

62 Ne Sözüm ne de İşim size yük olmayacak; aksine, tüm insanların kazazedeler gibi yok olmamak 

için bir dayanak noktası arayacağı acı ve ıstırap dolu bir çağda varlığınızı kolaylaştıracak. 

63 Bu tekneyi çoktan keşfettiniz ve içine girmek üzeresiniz. Ne mutlu ona güvenen ve 

sarsılmayanlara, çünkü onlar yok olmayacaklar. 

64 Yaşam yollarınızda, sıkıntılar tarafından tehdit ediliyor olsanız bile ağlamayı bırakmanızı 

istiyorum. Bu nedenle, yasaları ihlal etmemenin esas olduğunu anlamanızı sağlarım. 

65 Bu zamanda size açıklamakta olduğum şeyi anlatabilmek için çağlar boyunca beklemek zorunda 

kaldım. Ama sana soruyorum: Ruhum için zaman olmadığına göre, Benim için bin yılların ne önemi var? 

Bununla birlikte, sizin beklemeniz gerekiyordu, ama eylemsizlik içinde değil, ışıkta, bilgide ve deneyimde 

gelişerek ve artarak. 

66 Artık ne kadar yüksek olursa olsun, öğretilerimi hissedebilir ve kavrayabilirsiniz. Ruhun 

Anavatanını sembolize etmek için insanlara bir toprak vermek zorunda kaldığım ve onlara Yasayı 

öğretmek için onu taşa kazınmış olarak bırakmak zorunda kaldığım İlk Çağ'da durum böyle değildi. 

67 Artık tahtların, taçların, gücün, kibrin ve gösterişin yıkılacağı materyalizm aleminin yok oluşuna 

tanıklık etme noktasına geldiniz. Tüm bunlar, insanlar dünyada bulduklarından daha büyük bir mutluluk 

olmadığına inandıkları sürece var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Ama insanlar ruhsal yaşamda 

iman lambasını yaktıklarında, bedenlerinden sahte bayram giysileri düşecek ve ruhları gerçeği, iyiliği ve 

saflığı sevenlerin giysilerini giyecektir. 

68 Babanızın sözünü kullanın, çünkü insanlar size sığınmak için gelecekler. Bu halkla birlikte Rab'bin 

vaatlerinin gerçekleştiğini görecekler ve bu halkın kendisini doyurduğu ruh özü tarafından çekileceklerdir. 
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69 Zihninizi aydınlatıyorum, kalbinizi tüm iyi duygulara ve iyi esinlere açıyorum ve dudaklarınızı 

hakarete ve küfre kapatıyorum; ama öğretimi ifade etmeniz, teselli etmeniz ve gerçeğe tanıklık etmeniz 

için sizi özgür bırakıyorum. 

70 Aranızda ne yargıçlar, ne fanatikler, ne de ikiyüzlüler bulunmalıdır; çünkü bu kusurların 

bulunduğu yerde ruhanileşme olamaz. 

71 Mesajımı gayretle incelemedikleri ve onu insanlara İyi Haber olarak getirmedikleri sürece, 

adaletim bu halk tarafından durmaksızın hissedilecektir. Bu nedenle, size acele etmenizin ve hatalarınızı 

düzeltmeye çalışmanızın daha iyi olacağını söylüyorum, böylece denemeler ve acı günleri sizin için 

kısalabilir. 

72 Binlerce yıldır yeryüzünde yaşayan insanların aranızdan çıkmasına neden şaşırıyorsunuz? Ruh için 

zaman ne anlama gelir? Ruhani dünyada zaman ne anlama gelir? - Hiçbir şey! 

73 Sizinle birlikte olduğumdan bu yana yaklaşık iki bin yıl geçti, ama size doğrusunu söyleyeyim, bu 

zaman benim için sadece bir an oldu. 

74 Benim ya da elçilerimin ruhunun aranızda kendini göstermesine şaşırdınız mı? Bunun nedeni, 

yaşamlarınız hakkında düşünmemeniz ve bu nedenle her şeyi merak etmeniz ve tamamen doğal olan 

şeyleri doğaüstü olarak adlandırmanızdır. 

75 Sizin de tezahür ettiğinizi ve hatta başka dünyalarda, başka kürelerde tezahür ettiğinizi 

düşünmeden, bir ruh varlığının tezahür etmesine veya sizinle iletişim kurmasına hayret ediyorsunuz. 

76 Bedeniniz dua anlarında ruhunuzun benimle birleştiğinin farkında değil, bu armağan aracılığıyla 

Rabbinize yaklaştığınızı algılayamıyor - sadece benim ruhuma değil, dua anlarında hatırladığınız ruhani 

kardeşlerinizin ruhuna da. 
* İspanyolca "materia" = madde genellikle et, beden, fiziksel/dünyevi olan, duygusallık anlamına gelir ve bunun 

tersi de geçerlidir. Ayrıca "materialismo" = materyalizm, aynı zamanda: duyuların rahatsızlığı. "Cuerpo", "carne", 

"materia" = (dünyevi) beden, et, madde genellikle eşanlamlı olarak ve "espfritu", "conciencia" = ruh, can, vicdan, 

bilinç ile karşıtlık içinde kullanılır. 

77 Dinlenme saatlerinizde, beden uykudayken, gelişim düzeyine ve ruhsallaşmasına bağlı olarak, 

ruhun kendini bedeninden ayırdığının ve uzak yerlerde, hatta zihninizin hayal bile edemeyeceği ruhani 

dünyalarda göründüğünün de farkında değilsiniz. 

78 Bu ifşaatlar kimseyi şaşırtmadı. Şu anda zamanın doluluğuna yaklaşmakta olduğunuzu anlayın. 

79 İnsanların ve halkların sesimi, adresimi ve mesajlarımı vahşi fırtınalarda ve tüm doğa olaylarında 

aradıkları zamanların geride kaldığını ve artık benimle ruhsal olarak bağlantı kurabileceğinizi ve ilahi 

mesajlarımı bedeninizin duyuları aracılığıyla değil, ruhun yetileri aracılığıyla alabileceğinizi anlamalısınız. 

80 Size doğanın güçlerinin insanlığı uyandırmaya, insanları etkilemeye, onları sınamaya, 

uyandırmaya ve arındırmaya devam ettiğini söylüyorum. Ancak bu sizin dünyaya bağlı olmanızdan, 

yalnızca bedeninizin duyularıyla algıladığınız şeylere açık olmanızdan kaynaklanır. Ancak yeryüzünde 

ruhsallaşma olduğunda, insanlar ruhsal yetilerini geliştirdiklerinde ve maddenin ötesinde olana duyarlı 

olduklarında, o zaman doğanın tüm unsurlarıyla nasıl sakinleşeceğini, tamamen uyumlu olacağını ve artık 

sizin ahlakınız ve maneviyatınızla ilgili olan şeylere müdahale etmeyeceğini görebileceksiniz. 

81 Doğanın maddi krallıkları artık İlahi Olan'ın habercileri olmayacak, çünkü insanlar o zaman 

öğretilerimi hayata geçirmiş ve ruhtan ruha söyleme ulaşmış olacaklar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 149 
1 İşte yine Üstat size bilinciniz hakkındaki öğretisini aktarıyor. 

2 Sevgim, dünyanın kendisine kurtuluş yolunu gösteren öğretilerimi almak için ruh özgürlüğüne 

ihtiyaç duyduğu bu zamanın insanları arasında ışık sözü haline gelir. Ancak ben bu zamanda bir insan 

olarak gelmiyorum, her birinize ruhen geliyorum ve tüm insanlığı Üçüncü Çağın ruhani öğretilerinin 

yüceliğini tanımaya çağırıyorum. Bu çağın insanlarının zihinlerini öğrencilerimin erdemi aracılığıyla 

aydınlatmak Benim isteğimdir. Ahlak insanların kalplerini terk etti, Yasamda kalan sadece birkaç kişi var 

ve ayrıca Yaratıcılarıyla nasıl birleşeceklerini bilen sadece birkaç kişi var ve bunun nedeni insanlar 

arasında hüküm süren yozlaşma ve manevi cehalettir. 

3 İkinci Çağ'da geldiğim gibi, Beni bir insan suretinde beklemeyin ya da aramayın. Beni insan eliyle 

yapılmış resimlerde aramayın. 

4 Üçüncü Çağ'ın tanıklığı, size insanlığa olan sevgimden bahseden tek tanıklık olmayacak - Baba'nın 

kendisini insanlara açıkladığı üç zamanın eylemleri ve sözleri olacak. 

5 Öğretilerimin bilgisini ilk kucaklamaya başlayanlara "inisiyeler" adını verdim. Akıl ve hakikat 

konusundaki kavrayışlarını güçlendirsinler diye onlara birçok olayın nedenini açıkladım. 

6 Ben yine insanlara öğretmeye geldim, onlardan öğrenmeye değil. İkinci Çağ'da, Bilgelik 

Tapınağı'nda, bir insanın ne söyleyebileceği ne de anlayabileceği sözlerle hayrete düşürdüğüm prensler ve 

Yasa öğretmenleriyle konuşurken görüldüm. Bu olay İsa'nın çocukluğunda gerçekleşmiştir. 

7 Vaaz verme zamanı geldiğinde, beni görür görmez tanıyan Vaftizci'yi aramak için Ürdün'e doğru 

yola çıktım. John'un beni tanıma biçimi ve Efendisine tapınırken gösterdiği alçakgönüllülük, 

ruhanileşmenin, görmenin ve yücelmenin bir örneğidir. 

8 Bugün size geri döndüm ve materyalizmin, şüphenin ve kalbinizin soğukluğunun üstesinden 

gelmek için sizinle çok konuşmak zorunda kaldım. 

9 İşte buradayım, öğrenciler, size ruhunuzun armağanlarını tanımayı, kendinden geçişi anlamayı 

öğretiyorum, çünkü kendinden geçişte Ruh'un sesini duyarsınız*, aşılmaz olan saydamlaşır ve karanlık 

aydınlanır. 
* İspanyolca "conciencia" kelimenin tam anlamıyla vicdan veya bilinç anlamına gelir. Bazen, özünde bilincin yanı 

sıra vicdanla birlikte ilahi kıvılcımı da barındıran "ruh" daha uygun görünmektedir. 

10 Bu yüceltme durumu sadece birkaç varlığın ayrıcalığı olmamalıdır; her ruhta uyuyan bir 

armağandır, ancak geçmiş zamanlarda bu lütfu nasıl kullanacağını bilenlerden Kendime her zaman 

memnuniyetle yararlandım. Kendinizden geçmenin tamamlanması için, önce İlk Zamanların doğruları gibi 

bir oruç dönemi gözlemlemelisiniz. 

11 İsa, İyi Haber'i duyurmaya başlamadan önce, İkinci Çağ'da kırk gün boyunca çöle çekilip yalnızlık 

içinde toplanarak, ruhsal olarak batarak ve kendisini En Yüce Olan'da güçlendirerek size bu dersleri verdi. 

12 Size gerçekten söylüyorum, Tanrı'yla en yakın birlikteliğin yaşandığı o saatlerde, İsa bir insan 

olarak kurban ölümünün sembolünü gördü ve bedeni titredi. Gökler açıldı ve orada kendisini bekleyen 

sonu gördü. Karanlık dağı ve dağın tepesinde kendisinin çivilenmiş olduğu bir çarmıh gördü. Kulakları bir 

kalabalığın alaylarını ve kendisine yönelttikleri cümleleri duydu: "Eğer Tanrı'nın Oğluysan, çarmıhtan in 

ve kendini kurtar." Acı kâsesini içti, çünkü bu denemede size tüm sevgisini gösterecekti. Size yolu 

göstermek ve sizi sevgi, bağışlama ve alçakgönüllülük gibi ilahi silahlarla yenmek onun göreviydi. Bu 

silahlar herhangi bir kılıçtan daha güçlüdür ve denizin azgın dalgalarından daha fazla kuvvete sahiptir. 

Böyle insanlara bile hiç hissetmedikleri sevgiyi hissettirdiler. 

13 Belli bir süre sonra insanlar benim hakikat, sevgi ve teselli öğretime yenik düştüler. 

14 İkinci Çağ'da yürüdüğüm tüm kurban ve kan yolunda Beni takip etmenizi istemiyorum. Bazılarınız 

bir bölümü yerine getirecek, diğerleriniz başka bir örnekte Üstadı taklit edecek, çünkü Mesih yalnızca bir 

kez vardır. 

15 Kendinizi benden sonra yaşamaya hazırlayın, çünkü henüz hangi parçanızı taklit etmeniz 

gerektiğini bilmiyorsunuz. Ama İsa gibi sizin de başınıza gelirse, ikiyüzlülerin ve imansızların sözlerinin 

maruz kalan bedeninize kırbaç gibi indiğini hissederseniz, o zaman Üstat'ın çarmıhta size öğrettiği gibi 

Baba'ya coşkuyla yükselin ve Tanrı'nın gücü ruhunuzun üzerinde tam olarak duracak ve bedenini 
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güçlendirecektir. O zaman gözlerinizi açarsanız, İsa'nın çölde, kendinden geçtikten sonra, altın güneş 

kayaların ve kumların arasından parlarken, bir nefes havanın getirdiği taze çiy damlalarının alnını okşadığı 

ve ıstırabını yatıştırdığı zamanki deneyimini yaşayacaksınız. 

16 İlahi Ruh'un içinde saklı olduğu, doğrular arasında doğru olan İsa, sevginin Krallığını açıklamadan 

önce, size alçakgönüllülük ve mükemmelliğin başka bir örneğini vermek için kendini bu şekilde hazırladı; 

ve siz, Üçüncü Çağın öğrencileri, Sözümün size söylediğini duydunuz: Bana gelin ve sözümün iyi ekicileri 

olun, çünkü dünya ruhani yolundan saptı. 

17 Size İkinci Çağ'ın öğretilerini hatırlattım ki, onları yeni öğretilerimle birleştirebilesiniz ve insanlığı 

onlarla aydınlatabilesiniz, ey Üçüncü Çağ'ın işçileri! 

18 Varlığımın ruhunuzu aydınlattığını ve sizi barış mesajımı anlamaya hazırladığını hissedin. 

19 Acılarınızı unutun ki sözümü alabilesiniz ve özü yüreğinizde kalsın. 

20 Görevinize devam edebilmeniz için sizi bir kez daha Dünya'ya gönderdim; böylece ruhunuzun bir 

mükemmellik merdivenini kat etmesi gerektiğini ve liyakatinize göre daha büyük bir evrim yüksekliğine 

ulaşacağınızı anlayabilirsiniz. Size rehberlik edecek ve her zaman daha yüksek gelişiminize giden yolu 

gösterecek tek bir Üstadınız, tek bir Işığınız var. Görevinizi yerine getirirseniz hepiniz yükselebilirsiniz. 

Uzun zaman önce yaşam yolculuğuna başladınız ve henüz çok az evrimleştiniz. Bugün yaşadığınız bu 

dünyada diğer dünyaların ruhani yaşamını hissetmenize izin verdiğimde size bunun için bir teşvik 

veriyorum. 

21 Tüm canlı varlıkların yaşamına daha yakından bakarsanız, onun pek çok fayda ve sevgi kanıtıyla 

donatıldığını görebilirsiniz. Bende en iyi arkadaşı, ayrılmaz yoldaşı ve ilahi hekimi keşfedeceksiniz. Tüm 

çocuklarımın üzerine sevgi dolu korumamı yaydığım bu zamanda, tüm bu armağanlardan pay alacaksınız 

çünkü Benim suretimde yaratıldınız. 

22 Uzun bir süre boyunca kendinizi ve sizi Bana bağlayan bağları ve Benimkine benzer doğanızı 

unuttunuz ve bu nedenle battınız ve yoldan çıktınız. Ruhani yolun sonu yoktur ve ben onu size 

başlangıcından itibaren gösteriyorum. Eğer o yolda değilseniz, o yola gelin ve kaybettiğiniz zamanı telafi 

etmek için o yolda yürümenize yardımcı olayım. 

23 Dünyanın sizi köleleştirmemesi için zamanınızın bir kısmını ruhunuzu eğitmeye ve geliştirmeye 

ayırın. 

24 İnsan kardeşlerinizin çoğu büyük bir ıssızlık içinde yaşıyor. Yakınlarınızdalar ve siz fark 

etmediniz. Henüz onların yürekleriyle empati kuramazsınız, ama öğretimi uyguladığınızı görmek Beni 

memnun eder ve ruhları sevgi ve teselli verenleri düşünmekten, kendilerini sadece Sözümü çalışmaya 

adayan ve hemcinslerine karşı görevlerini unutanlardan daha çok memnun olurum. 

25 Huzura kavuşmak için çalışın, çalışma, itaat ve inanç yoluyla örnek olabilmek için bu dönemde 

kendinizi tam olarak adayın. 

26 Tek Tanrı, tüm varlıkların Babası olarak bilinmek, her birinizi öğrencim ve mirasçım yapmak 

istediğimi söylemek için size geldim. Size öğretilerimden ulu bir ağaç gibi bir tohum vereceğim, öyle ki 

onu yetiştirip birçok yere taşıyabilesiniz, böylece insanlık onun meyvelerinden beslenebilsin. 

27 Sözlerim ya da işlerim hakkında yapılan yanlış yorumları düzelteceğim, çünkü hepinizin beni aynı 

şekilde sevmesi için bilgilerinizi birleştirmek istiyorum. Dünyaya göz kulak ol ve ruhunun insanlara ışık 

ve barış getirmesine izin ver ve dünyanın Ruhumdan yayılan parlak ışıkla aydınlandığından emin ol. Işık 

ilerlemedir, sevgi kurtuluştur ve barış umuttur. Sevgi bir kalp meselesidir, barış ruhta kurulur ve her ikisi 

de sonsuzluğun bir yansımasıdır. 

28 Bazı çocuklarımın İsa'nın sevgi dolu sözünden sıkıldıklarını görüyorum ve bunun nedeni 

duyularının benim sözümle birlikte olmaması; zihinlerinin maddi konularla meşgul olması ve bu nedenle 

beni dinlemeyi bıraktıklarında kalplerinin boş olmasıdır. Ancak Üstat, ilahi talimatlarıyla kalplerinin daha 

hızlı atmasını sağlamak için çocuklarına yaklaşmaktan vazgeçmez. 

29 İnsan bilimini öğrenmek için yetilerinizi uyandıran ve ilahi ruhani öğretinin çalışmasında 

uyumalarına izin veren insanlar! İnsani bilginizin hedefini aramak için dikenli yollarda yorgun bir şekilde 

yürüyorsunuz. Ama ben kullarımı kaybolmuşlar arasından seçeceğim ve onların yüreklerinin hemcinsleri 

için sevgiyle çarpmasını sağlayacağım. 
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30 İnsanlar ruhsal ilerlemelerini önemsemeseler bile - tüm ruhları izliyorum. Benim sesim olan 

vicdanlarının sesini dinlemezlerse, Tanrısallığımla birliğe ulaşamayacaklardır. 

31 Bu insanlık materyalizminin bir sonucu olarak hala putperesttir! Harun, Harun, İsrail'in gözleri 

önünde putu yarattın, ama gerçek şu ki, sahte tanrılar kaideden itilerek yere düşecek! Süleyman'ın tapınağı 

nerede? En Kutsal Yer nerede? Eğer kaybolmasına izin verilen sembolleri yapsaydım - fanatik tarikatları 

yok etmek için nasıl savaşmazdım? Süleyman Bana tapınmak için maddi bir tapınak inşa etti, ama ondan 

bile bir taş diğerinin üzerinde kalmadı. 

32 Bu zamanın din adamları İsa'nın kurban edilişini sembolik olarak yönetmek için asil bir şekilde 

giyiniyorlar ve bunu yaparken Benim adımı ve Benim yerime geçtiklerini iddia etseler de, akıllarının 

karışık olduğunu, kalplerinin entrika ve tutku fırtınaları tarafından karıştırıldığını keşfediyorum. Bu 

zamanın insanları arasında benim peygamber olduğumu ilan eden hiç kimse yoktur. Aralarında ruhani bir 

hazırlık olmadığı için büyük acılar çekeceklerdir. İsa'nın önünde O'nun izinden gideceklerine dair ant 

içenlerin yerine getirdikleri nerede? Havarilerimin takipçileri nerede? İlklerden biri olan Yuhanna ya da 

takipçilerinden biri olan Pavlus gibi biri var mı? 

33 Bu nedenle, Üstat öğretisine devam etmek için size yeniden yaklaşıyor. Şimdiden yeni Ferisilerin 

ve din bilginlerinin Bana karşı nefretle dolup taştıklarını görüyorum. Tam o sırada soracağım: 

"Öğrencilerim nerede?" Ama gururlular, sahtekârlar, güçlerini kaybetmekten korkan zenginler, Benim 

Gerçeğim tarafından tehdit edilenler, Benimle tekrar alay edip Bana zulmettiklerinde, vahşi fırtınalar 

kopacak. Ama çarmıhın ağırlığı altında çöken ben değil, kendilerine yaşam verenin kurban edilmesini 

talep edenler olacaktır. 

34 Bu anlarda duyduğunuz bir insan sesi değil, gelecek olayları size duyuran Cennetin sesidir; öyle ki 

Benim kehanetlerimi duyan sizler hazırlıklı olun ve doğanın güçlerinin bile dengesizleştiğine tanık 

olduğunuzda dehşete kapılmayın; çünkü Ben evrensel Güç ve Adaletim ve Adalet içinde Kendimi 

göstereceğim. 

35 Ben dünyanın kötülüklerini ortadan kaldırmaya geldim ki insanlar kendilerini günahkâr gelenek ve 

fikirlerden kurtarabilsinler, esin alabilsinler ve Ruh'tan konuşabilsinler. O zaman Beni sembolik olarak 

İsa'nın sevgi dolu suretinde görecekler ve o da onlara kendilerini beklediğim ruhun gerçek hedefine giden 

yolu gösterecek. 

36 Sizler "Üçüncü Ahit "in koruyucularısınız. Bu mirası gelecek nesiller için büyük bir gayretle 

koruyun. İşimi içindeki mükemmellikle gösterin, çünkü görevinizi yerine getirmeden bana gelirseniz, 

tekrar bedene girmek zorunda kalacaksınız ve o zaman mücadeleniz çok zor olacak. 

37 Bu zamanda, insan yaşamının bu çölünde, Musa'yı kendinize model olarak alın. Size doğrusunu 

söyleyeyim: Yine dağın (Sina'nın) üzerindesiniz, çünkü orada sesim duyulacak ve size şöyle diyeceğim: 

Beni anlayın. Bu zamanın dağı, buyruğumu alacağınız ve sesimi vicdanınızda duyacağınız yükselişinizdir. 

Zaten oradan Ruh'un mükemmelliğinde olan Vaat Edilmiş Toprakları görebileceksiniz. 

38 İlahi yasa asla geçip gitmez, ancak beşeri yasalar insanların ruhsal gelişimine göre değişir. 

39 "Tanrı'yı bütün yüreğinle ve bütün canınla seveceksin", değişmeyen ve değişmeyecek olan ilahi 

yasanın ilk emridir. Özü, anlamı ve öğretisi ebedidir. Ancak size "Komşunu seveceksin ve düşmanından 

nefret edeceksin" dendiğini de duymuşsunuzdur, ancak bu sonuncusu İlahi Yasa'nın bir emri değil, o 

zamana karşılık gelen birçok insani tüzükten biriydi. 

40 İsa'da size geldim ve şöyle dedim: "Düşmanlarınızı sevin, size lanet edenleri kutsayın, sizden 

nefret edenlere iyilik yapın, size hakaret eden ve zulmedenler için dua edin ki göklerdeki Babanızın 

çocukları olarak tanınasınız." Bu ruhani yasadır, dolayısıyla ebediyen geçerlidir, herhangi bir değişikliğe 

uğramayacaktır. Sadece insan değişir, gelişir ve dönüşür. 

41 Hangi öğretilerin, vahiylerin, kehanetlerin ve yasaların faydasının çoktan geçtiğini ve hangilerinin 

hala geçerli olduğunu bilmek için ne yapabilirsiniz? Hangi vahiyler ebediyen yürürlüktedir ve hangi 

kehanetler gerçekleşmemiştir? Doğrusu size diyorum ki, sadece samimi bir dua ve verimli bir yaşam, üç 

zamanda size ilettiğim ilahi özü keşfetmeniz için size yeterli maneviyatı sağlayabilir. 

42 Din bilginleri ve Ferisiler İsa'nın yaptıklarını gözlemleyip kendilerininkiyle uyuşmadığını fark 

ettiklerinde, vaaz ettiği öğretinin Musa'nın Yasası'na aykırı olduğunu iddia ettiler. Bunun nedeni, Yasa ile 
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Gelenekleri birbirine karıştırmalarıydı. Ama onlara Baba'nın Musa'ya bildirdiği Yasa'yı çiğnemek için 

değil, onu söz ve işle yerine getirmek için geldiğimi kanıtladım. 

43 Daha yüksek öğretilerle yeni bir zaman başlatmak için o halkın birçok geleneğini geçersiz kıldığım 

doğrudur, çünkü bunların ortadan kaldırılma zamanı çoktan gelmişti. 

44 İlk vahiylerde size her şeyi anlatmış olsaydım, ne Üstat Mesih'in size yeni öğretiler öğretmesine ne 

de Kutsal Ruh'un size ruhsal yaşamın yüceliklerini göstermek için bu zamanda gelmesine gerek kalırdı. Bu 

nedenle, öğretilerimin son sözüymüş gibi, geçmiş zamanlarda size açıklanmış olanlara bağlı kalmamanızı 

söylüyorum. İnsanlara yeniden geldim ve uzun bir süre Kendimi onların akılları aracılığıyla tanıttım ve 

dahası, size söyleyebilirim ki, son sözüm henüz söylenmedi. 

45 Bilgelik kitabımda her zaman son sözü, daha önce verilenlerin anlamını ve önemini size 

açıklayacak yeni sayfayı arayın ki, gerçekte öğrencilerim olabilesiniz. 

46 Bugün sizden daha fazla acı çekenlerden uzakta yaşıyorsunuz. Ancak ruhsallaşma yaşamınızı 

aydınlattığında, bugün kayıp olduklarını düşündüğünüz ya da hoşlanmadığınız için uzak durduğunuz 

kişilerle birlikte yaşamaya çalışacaksınız. 

47 Işık, kurtuluş ve umut sözünün taşıyıcıları olacak ve komşuları tarafından unutulmuş olanlara 

döneceksiniz. 

48 Kimseye karşı sert konuşmamalısınız, çünkü bu şekilde kişi kendini kurtaramaz. Günahkârın 

günahını cezalandırmak için onu rencide etmemek gerektiğini öğrenmelisiniz. 

49 Sana söylüyorum: Yırtıcı hayvanlarla sevgiyle konuştuğunuzda, başlarını öne eğerler. 

50 Eğer konuştuğunuz kişinin bir meziyeti varsa, bunu ona söyleyin. Eğer onda birçok kötülük 

arasında bir erdem bulursanız, onu iyiliğe teşvik etmek ve özendirmek için kötülüklerden değil, erdemden 

söz edin. 

51 İlahi Yorgan'ın gerçek elçileri olabilmeniz için size rehberlik eden sevgi olsun. Çünkü hiçbir 

uçuruma düşmemiş olan sizler her zaman suçlamakta, yargılamakta acele ediyorsunuz. En ufak bir 

merhamet göstermeden komşunuzu hafifçe kınıyorsunuz ve bu benim öğrettiğim şey değil. 

52 Eğer yargılamadan önce kendinizi ve hatalarınızı gözden geçirirseniz, sizi temin ederim ki yargınız 

daha merhametli olacaktır. Cezaevlerindekileri kötü, hastanelerdekileri ise talihsiz olarak görüyorsunuz. 

Sevgimin krallığına girmeye layık olduklarını fark etmeden onlardan uzak duruyorsunuz. İstisnasız tüm 

canlılara hayat ve sıcaklık vermek için yaratılmış olan güneş ışınlarını onların da almaya hakkı olduğunu 

düşünmek istemezsiniz. 

53 Kefaret yerlerine kilitlenenler genellikle insanların kendilerini görmek istemedikleri aynalardır 

çünkü aynanın onlara gösterdiği görüntünün çoğu durumda bir suçlama olacağını bilirler. 

54 Ama sana söylüyorum: Özgürlükten ya da sağlıktan yoksun yaşayanların acısını yüreklerinde 

hissedebilen ve onları ziyaret edip teselli eden işçilerime ne mutlu; çünkü bir gün, bu hayatta ya da başka 

bir hayatta tekrar karşılaşacaklar ve o zaman onlara bir hapishanede ya da hastanede sevgi mesajını 

getirenlerden daha fazla sağlığa, daha fazla özgürlüğe ve daha fazla ışığa sahip olup olmayacaklarını 

bilemezsiniz; o zaman minnettarlıklarını gösterecek ve ellerini başka bir zamanda onlara verene 

uzatacaklardır. 

55 Sözümü kalplerine yaklaştırdığın o an, elinin alınlarını okşadığı ve beni düşünmelerini ve 

hissetmelerini sağladığın o an, senin yüzün ve kardeşçe sesin nasıl zihinlerinde unutulmayacaksa, onların 

zihinlerinden de asla silinmeyecek, bu yüzden nerede olursan ol seni tanıyacaklar. 

56 Burada benim sözlerimi duyarken, tüm insanları etkileyen acıları kısa bir süreliğine unutuyor ve 

insanlığı tehdit eden yıkım, savaş ve ölüm fikirlerini bilincinizden uzaklaştırıyorsunuz. 

57 Acıdan korkuyor musunuz? - Günahı defedin ve acının size karşı hiçbir gücü kalmasın. Başka bir 

acı hissedeceksiniz ama bu artık ben-merkezli bir acı olmayacak. Bu sizin olmayacak, ama başkalarına 

duyduğunuz sevgiden dolayı acı çekmeye başlayacaksınız. 

58 Ruh yükseldiğinde, komşusunu hisseder ve bana ne kadar yaklaşır ve severse, kardeşlerine olan 

sevgisi de o kadar artar. 

59 Şu anda size, sizi insanların düşmanlıkları ve hırslı arzularının neden olduğu korku ve acılardan 

kurtaracak yolda yürümeyi öğretiyorum - zaman zaman uygulanamaz olduğunu düşünebileceğiniz 
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öğretiler; ama çok geçmeden kurtuluşa giden tek yolun bu olduğuna ikna olarak onları inançla 

kucaklayacaksınız. 

60 Henüz ne sözümün anlamını kavradınız ne de görevinizin farkındasınız. Bu nedenle, beni 

dinlediklerinde ruhani bir mutluluk hissetmelerine rağmen, Üstatlarına ve hemcinslerine karşı taahhütte 

bulunmaktan korktukları için tekrar ayrılmayı tercih edenler var. Bazıları da bana şöyle diyor: "Tanrım, 

Senin öğretilerini ve emirlerini yerine getirmemiz mümkün değil çünkü biz olgunlaşmamışız, insanız ve 

maddileşmişiz. Ama bizi sözünü dinlemekten alıkoyma. O kadar güzeldir ki, uygulanamazlığına rağmen 

kalplerimizi sevinç ve huzurla doldurur." 

61 Ah, siz ne dediğini bilmeyen küçük çocuklar! Öğretime uygulanamaz diyorsunuz, gerçekleşmesini 

imkânsız görüyorsunuz, onu sizin gibi saf olmayan günahkâr bir insan aracılığıyla duyduğunuzu fark 

etmiyorsunuz, oysa Tanrı'nın mesajını insanlara iletmek imkânsız değildi. 

62 Bundan daha imkansız ne olabilir? 

63 Babanızı sevin, komşunuza merhamet edin, insan yaşamınıza ya da ruhunuza zararlı olan her 

şeyden kendinizi ayırın. Benim öğretilerim size bunu öğretiyor. Zorlukları ve imkansızlıkları nerede 

görüyorsunuz? 

64 Hayır, sevgili insanlar, Benim sözüme itaat etmek imkânsız değildir; zor olan bu değil, sizin 

gelişmeniz, yenilenmeniz ve ruhsallaşmanızdır, çünkü yüce duygulardan ve yüksek özlemlerden 

yoksunsunuz. Ama tüm şüphelerinizin, cehaletinizin ve kararsızlığınızın ortadan kalkması gerektiğini 

bildiğim için, size öğretmeye devam edeceğim, çünkü Benim için imkansız diye bir şey yoktur. Taşları 

sonsuz yaşam ekmeğine dönüştürebilirim ve kayalardan kristal berraklığında su fışkırtabilirim. 

65 Sözlerimin özüne indiğinizde artık gerçeği aramak zorunda kalmayacaksınız. Bu mesajın özünde 

ruhunuzun ihtiyaç duyduğu ışık zenginliğini keşfedeceksiniz. 

66 Kendinizi ruhani içeriğiyle besleyebilmeniz, varlığımı bulabilmeniz ve ilahi okşamamı 

hissedebilmeniz için sözümü kavrayın. Çalışmalarınızda harfe takılıp kalmamaya dikkat edin ve sembolik 

ve benzer bulduğunuz her şeyi yorumlamaya çalışın. Araştırmalarınızda, gözlemlerinizde ve 

çalışmalarınızda sadeliği ve ruhaniliği arayın ve yarın bu mesajı daha çabuk anlayabilmeleri için önceden 

hazırlanmış bir biçimde aktarmanız gereken hemcinslerinizle paylaşmanız gerektiğini daima hatırlayın. 

67 Zaman içinde her sembolü ve her dünyevi imgeyi ortadan kaldırın, ancak bunların anlamını 

koruyun. 

68 Manevi olanın ebedi özüyle karşılaştırdığınızda ifadelerin ne kadar az değerli olduğunu anlayın. 

Ayrıca bu bilgeliğe azar azar nüfuz etmeye çalışmalısınız ki öğretilerimi uygulamak size imkansız 

görünmesin. 

69 Bir araya gelin sevgili öğrenciler, çünkü mücadele zamanınız geldi ve yeryüzündeki yaşamınızın 

kısalığı göz önüne alındığında her biriniz için kısa olacak. 

70 Acele edin, yapacak çok işiniz var. Bu Çalışmada öğrencilerim olmak için hiçbir eksiğiniz 

olduğunu düşünmeyin. 

71 İkinci Çağ'da havarilerimi de ben seçtim. Onlar bilgin değillerdi, insan bilgeliğinin parlayan 

ışıkları değillerdi. Onlar denizin basit balıkçılarıydı, ama ben onları ruhun ekicileri ve balıkçıları yaptım. 

72 Ayrıca sizleri ruhani balıkçılar yapmak istiyorum ki, insanlığın içinde yaşadığı engin tutkular ve 

materyalizm denizinde kaybolmuş tüm kalplere sevgi mesajımı ulaştırabilesiniz; ve oradan, o denizden, 

benim adımla çağırdığınız herkesi çıkarıp kurtarabilesiniz. 

73 O zaman umut mesajım kardeş katillerinin, adam öldürenlerin, gururluların, dünyaperestlerin, 

başkalarının acı ve sefaletine duyarsız kalanların kalbine ulaşacak ve tüm sözlerim gerçekleşecektir. 

74 İlk olarak ve hala hazırlanırken, uluslar ve halklar için dua edin, herkes için dua edin, çünkü 

insanlık devedikenleri ve dikenler üzerinde yürüyor, daha önce başkaları üzerine bassın diye dağıttıkları 

dikenlerin aynısı. Mahvoluşlarını hazırlayanlar insanların kendileridir ve daha sonra hiçbir komşuları için 

hissetmedikleri merhamet için yalvarmak zorunda kalırlar. 

75 Ama kurtarmak, bağışlamak ve kurtarmak gereklidir, çünkü her insanın içinde bana ulaşması 

gereken bir ruh yaşar. 
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76 Sizler insanlığın ruhani deniz feneri olacak bir halkın ilk meyvelerisiniz. Yeni İsrail, esaretinden 

kurtulduktan sonra, ruhta var olan en yüksek ideal olan Rabbiniz Tanrı'nın koynunda yaşama arzusuyla 

yola çıkacaktır. 

77 Örneğiniz aracılığıyla insan kardeşlerinizin yolunu aydınlatmaktan hâlâ çok uzaktasınız. Ancak 

vicdanlarınızda yankılanan sesim sizi ilerlemeye, pes etmemeye, mücadelede sebat etmeye teşvik ediyor, 

çünkü bu halk ancak bu şekilde tarihini insanların kalplerine yazacaktır. 

78 Yaşamınızda her gün karşılaştığınız denemeler, ruhunuzun esnekleştiği, erdeminizin kendini 

kanıtlayacağı ve imanınızın güçleneceği örslerdir. 

79 Denemeler olmadan liyakat olmaz, liyakat olmadan da ödül olmaz. 

80 İsrail'in ilk günlerde yaşadığı denemeler üzerinde düşünün. Acılarını, sıkıntılarını ve zorluklarını 

düşünün ve o halkın yüzyıllar boyunca huzur, sağlıklı yaşam sevinci ve Rableriyle paydaşlık içinde olduğu 

Vaat Edilmiş Topraklar'a gelmesinin neden sağlandığını anlayacaksınız. 

81 Bu halkın, imanlarının ve azimlerinin ödülü olarak kendilerine verilen topraklardaki mutluluğu 

sonsuza dek sürmedi, çünkü dünyada hiçbir şey ebedi değildir. Ama size doğrusunu söyleyeyim ki, 

ruhunuzun yükselişinin hedefi olan yeni Vaat Edilmiş Topraklar kesinlikle sonsuza dek sürecektir. Bu 

kesinlikle size sonsuza dek sığınak sağlayacak ve ruhani yaşamı tüm doluluğu ve mutluluğuyla 

tadabilmenin, deneyimleyebilmenin, hissedebilmenin ve tanıyabilmenin sonsuz mutluluğunu hissetmenize 

izin verecektir. 

82 Dua etmek ve Sözümün Ekmeğini almak için toplandığınız bu evlerin her birini, tıpkı evlerinizi 

kutsadığım gibi kutsuyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, bu toplantı yerlerinden hiçbiri evlerinizden daha 

değerli değildir. 

83 Buraya toplanmış ve saygılı bir şekilde girerseniz, buranın ruhani tapınağı oluşturmak için sizi 

duada birleştireceğini bilirseniz, size şunu da söyleyeyim, eviniz başka bir tapınaktır. Ruh'un kendi 

mabedini duada, İlahi Söz'de, içsel tefekkürde ve Yasa'nın uygulanmasında yaratması gibi, insan da evinde 

Tanrı'nın bir başka hizmetini bulur; burada okşamalar, sıcaklık, örnekler, öğretiler ve öğütler bulur. Ancak 

evi maddi ev ile karıştırmayın. Bu sonuncusu ortadan kaybolabilir ve sizi hava koşullarının zorluklarına 

maruz bırakabilir; yine de aranızda sevgi, saygı, itaat ve insan ailesinin doğasında her geçen gün daha 

fazla bulunması gereken tüm erdemler olduğu sürece yuvanız yıkılmayacaktır. 

84 Bu toplanma yerleri de gerçek tapınağı temsil edemez, çünkü onu ruhunuzda taşıyorsanız, evinizde 

olduğu kadar burada da, şehirde olduğu kadar kırda da, bir ağacın altında, dağlarda, deniz kıyısında ya da 

çölde de onunla buluşabilirsiniz. 

85 Ruhun tapınağı her yerdedir, bu yüzden onu bulmak için kendinizi donatmanız yeterlidir. 

86 Şimdilik bu toplum merkezlerinde toplanmaya devam edin. İhtiyacınız olduğu sürece bunu yapın, 

çünkü Benim sevgim, Benim merhametim ve Benim lütuf hediyelerim, Benim isteğime göre, Benim 

varlığımın hissedileceği, ruhların ışığa yeniden doğmasına ve hastaların Benim sözlerimi dinlerken 

iyileşmelerinin mucizesini deneyimlemelerine neden olacağım toplantılarınıza dökülecektir. 

87 Babamın Kalbi her zaman istediğinizi, ihtiyacınız olanı size vermeye hazırdır. Yine de Babanız her 

şeyi tek başına yapmamalıdır. Mucizenin gerçekleşmesi için Efendinin sevgisinin müritlerin kalplerinde 

yankılanması gereken bir zamanda yaşıyorsunuz. 

88 Sözlerimi tekrarlamaktan yorulmayın. Görünmez bir keski gibi, siz insan kardeşlerinizin en zor 

sorunlarıyla bile başa çıkmaya hazır olana kadar karakterinizin keskin kenarlarını yumuşatma işini 

yapacaktır. İçlerinde nedenleri çok farklı olabilen acılar, kefaret ve telafi zorunlulukları bulacaksınız. 

Bazılarının anlaşılması özellikle zor bir kökeni olmayacak, ancak hemcinslerinizi ağır bir yükten 

kurtarmak için yalnızca sezgi, vahiy ve ruhani vizyonlarla açıklığa kavuşturabileceğiniz başkaları da 

olacak. Bu ruhani armağanlar ancak onları kullanan kişi komşusuna karşı merhamet duyuyorsa bu 

mucizeyi gerçekleştirebilir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 150 
1 Sıkıntılarınızda rahatlama bulamadığınız için Yemin Edici Ruh'u özlemle bekliyorsunuz. 

Doktorların ve avukatların kapılarına koştunuz, sizi sevenlerin kalplerine yöneldiniz ve bir türlü 

huzurunuzu geri kazanamadınız. Arzuladığınız iyileştirici merhemi ve ışığı yalnızca tüm iyiliklerin geldiği 

Kaynaktan bulabileceğinize kendinizi ikna ettiniz. Hepiniz doğru yolu arıyorsunuz, ruhani beslenmeye, 

sizi neşelendirecek teşvik ve umut sözlerine ihtiyacınız var; ve aradığınız şeyi elde ettiğiniz ölçüde, 

endişelerinizi, ilahi yargı korkunuzu ve vicdanınızla barışık olma özleminizi aklıma getiriyorsunuz. 

2 Kendinizi Benden uzak hissetseniz de, Benim Huzurumdasınız. Acınızda yalnız değilsiniz, Ben 

sizinle birlikteyim; ve eğer kendinizi yanlış anlaşılmış olarak adlandırıyorsanız, size söylüyorum ki Ben, 

Baba, içinizde olup biten her şeyi biliyorum ve bu size aradığınız çözümü, eksikliğini duyduğunuz huzuru 

ve yükselmenize yardım edecek. 

3 Sözümü duymaya ilk başladığınızda, ondan hoşlandınız ve onu özünde daha yüksek sesli 

buldunuz. Onu size gönderdiğimi kabul ettiniz, yalnızca Kendimi insanlara iletme biçimim hakkında 

kuşkularınız vardı. Ama bunu incelerseniz, Benim bir hata yapmadığımı ve insanın, Benim çocuğum 

olduğu için, hemcinslerine hizmette Benim öğütlerimi yerine getirecek bir araç olarak Bana hizmet etmeye 

ehil olduğunu anlayacaksınız. 

4 Erkekleri, kadınları ve çocukları öğrencilerim yapmak için çağırıyorum; ama bazıları inanırken, 

diğerleri şüphe ediyor ve güvensizlik duyuyor. Bunun nedeni onların öylesine yanlış yönlendirilmiş 

olmalarıdır ki, bugün öğretilerimin aktarıcıları olarak eğitimsiz, basit ve alçakgönüllü insanların anlayış 

organlarını kullanarak insanlığa seslendiğimde, Benim tezahürüm onlara garip bir şey olarak 

görünmektedir. Sözümün hakikatinde değişmez olduğunu ve Birinci Çağ'da size söylediklerimi İkinci 

Çağ'da doğruladığımı ve Üçüncü Çağ'da yeniden teyit ettiğimi bilin. 

5 Sözümü bu şekilde işiten hepiniz Ruhumun bu tezahürünü hissetmeye ve anlamaya hazırlandınız 

ve sadece bu tezahürlere tanık olmanız için sizi çağırdığım anı beklediniz. Kimseyi ikna etmedim; siz 

beden almadan önce bile, bu olaylarda bulunacağınızı ve dünyaya İyi Haber'i getirecek seçilmiş varlıklar 

arasında yer alacağınızı söylemiştim. 

6 Bu zamanın çocukları tehlikeli yollarını görmeme izin verdiler. Bana içinde nefes aldıkları ortamın 

ruhsallaşmaya pek elverişli olmadığını söylüyorlar ve benden ebeveynleri ve öğretmenleri için ışık 

istiyorlar. Küçük yaşlardan itibaren ruh ve beden* arasında bir mücadele başlar; bu mücadelede bazen 

iyilik ve akıl galip gelirken bazen de beden galip gelir. 
* 149, 9'un altındaki dipnota bakınız 

7 Bana zayıf olduğunuzu söylemeyin, çünkü içinizde Benim Ruhumun ışığı var ve görevlerinizi 

yerine getirebilmeniz için sizi erdem ve enerjiyle donattım. Çaba gösterin ve gücünüzü kullanın. 

8 Ruhlarını aramak için tüm çocuklarıma geldim çünkü o bana ait. Ancak hepsi beni takip etmek 

istemiyor, en büyük kısmı benden başka bir süre istiyor ve şu anda benimle gelemeyeceğini söylüyor. 

Ama ben her ruha görevini yerine getirmesi için gerekli zamanı verdim. 

9 Bu süre zarfında çok acı çektiniz ve daha iyi bir yaşama sahip olmayı arzuluyorsunuz, ancak Baba 

size şöyle diyor: Huzurunuz için çalışın ve zaten bu dünyada ya da ruhsal dünyada huzur bulacaksınız. 

Yaşadığınız bu dünya bir kefaret, mücadele ve mükemmellik yeridir. 

10 İsa'nın İkinci Çağ'daki yaşamını hatırlamak isterseniz, onu rahatlık ve sevinçten yoksun, acılarla 

dolu bulacaksınız. O, ruhunuzun önünde duran örnektir, modeldir, öyle ki onun ardından yaşayabilesiniz. 

Ama bana gelen herkes ferahlık bulacaktır, çünkü ben akarsularla taşan tükenmez pınarım. Tarlalarınızı 

sulamak için kullanın. Tarlalar, insanların gecikmeden ekebilmeleri için hazırlanır. Toprak, yabani otlar 

veya zararlı bitkilerle kaplanmadan önce bekler. Gidin, toprağı sürün ve buğdayın olgunlaştığını 

gördüğünüzde, onu yabani otlarla birlikte biçin ve ancak daha sonra birini diğerinden ayırın. Bu nedenle 

size her zaman şunu söylüyorum: İzleyin ve dua edin, çünkü ihmalkâr davranırsanız, yabani otlar 

tohumlarınızdan daha hızlı büyüyecek ve hasat gününde meyveleri onlardan daha ağır basacaktır. 

Tarlalarınızın altın rengine bürünmesini sağlayın ki, buğdayınızı ambarlarıma getirebilesiniz ve hasat bol 

olsun. 
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11 İnsanlık benim sözüme, benim gerçeğime aç. İnsanlar zihinleri için ışık talep ediyor ve özlüyorlar, 

adalet istiyor ve teselli bekliyorlar. Bu çok önemli bir zaman. Size gerçekten söylüyorum, yüzyıllardır 

doğru olarak kabul ettikleri birçok fikir, teori ve hatta dogma yere düşecek ve yanlış olarak 

reddedilecektir. Fanatizm ve putperestlikle, ona en çok kapılmış ve bağlanmış olanlar tarafından mücadele 

edilecek ve ortadan kaldırılacaktır. Tanrı'nın öğretileri anlaşılacak, ışıkları, içerikleri ve özleri kavranacak 

ve hissedilecektir. 

12 Bilim adamlarının zihinlerinde aydınlandığında, çok büyük bir kafa karışıklığı yaşayacakları bir 

deneme döneminden sonra vicdanlarının sesini duyduklarında, mümkün olduğunu asla hayal etmedikleri 

şeyleri keşfedeceklerdir. 

13 Tekrar söylüyorum: İzle! Çünkü inançlar ve doktrinler, dinler ve bilimler arasındaki çatışma 

zamanında, birçok insan yanınızda kitap olmadığını bilerek, kitaplarının kendilerine verdiği bilginin yeni 

öğrencilerimi yenebilecekleri bir silah olacağını düşünecektir. - İsa kalabalıklara vaaz verirken, onlara 

kitaplardan öğrendiği öğretilerden söz etmedi. Yine de bilgelik dolu bir öğretmendi ve çocukluğundan 

itibaren hukuk öğretmenlerinin arasına girip sorularıyla onları şaşkına çevirip susturduğunda ve 

yanıtlarıyla onları etkilediğinde bunun kanıtını verdi. İsa'nın bilgisi, ona her şeyi açıklayan ilahi ruhtan 

kaynaklanıyordu. 

14 Eğer herhangi biriniz zihnini boşaltır, kalbini kötü duygulardan ve temel tutkulardan uzak tutar ve 

ruhunu Baba'ya yükselterek kendisini sevgi ve komşusuna hizmet için ona verirse, Üstat'ın esiniyle 

dolduracağı saf bir pınar haline gelecektir. Bu adam benim soframda yaşam şarabıyla dolup taşan saf bir 

kap gibi olacak ki, can çekişenler onun aracılığıyla susuzluklarını giderebilsinler. Kendini bu şekilde 

donatan kişi, konuştuğu kişiyi ikna edecek, sözleriyle rahatlatacak, kibirlileri susturacak, dünyanın mucize 

dediği ama cömert bir ruhun sevgi ve inancının doğal etkilerinden başka bir şey olmayan türden şaşırtıcı 

işler yapacaktır. 

15 Eğer size, "Tanrı bu kadar büyük olmasına rağmen, bilgeliğini ortaya koymak için neden önemsiz 

bir insanı kullandı?" diye sorulursa, "Tanrı'nın çocuklarına olan sevgisinin sınırı yoktur, bu nedenle bu 

mucizeyi gerçekleştirmek için onları kullandı" diye cevap vermelisiniz. 

16 Güçlü, ebedi, sonsuz ve aynı zamanda tüm yaratılmışların Babası olduğum için, tüm yarattıklarımı 

ilahi amaçlarım için kullanabilirim. Babalık sevgimle sizin olgunlaşmamışlığınızı, günahınızı 

önemsemiyorum ve alçakgönüllülüğünüzden dolayı size dönüyorum. Eğer insan formunuzun Tanrı'nın 

sizinle uğraşması için çok önemsiz olduğunu düşünüyorsanız, Ben değilsem size bu formu kim verdi? 

Ayrıca, insan olduğumda ben de sizin gibi değil miydim? 

17 Kulaklarınıza ulaşan ses, tezahürümün kısa anlarında beni bir ses taşıyıcısı olarak duyulabilir kılan 

bedenin sesidir. Zihninize ve kalbinize ulaşan söz beşeridir, ancak bu sözün anlamı ilahidir ve bu nedenle 

ruhu aydınlatır ve güçlendirir. 

18 İkinci Çağ öğretilerimi tekrarlamak için insan formunda gelmiş olsaydım, ruhunuz ilerleyemez ve 

insanlık Beni tanıyamazdı. Ama Ben, tüm mükemmelliklerin Efendisi, size her seferinde yeni öğretiler 

vererek dağda adım adım ilerlemenizi sağlarım. 

19 İnsanın gözünde Tanrı ve hatta kendi ruhu görünmezdir, çünkü onun ne şekli ne de sınırları vardır. 

Bu nedenle, birçokları sizi dua ederken ve beni dinlerken gördüklerinde şüpheye düşüyorlar, çünkü ilahi 

ve ruhani olanın insan gözüyle görülemese de ruh ve kalp tarafından hissedildiğini bilmiyorlar. 

20 Bana gerçekten inanan kişi, onunla her konuştuğumda sesimi tanır. Ben koyunlarının peşinden 

gittiği ve her zaman sesinden tanıdıkları bir çoban gibiyim. İşte bu nedenle, insanın akıl organı aracılığıyla 

sizinle konuştuğum bu süre zarfında Rabbinizin sesini tanıdınız. Ses taşıyıcısının eksikliklerini yargılamak 

üzerinde durmadınız ya da eğitimsizliğinin işlemesine neden olduğu hatalardan rahatsız olmadınız. Sizinle 

konuşanın ben olduğumu anladınız. Sesimi işittiğinizde onu hemen tanıdınız ve şöyle dediniz: Bu O! 

21 Benim varlığımı keşfedenler her zaman alçakgönüllüler ve yoksullar olmuştur, çünkü onların 

zihinleri açık yargıları gölgeleyen insani teorilerle meşgul değildir. 

22 İkinci Çağ'da da - Mesih'in geleceği duyurulmasına rağmen - sadece basit bir zihne, alçakgönüllü 

bir ruha ve berrak bir akla sahip olan insanlar geldiğinde onu duygusal olarak tanıdılar. 

23 İlahiyatçıların ellerinde peygamberlerin kitabı vardı ve her gün Mesih'in gelişinin alametlerini, 

zamanını ve şeklini bildiren sözleri tekrarlıyorlardı; ama yine de - Beni gördüler ve Beni tanımadılar, Beni 
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dinlediler ve vaat edilen Kurtarıcı olduğumu reddettiler. Yaptıklarımı gördüler ve gerçekte bunların hepsi 

önceden bildirilmiş olmasına rağmen, yaptıkları tek şey onlara öfkelenmek oldu. 

24 İsa'nın varlığından rahatsız olanların kışkırttığı kalabalıklar onu yaralayıp kırbaçladığında ve 

darbeler sonucunda sıradan bir ölümlü gibi kanının aktığını ve daha sonra ölümle boğuştuğunu ve 

herhangi bir insan gibi öldüğünü gördüklerinde, Ferisiler, halkın yöneticileri ve kâhinler memnuniyetle 

haykırdılar: "Kendisine Tanrı'nın Oğlu diyen, kral olduğunu düşünen ve Mesih olduğunu iddia edene 

bakın!" 

25 İsa, Kutsal Yazıları bilmelerine rağmen kendisini inkâr eden ve kalabalığa bir sahtekâr olarak 

tanıtan bu kişileri bağışlamasını diğerlerinden çok onlar için istemiştir. Yasa öğretmenleri olduklarını iddia 

etmelerine rağmen, İsa'nın mahkûm edilmesinde gerçekte ne yaptıklarını bilmeyenler onlardı; oysa 

kalabalığın arasında, tanık oldukları adaletsizlik karşısında yürekleri acıyla parçalanmış ve doğru kişinin 

kurban olarak ölümü karşısında gözyaşlarıyla dolup taşan yüzler vardı. Onlar, dünyada kimin insanlarla 

birlikte olduğunu bilen ve Üstat vefat ettiğinde ne kaybettiklerini anlayan basit zihinli, alçakgönüllü ve 

cömert ruhlu erkekler ve kadınlardı. 

26 İnsanlar, bu zamanda bile Sözümü aldığınız iletişim biçimi kötü değerlendirilecek; ve ayrıca size 

verdiğim öğreti ve vahiyler, dönüşümün nasıl gerçekleşmesi gerektiğini bildiklerini iddia edenler 

tarafından reddedilecek. Bunlar Benim Sözümü ciddi bir şekilde araştırmayacaklar, onun özünü 

aramayacaklar, Benim gelişime ve gerçeğime dair size verdiğim mucizeleri ve işaretleri dikkate 

almayacaklar, ama Beni inkâr etmek için bu toplumda keşfettikleri kusurlu işleri, onların saygısızlıklarını 

ve itaatsizliklerini gerekçe olarak göstereceklerdir. O zaman ayağa kalkıp şöyle diyecekler: "Size 1950 

yılından sonra kendisini size tanıtmayacağını söyleyen kişi, Mesih'in Ruhu mu? 'Bugün' bu tezahürün sona 

ereceğini söyleyip 'yarın' aksini ilan edebilir mi?" Çünkü şimdi bile size söylüyorum ki, birçokları 1950 

yılı sona erdiğinde Kendimi aynı şekilde göstermeye devam edeceğimi iddia edecekler. Ey sevgili halkım, 

yarın dünyanın sizinle alay etmesine ve size söylediğim her şeyi inkâr etmesine siz mi neden olacaksınız? 

27 Ayrılış zamanım geldiğinde, karanlığın yüreklerinize nüfuz etmesine izin vermemeniz için sizi 

nasıl hazırladığımı görün. Ama size söylüyorum ki, Sözümü gerçekten hisseden ve anlayanlar, Beni ruhtan 

ruha yalnızlık içinde aramak için karışıklık yollarından uzak duracaklardır. Bunlar kalplerinde, kendilerine 

şöyle diyen Üstatlarının unutulmaz ve tanıdık sesini duyacaklardır: "Eserime saygısızlık edildiğini 

gördüğünüzde gözyaşı dökenlere ne mutlu, çünkü birçoklarının onu tanımamasının ve diğerlerinin alay 

edip inkar etmesinin nedeninin bu olduğunu anlıyorsunuz." 

28 İzleyin ve dua edin ki, dünyanın size getirdiği tüm aldatıcı sesler arasında benim sesimi tanımaya 

devam edebilesiniz ve yolun sonuna kadar sevgiyle yönlendirildiğinizi ve korunduğunuzu görebilesiniz; 

Baba'nın evi, sevgiyle yarattığı ve yeryüzündeki erdemleri onları mükemmel eve layık kılsın diye 

gönderdiği kişileri sonsuza dek barındırmak için sonsuz büyüklükte bir koyun ağılı gibi açılır. 

29 Ne zaman sizinle konuşanın Mesih olduğunu söylesem, her zaman Benim Sözümü iletenleri kâfir 

olarak gören birileri çıkar. Ancak ruhani olana karşı duyarsızlıklarının beni öğretilerimin özü aracılığıyla 

hissetmelerini engellediği düşünüldüğünde, bu yargılama ve yargılanma biçimi şaşırtıcı değildir. 

30 Bir keresinde Ferisilere şöyle dedim: "Baba ve ben biriz." Onlar da Bana kâfir dediler ve kutsal 

kitaplara sığınarak söylediğim her şeyin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. 

31 Bugün size ruhunun gözlerini açmayanın ilahi ışığı göremeyeceğini söylüyorum, çünkü hiç kimse 

İsa gibi sınanmamıştır. 

32 İnsanlar beni sorguya çektiler, bana tuzaklar kurdular, kaprisli sorularıyla kafamı karıştırmaya 

çalıştılar, sağduyumu sınamak için beni değiştirdiler; ve tüm çabalarına rağmen beni yok etmenin bir 

yolunu bulamadıkları için, kendisine Tanrı'nın Oğlu diyen kişinin bu durumda nasıl davrandığını görmek 

için beni suçladılar, bana iftira attılar ve beni yargıladılar. Ancak tüm bunlarla yetinmeyip, bedenimin 

kanayıp kanamayacağını, et ve kemikten oluşup oluşmayacağını da görmek istediler ve İsa çarmıha 

giderken yere yığılıp kanadığında, şikayetlerimi duyma beklentisiyle kulaklarını diktiler. 

33 Baba ve benim bir olduğumuzu söylediğimde, ruh konuştu. Ancak beden kanadığında, şikâyeti dile 

getiren insan parçasıydı, çünkü yaşayan etti. 

34 Dünya ona gerçeğimi göstermemi istedi ve ben de ona gerçeği gösterdim, ama gören gözlerle 

görmedi. Sözlerim ve işlerim, onları yapan kişinin ilahi gücünü kanıtlamak için yeterli olmalıydı. Yine de 
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bu gücü ölçmediler. Ancak bir insan olarak ölümüm bu sınavların sonu değildi. Ruhani formda 

öğrencilerimle birlikteydim. Aralarında beni sınayan ve parmaklarını böğründeki yaraya sokarak kendini 

ikna edene kadar Rabbinin dirilişine inanmayan biri bile vardı. 

35 Daha sonra, İsa'nın Sözü'nün tohumu ilden ile ve ulustan ulusa yayıldığında, inançsızlar, 

şüpheciler, materyalistler her yerde ortaya çıktılar ve benim öğretimi, sözlerimi ve çalışmalarımı kendi 

mantıklarına tabi tuttular. Ama insanlar benim doğruluğumu sadece eserlerime ve öğretilerime bakarak 

yargılamakla yetinmediler; insan doğamı, kariyerimi, doğumumu, çocukluğumu ve yeryüzünde attığım 

tüm adımları araştırmak için çaba sarf ettiler. - Tanrı tarafından dünyaya yaşam meyvesini vermek üzere 

seçilen kutsal ve saf kadın Meryem de bu soruşturmadan kaçamamıştır. O da insanların alaylarını, 

kınamalarını ve denemelerini yaşadı. Peygamber Yeşaya'nın geçmiş zamanlarda onun bakire ve saf 

olduğunu ilan etmiş olması onlar için yeterli değildi. Bugün bile kiliselerdeki ve mezheplerdeki insanlar 

hala onun hakkında tartışmakta ve müzakere etmektedir. 

36 Size söylüyorum, insanlık materyalizmini terk etmediği sürece, onu yargılarken gerçeğin yüzüne 

bakamayacaktır. 

37 Birini bağışladığım gibi diğerini de bağışlıyorum, ama size tavsiyem, sözlerimi birbirinizin 

kafasını karıştırmak, incitmek ya da öldürmek için kullanmaktan vazgeçin, çünkü yargınız büyük 

olacaktır. 

38 İhtilaflarınızı yoğunlaştırır ve farklı görüşleriniz yüzünden birbirinizden nefret etmeye başlarsanız, 

bir olan hakikatte ne zaman birleşeceksiniz? 

39 Benden korkmayın, kendinizden korkun, diyor Efendi size. Beni kurban edenleri çarmıhta 

mahkum ettim mi? Meryem o sonsuz kederli saatte sitem edip suçladı mı? - Hayır, halkım. 

40 Artık seni de yargılamıyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, herkes kendi hükmünü kendisi verir ve 

kendi hükmünü kendisi açıklar. Sizi acıdan, kefaretten, acı kadehten kurtarmak istiyorum ve bu nedenle 

kalplerinizi saf olmayan duygulardan arındırmanızı ve birbirinizi sevmeye başlamanızı istiyorum, çünkü 

sizi ışığa, huzura ve gerçeğe götürecek yol budur. 

41 Hâlâ çektiğiniz acıların ilk ebeveynlerinizden kaynaklandığını düşünüyorsanız, yargılarınızda 

Tanrınızı anlamakta hata yapıyorsunuz demektir. 

42 İlahi bir benzetmeyle, kaderlerinin ilk bilgisine ulaşmaları için ilk insanlara ilham verdim, ancak 

vahiylerimin anlamı yanlış yorumlandı. Size yaşam ağacından, insanın yediği iyilik ve kötülük bilgisinden 

söz ettiklerinde, yalnızca insanın doğru ile yanlışı ayırt edebilecek yeterli bilgiye sahip olduğunda ve 

yaptıklarından sorumlu olduğunda, o andan itibaren yaptıklarının meyvelerini toplamaya başladığını 

anlamanızı sağlamak istediler. 

43 Birçok insan bu dünyadaki tüm gözyaşlarının dünyanın ilk sakinlerinin günahlarından 

kaynaklandığını düşünmüştür. Benzetmeyi yorumlayamadıkları için, sonunda Mesih'in kanıyla tüm 

lekeleri temizlemeye geldiğini söylediler. Eğer bu iddia doğru olsaydı - bu fedakârlık çoktan yapılmış 

olmasına rağmen insanlar neden günah işlemeye ve acı çekmeye devam ediyor? 

44 İsa insanlara mükemmelliğe giden yolu öğretmek için dünyaya geldi - yaşamıyla, eylemleriyle ve 

sözleriyle gösterdiği bir yol. 

45 Tanrı'nın insanlara şöyle dediğini biliyorsunuz: "Büyüyün, çoğalın ve yeryüzünü doldurun". Ey 

insanlar, size verilen ilk yasa buydu. Daha sonra Baba, sadece insanların çoğalmasını ve insan ırkının 

büyümeye devam etmesini değil, aynı zamanda duygularının daha da yücelmesini ve zihinlerinin engelsiz 

bir şekilde açılmasını ve gelişmesini emretti. Ama eğer ilk yasanın amacı insan ırkının çoğalmasıysa, aynı 

Baba'nın O'nun bir emrine itaat ettiğiniz ve yerine getirdiğiniz için sizi cezalandıracağını nasıl 

düşünebilirsiniz? Tanrınızda böyle bir çelişkinin var olması mümkün mü? 

46 Size sadece insanın içindeki ruhun uyanışından söz edilen bir benzetmeye insanların nasıl bir 

maddi yorum getirdiklerini görün. Bu nedenle, öğretimi kavrayın ve artık yeryüzünün ilk sakinlerinin 

Babanıza itaatsizlikleriyle üstlendikleri borcu ödediğinizi söylemeyin. Daha yüksek bir ilahi adalet 

anlayışına sahip olun. 

47 Size insanın yüreğindeki son lekenin bile silineceğini söyledim, ama aynı zamanda herkesin kendi 

lekesini temizlemesi gerektiğini de söylüyorum. Size söylediklerimi hatırlayın: "Ölçtüğünüz arşınla 

ölçüleceksiniz" ve: "Ne ekerseniz onu biçeceksiniz". 
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48 Şimdi eski sözlerimi anlayabileceğiniz zamandır: "Büyüyün ve çoğalın", yani bunun ruhsal olarak 

da yapılması gerektiğini ve evreni iyi işleriniz ve hafif düşüncelerinizle doldurmanız gerektiğini. 

49 Bana yaklaşmak isteyen herkesi, mükemmellik için çabalayan herkesi hoş karşılıyorum. 

50 Dünyevi uğraşlarınızdan uzaklaşın çocuklarım, tapınağın bulunduğu içsel varlığınıza girin ve 

sözlerim üzerinde düşünün. 

51 Gerçek maneviyat olan iyiliği yeryüzüne yaymanız için sizi görevlendirdim. 

52 Kendinizi çok yetersiz ve önemsiz mi hissediyorsunuz? Kendinizi ruhunuza bu tür bir görev 

yükleyemeyecek kadar saf mı görüyorsunuz? Bunun nedeni, Benim bilgeliğimi ve merhametimi 

bilmemeniz, doğa aracılığıyla her fırsatta size verdiğim öğretici örnekleri bulanık olmayan duyularla 

gözlemlememenizdir. 

53 Her şeyi aydınlatan güneş ışınlarının en kirli su birikintisine bile nasıl ulaştığını, onu 

buharlaştırdığını, atmosfere yükselttiğini, arındırdığını ve sonunda toprakların üzerinden geçerek onları 

verimli kılan bir buluta dönüştürdüğünü görmüyor musunuz? 

54 Bazen bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, artık patrikler, doğru insanlar, elçileriniz olabilecek 

insanlar kalmamışken nasıl oluyor da gözlerinizi bu insanlığa dikiyorsunuz? Pislik ve günah dolu bir 

dünyada yaşadığımızı görmüyor musunuz?" Buna cevabım şudur: Benim kudretim çamurun ortasında bile 

zambakların yeşermesine neden olur ki, hiç kimse böylesine olağanüstü saflıkta bir çiçeğin yeşereceğini 

düşünmez. 

55 Sözümün güneşi varlığınıza işlesin ki sizi arındırsın, yükseltsin ve hemcinslerinizin kalbini verimli 

kılmak için aceleyle yola çıkabilesiniz. 

56 İnsanlığın yaşadığı bu günah ve yozlaşma yaşamının ortasında, işlerinizin saflığı ve dualarınızın 

içtenliği ortaya çıksın ve size doğrusunu söyleyeyim, ruhunuzun zambakları hiçbir şekilde kıskanmasına 

gerek yoktur. 

57 Sadece kısa bir süre boyunca bu şekilde konuşacağım - tıpkı tarla bitkilerinin büyümek, çiçek 

açmak ve meyve vermek için elverişli mevsimden yararlanması gibi, sizin de yararlanmanız gereken bir 

zaman. 

58 Size doğrusunu söyleyeyim, tövbe eden günahkârlarda, kendilerini her zaman iyi sananlardan daha 

çok sevgi vardır. Böylece konuşmaya devam edeceğim ve günahkârlar günahlarından tövbe etmeye ve din 

değiştirenlerin sayısını artırmaya devam edecekler. 

59 Günahkârın yüreği Sözümün sevgi dokunuşuna daha açıktır, çünkü yaşamlarında sevgiden yoksun 

oldukları için günah işlemiş pek çok insan vardır. Babamın onları çağıran, onları bağışlayan, yaralarını 

iyileştiren ve yeryüzünde kimsenin onları anlamadığı gibi anlayan sesini duyduklarında, varlıklarının en 

hassas tellerinde ilahi dokunuşu hissettiler ve Efendilerinin onlara karşı azmini deneyimlediler. 

60 Pek çok insan dünyada bir söz ya da kurtarıcı bir ışık, acıları için bir teselli arar. Kendilerine karşı 

hoşgörülü davranacak, hatalarını yüzlerine vurmayacak, onlara daha iyi bir yaşamdan söz edecek birini 

ararlar. Ancak onu dünyada bulamazlar ve sonra kendilerini kapatırlar, geri çekilirler ve artık sırlarını 

kimseye açmazlar. 

61 Bu kalpler yalnızca benim sahip olduğum ve kalplerini açıp bana "Efendim, sizi takip etmek 

istiyorum" diyen herkese tam olarak emanet ettiğim sevgi anahtarıyla açılır. 

62 Dinleyicilerin yüreklerinin derinliklerinden şu soru yükselir: "Sen Mesih misin?" Ama ben size 

sadece şunu söylüyorum: Sözümü dinleyin, anlamını kavrayın ve özünü arayın. 

63 Gerçeği konuşuyorum, yolu öğretiyorum, ruhun kendini mükemmelleştirebilmesi ve kaderinin 

hedefine ulaşabilmesi için yasa olan reenkarnasyonu açıklıyorum. Bundan şüpheniz mi var? Size 

doğrusunu söyleyeyim, gerçek sizin şüphelerinizle zerre kadar değişmez. Her zaman aynı kalır. 

64 Size söylüyorum, sırf anlamadığınız için asla inkar etmeyin. Unutmayın, yalnızca zavallı 

zihninizin kavradığı şey gerçek olsaydı, hiçbir şey var olmazdı. 

65 Bazıları bana şöyle der: "Efendim, eğer her şeyi biliyorsanız, yaratılanları daha var olmadan önce 

biliyorsanız - o zaman Yahuda'nın size ihanet edeceğini biliyor muydunuz?" Ey bu zamanda hâlâ böyle 

sorular soran beceriksiz muhakemeciler! Her şeyi bilen ben, tam da o adamın başka türlü yapamayacağını 

bildiğim için onu seçtim; ve bir öğreti örneği vermek için öğrencilerimin her bir kusurundan yararlanmak 

kesinlikle gerekliydi. 
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66 Üstadına ihanet eden öğrenci bir semboldür, her insan bilincinde* var olan açık bir kitaptır ki 

anlamını nasıl kavrayacağınızı ve öğretilerini nasıl duyacağınızı bilebilesiniz. 
* 145, 62 altındaki dipnota bakınız 

67 Bilin ki, her insanın içinde bir Yehuda yaşar. Evet, öğrenciler, çünkü sizin durumunuzda beden 

ruhun Yahuda'sıdır; ruhsallaşmanın ışığının parlamasına direnen, ruhun onu materyalizme, temel tutkulara 

sürüklemesini bekleyen bedendir. 

68 Ancak bedeniniz sizi uçurumun kenarına getirdiği için onu kınamayın. Hayır, çünkü ilerlemeniz 

için ona ihtiyacınız var ve ruhsallaşmanız yoluyla onun üstesinden gelmelisiniz, tıpkı benim sevgim 

yoluyla Yahuda'nın üstesinden geldiğim gibi. 

69 Sevginin gücünden şüphe ettiğinizi, imanın gücünden şüphe ettiğinizi, Ruhumun insanın anlayış 

organı aracılığıyla tezahüründen şüphe ettiğinizi, henüz geliştirmediğiniz armağanlarınızdan ve 

yeteneklerinizden şüphe ettiğinizi görüyorum. Bu kadar şüpheyle ne yapabiliyorsunuz? Hangi mucizeleri 

deneyimleyebilirsiniz? - Yok. 

70 Kuşkuculuğunuzda o kadar inatçı ve şüphenizde o kadar güçlüsünüz ki, ruhani ışığın ışınlarıyla 

bilincinizin daha derin alanlarına ulaşmasına izin vermiyorsunuz. Ancak kendinizi ruhsallaştırırsanız, 

yaşamınızı öğretilerimle uyum içinde ve İradem doğrultusunda yaşarsanız, inkar ettiğiniz yetilerinizin ve 

sahip olduğunuzu hiç düşünmediğiniz ruhani armağanların varlığınızdan yükseldiğini göreceksiniz. 

71 O zaman, ruhsallaştığınızda ve kalplerinizde saflık ve nezaket hüküm sürdüğünde, doğanın tüm 

unsurlarının size karşı nasıl iyi niyetli olduklarını ve size itaat ettiklerini deneyimleyeceksiniz çünkü 

ruhsallaşmanız sizi onlarla uyumlu hale getirmiştir. 

72 Eğer maneviyatınız varsa, artık "Baba, bana yiyecek ver, bana akıl ver, bana maddi zenginlik ver" 

demeyeceksiniz. Yine de O'na, "Baba, eğer senden istediğimi bana verirsen, ben de elimdekilerden - 

benden istediğin her şeyi - sana veririm" deme hatasına düşmeyeceksiniz. 

73 Öğrenciler, bu şekilde istemenin Babanızı ayartmak gibi olduğunu düşünmüyor musunuz? Bana 

bir şey verirseniz size daha fazlasını ve daha iyisini verebileceğimi mi sanıyorsunuz? Sahip olduklarınızı 

istememi isterseniz, isteklerinizi yerine getirmem karşılığında sizi dünyada en çok sevdiğiniz şeylerden 

mahrum bırakırsam haliniz ne olur? Böyle bir teste dayanabilir misiniz? 

74 Hayır, öğrenciler, tüm eylemlerinize ve düşüncelerinize vicdanınızın rehberlik etmesine izin 

vermenin zamanı geldi. 

75 İnancınızın konuşmasına izin verin, cennet size cevap verecektir. 

76 İlahi ruh tek başına var olmasına rağmen sevgi doluydu. 

77 Henüz hiçbir şey yaratılmamıştı, ilahi varlığın etrafında hiçbir şey yoktu ve yine de seviyordu ve 

bir baba gibi hissediyordu. 

78 Kimi seviyordu? Kendini kimin babası olarak hissediyordu? Ondan çıkacak olan ve gücü onun 

ruhunda saklı olan tüm varlıklar ve tüm yaratıklardı. Bu ruhun içinde tüm bilimler, doğanın tüm güçleri, 

tüm varlıklar, yaratılışın tüm temelleri vardı. O sonsuzluk ve zamandı. Dünyalar ve varlıklar hayata 

gelmeden önce bile geçmiş, şimdi ve gelecek ondaydı. 

79 Bu ilahi ilham, ilahi sevginin sonsuz gücü altında gerçeğe dönüştü ve yaşam başladı. 

80 Evren varlıklarla doldu ve hepsinde Baba'nın sevgisi, gücü ve bilgeliği kendini gösterdi. 

81 Atomların birleşerek bedenleri ve varlıkları oluşturmasına karar verdiği o andan itibaren Rab'bin 

rahmi tükenmez bir yaşam kaynağı gibiydi. 

82 Önce ruhani yaşam vardı, önce ruhani varlıklar vardı ve ancak ondan sonra maddi doğa ortaya 

çıktı. 

83 Birçok ruhani yaratığın maddi dünyalarda yaşamak için bedensel form alması gerektiğine karar 

verildiğinden, Rab'bin çocuklarının kendileri için her şeyi hazır bulmaları için önce her şey hazırlandı. 

84 Çocuklarının kat etmesi gereken yolu nimetlerle donattı, evreni yaşamla doldurdu ve içine ilahi bir 

kıvılcım yerleştirdiği insanın yolunu güzelliklerle doldurdu: vicdan, ruh, yani sevgiden, akıldan, güçten, 

iradeden ve bilinçten yaratıldı. Ama var olan her şeyi gücüyle kuşattı ve onlara kaderlerini gösterdi. 

85 Baba, var olan her şeyin kaynağı olarak orada kaldı ve evrene gelişim ve mükemmelliğe giden yol 

sunulduğu için, tüm çocuklarının geri dönüşünü bekleyerek kaldı, böylece onlar da ruhun mükemmelliği 

ve sonsuzluk olan hedeflerini onda bulabileceklerdi. 
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86 Doğanın her krallığı, her yaratık ve her tür için önceden belirlenmiş olan bu yol, Yaratıcı'nın 

çocuklarına silinmez bir şekilde nakşettiği yasaydı. 

87 O zamandan beri her şey yaratıldığı amaç için örülür ve yaşar; o zamandan beri her şey 

mükemmelliğe doğru ilerler ve bir emir, bir ilke ve bir yasa etrafında durmaksızın döner. 

88 Baba, bir ekici gibi, kendisinde bulunan yaşam unsurlarını toprak gibi kullanmış ve bunun içine 

sevgisinden kaynaklanan yaşam tohumunu yerleştirmiştir; böylece tohum ve ilham gibi mükemmel 

meyveleri toplayacağı günü beklemektedir. 

89 Bu zamanın bilim adamları, dünyanın daha önceki bilim adamlarının ona verdiğinden daha fazla 

ömre sahip olduğunu keşfettiklerinde şaşkına dönüyorlar; ve dünyanın yok olmaya yakın, sönmekte olan 

bir yıldız olduğunu düşündüklerinde, onlara dünyanın o kadar az yaşadığını söylüyorum ki, lütuf ve 

ruhsallaşma nesillerini barındırabilecek gelişim aşamasından hala çok uzak. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 151 

59 

Talimat 151 
1 Sevgiye olan susuzluğunuzun giderildiğini görme umuduyla birçok pınardan su içtiniz ve bu kez 

her zamankinden daha fazla susadınız. O zaman bile size verdiğim yaşam suyunu ne yaptınız? 

2 Samiriyeli kadına, "Verdiğim sudan içen bir daha asla susamayacak" dedim. Ama bugün size 

söylüyorum: Eğer insanlar o sudan içmiş olsalardı, yanlarında bu kadar çok acı taşımazlardı. 

3 İnsanlar benim öğretime bağlı kalmadılar ve kendi yorumlarına ve kolaylıklarına göre dinler ve 

mezhepler yaratmak için benim adımı kullanmayı tercih ettiler. Gelenekleri reddettim ve onlara sevgi 

doktrinini öğrettim, ama bugün bana gelip ruhu zerre kadar desteklemeyen boş ayinler ve törenler 

sunuyorsunuz. Çalışmalarınızda ifade edilen bir maneviyat yoksa, içlerinde hakikat de olamaz ve hakikat 

içermeyen şey Babanıza ulaşmaz. 

4 O Samiriyeli kadın, gözlerimin ışığının yüreğinin derinliklerine işlediğini hissettiğinde Bana şöyle 

dedi: "Tanrım, siz Yahudiler, Tanrımıza ibadet edilecek yerin Yeruşalim olduğunu söylüyorsunuz." Sonra 

ona şöyle dedim: "Sana doğrusunu söyleyeyim, kadın, Baba'ya bu dağda ya da Yeruşalim'de şu anda 

yaptığın gibi tapınmayacağın zaman yaklaşıyor. Baba'ya ruhta ve gerçekte tapınacağınız zaman geliyor, 

çünkü Tanrı ruhtur." 

5 Bu benim tüm zamanlardaki öğretilerimdir. Gördüğünüz gibi, gerçek gözlerinizin önünde olmasına 

rağmen, onu görmek istemediniz. Eğer onu tanımazsanız nasıl yaşayabilirsiniz? 

6 İşte tam da bu nedenle benim huzuruma susamış olarak geldiniz. Ama bu sözü duyduğunuzda, 

yüreğiniz yaşam suyunun tazeliğini hissetti ve artık kaynaktan uzaklaşmak istemediniz. 

7 Bana şöyle dediniz: "Tanrım, bugün ses taşıyıcıları aracılığıyla verdiğin bu sözün bir sonu 

olacağını bize bildirdin. O zaman susuzluk bizi tekrar ele geçirmesin diye ne yapmalıyız?" Efendi sana 

diyor ki: Size dua etmeyi öğretmeye, yasamı uygulayabileceğiniz ve beni örnek alabileceğiniz, sahip 

olduğunuz ama önemsemediğiniz ruhsal armağanları size göstermeye geldim. Yaşamında maneviyat olan 

kişi susuzluk, yorgunluk, açlık ya da sefalet hissetmez. Dahası, size söylüyorum: Maneviyatınız sayesinde 

1950'den sonra size daha yakın olacağım. 

8 Bunun üzerine bana şunu soruyorsunuz: "Kişi ruhaniliğe nasıl ulaşır?" Ve sana söylüyorum: Bunu 

ruhtan ruha dua ederek, tüm eylemlerinizde adil olmaya dikkat ederek, hemcinslerinize karşı aktif 

hayırseverlik uygulayarak elde edeceksiniz. Kişi bu şekilde yaşadığında, ruh özgürleşir ve Ruh'un ışığıyla 

aydınlanan insanın adımlarını yönlendirir. Artık dünyada kendini yalnız hissetmez çünkü Rab'bin ve 

ruhani dünyanın varlığının ona eşlik ettiğini anlar. Hayatta attığı her adımda yeni bir ışık keşfediyor ve 

kendisi için yeni bir içgörü kazanıyor. Artık kendisini bir kanun kaçağı ya da zavallı gibi hissetmez ve 

Babası tarafından yaratılan ve şimdi ilham ve vahiy armağanıyla keşfettiği harikalarla kendini tazeler. 

9 Şu anda da size söylüyorum ki, verdiğim sudan, yani Benim Sözümden içen bir daha asla 

susamayacaktır; tıpkı size dua etmek için belirli bir yer aramanızı söylemediğim gibi, çünkü Beni her 

yerde bulabilirsiniz. 

10 Yaşam yolculuğunuzda bir an bile umutsuzluğa kapılmamanız için sizi yaşamlarınızda 

umutsuzluğa neden olabilecek her şeye karşı uyardım. Tüm dinlerin bu öğretiyi araştırmaya çalışacağı 

zamanın geleceğini ve eğer bununla ilgilenirlerse, sizin eylemleriniz, sözleriniz ve tanıklıklarınızla aynı 

şekilde karar vereceklerini size duyurdum. 

11 Hakkınızda konuşulacağını ve savaşılacağını, sahip olduğunuz inanca karşı o kadar çok argüman 

getireceklerini zaten biliyorsunuz ki, birçoğu korkuyla saklanacak, diğerlerinin morali bozulacak ve çoğu 

kafa karışıklığı içinde iyi yoldan uzaklaşacak. 

12 Tüm bunları size daha önce duyurduğumu unutmayın, ancak size şunu da hatırlatmak isterim ki, 

her şeye rağmen sebat eden ve inançları ve umutları sarsılmadan sessizce dua edenler, kıssadaki fırtınadan 

kendini kurtaran tohum gibi olacaklardır. Sonra, belirlenen zaman geldiğinde, filizlenmeye, büyümeye ve 

sonra tarlaları kaplayana kadar çoğalmaya başladı, çünkü yaşamak ve çoğalmak için rüzgarların dinmesini 

beklemeyi biliyordu. 

13 Siz de bu benzetmedeki küçük tohum olmak, yarın Babanız tarafından benim Nuh'u çağırdığım 

gibi "imanın çocukları" olarak çağrılmanın görkemine sahip olmak istemez misiniz? Korkmayın, çünkü 

fırtına sadece size karşı olmayacak. 
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Tıpkı yeryüzündeki halkların ve güçlerin savaşa hazırlandığını gördüğünüz gibi, çeşitli dini topluluklar da 

savaşa hazırlanıyor. 

14 Cennetin kısa bir süre için herkese kapanması ve ancak yeryüzünden tek bir çığlık yükseldiğinde 

tekrar açılması gerekir, çünkü tüm varlıkların yalnızca tek bir Babası olduğu kabul edilir. 

15 Bu çatışmanın ortasında yerine getirmeniz gereken görevin ne olduğunu şimdiden anlamanızı 

istiyorum - sadece ruhani olanı değil, maddi olanı da ilgilendiren bir görev. 

16 Baba'nın adaleti, savaşa, adaletsizliğe ve yalana karşı otorite vermek için asasıyla bu ulusa 

dokundu. Buranın sakinleri, savaşı kendilerinden uzak tutmak için kalplerinde ve ruhlarında 

meshedilmişlerdir. Onlar, ıssızlık tüm dünyaya yayıldığında ve ulusların sakinlerinin ağıtları 

duyulduğunda, acı karşısında sabırlı olabilmeleri ve yüreklerini kaybetmemeleri için hazırlanmış ve 

arındırılmışlardır. O zaman bu halktan dualar yükselecek, Babalarına tapınma biçimlerini netleştirecekler, 

kendi yollarında yaptıkları sevgi işleri çoğalacaktır. Çünkü bu, tüm toprakların bu sevgi tohumunu almaya 

hazır olacağı önceden bildirilen zaman olacaktır. 

17 Kendinizi donatarak savaşa önceden hazırlayın, ruhani armağanlarınızı geliştirin, silahlarınıza 

parlaklık verin. Denemelerden çekinmeyin, çünkü bunlar ruhunuza güç ve kararlılık verir. 

18 Bu çatışmaya saf ve hazırlıklı girebilmek için kalbinizi arındırın; o zaman korkacak hiçbir şeyiniz 

kalmaz. Ruhani güçler ve doğanın unsurları, benim sevgi, barış ve adalet davamın askerleri olarak ayağa 

kalkan herkesin yanında olacaktır. 

19 Bu çağda, onlara doğru yolu göstermek için insanların kalplerini arıyorum. 

20 Hala gelenekleri olan sizler, İkinci Çağ'da aranızdaki Varlığımı hatırlayın: İsa'nın Yeruşalim'e 

girişini hatırlayın, o zamanı sevgiyle hatırlayın ve bu pasajların bazılarının anlamı üzerinde düşünün ve 

size söylüyorum: Bugün kutsanmış şehre değil, iyi niyetli tüm çocuklarımın kalbine giriyorum. Eğer Beni 

konuk olarak kabul etmek istiyorsanız, kendinizi hazırlayın ve Ben sizinle olacağım. Sizi her zaman aynı 

şekilde sevdim, Ruhum değişmez. Beni seven ve beni izlemeyi arzulayan sizler, önünüzde bana götüren 

cennet merdivenini görün. Benim yolum herkes tarafından bilinir, ruhunuz bana ulaşmak için Yasa'nın 

tüm emirlerine itaat etmesi gerektiğini bilir. 

21 Ruhunuzun saf olmasını istiyorum. Hazırlanan herkese kendimi vermeye hazırım. 

22 Benimle birlikte yaşayan doğru ruhlar, Üçüncü Çağ Çalışmalarımı düşündüklerinde insan kalbinin 

kavrayışsızlığından yakınırlar. Hâlâ bazıları şüphe duyuyor ve itaatkâr olmak için şartlar öne sürüyor; ama 

ben size olan sevgimden dolayı mücadelemi sürdürüyor ve basit fikirli bir hacı gibi kalpleri sevgi ve 

şefkate çağırıyorum. 

23 Bu yol fedakârlık yoludur ama dağın zirvesine götürür. Benimle gel ve birlikte yürüyelim. Bu 

zamanda sizinle konuşan söze kulak verin. Çok basittir, ama lütuf yaşamına ölmüş olanların kalplerinin 

hassas tellerine dokunacak ve onları yeni yaşama uyandıracaktır. 

24 İkinci Çağ'da, Son Akşam Yemeği'nde on iki öğrenci benimle birlikteydi. Şimdi tüm insanlığı 

Ruh'un Ekmeği'nden pay almaya davet ediyorum. Size krallığımın esenliğini de sunuyorum, çünkü size bu 

armağanları sunma gücü bende var. Beni takip etmek isteyen herkese kapımız açık. Ama kim dünya 

tarafından çağrılır ve ona hizmet etmek isterse, bir kez benim yolumu ararsa, kaybettiği zamanı büyük bir 

çaba ve acıyla telafi etmek zorunda kalacaktır. 

25 Bana hizmet edin ve vicdanınız rahat olsun. Bunun da ötesinde rızkınız için gerekli olanı size 

vereceğim. Siz ruhani görevinizi yerine getirmekle meşgul olduğunuz sürece, meleklerim mallarınızı 

koruyacaktır. 

26 Kendinizi (içten içe) nasıl hazırladığınızı gördüm ve gerçekten size diyorum ki, size yemeniz için 

"Bedenimi" ve içmeniz için "Kanımı" vereceğim. 

27 Ruh, İkinci Çağ'da size verdiğim ve şu anda açıklamasını yapmakta olduğum öğretileri incelemeye 

hazırdır. 

28 Burada üzerinde yaşam ekmeği ve lütuf şarabı bulunan masaya bakın. Öğrenciler etrafımı sarıyor 

ve kalplerinde kendilerine şu soruyu soruyorlar: "Baba bizimle olduğu halde, neden üzüntü onun 

sözlerinde kendini gösteriyor?" Ancak bu şekilde soranlar arasında, zihinleri Üstadın kendilerine sert bir 

şey söylemek üzere olduğundan şüphelenen başkaları da vardır. Onlar, Rab'bin kendisine ihanet edecek 

olan kişiye sunmak için ekmeğini şaraba nasıl batırdığını hatırlayanlardır. 
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29 İsa öğrencileriyle birlikte Fısıh yemeğini kutladığında, o halkın geleneğine göre onlara şöyle dedi: 

"Şimdi size yeni bir şey açıklıyorum: kanımı ve bedenimi temsil eden bu şaraptan alın ve bu ekmekten 

yiyin ve bunu beni anmak için yapın." 

30 Üstat'ın vefatından sonra öğrenciler, insanlık sevgisi uğruna her şeyini feda eden kişinin sembolleri 

olan şarap içerek ve ekmek yiyerek Rablerinin fedakârlığını anmışlardır. 

31 Yüzyıllar boyunca, mezheplere bölünmüş halklar sözlerime farklı yorumlar getirdiler. 

32 Bugün size o saatte, o ziyafette, İsa'nın her sözünün ve eyleminin derin bir bilgelik ve sonsuz sevgi 

kitabının dersi olduğu yerde neler hissettiğimi anlatmak istiyorum. Ekmek ve şarabı kullandığımda, 

bunların ruhun gıdası ve yaşamı olan sevgi gibi olduğunu anlamanızı sağlamak içindi ve size: "Bunu Beni 

anmak için yapın" dediğimde, Üstat komşunuzu İsa'nınkine benzer bir sevgiyle sevmeniz ve kendinizi 

insanlara gerçek bir gıda olarak vermeniz gerektiğini söylüyordu. 

33 İsa size sadece söz vermedi. Öğretileri ve eserleri sadece benzetmeler ya da alegorilerden ibaret 

değildi. Tıpkı öğrencilerine öğretmeleri için bedenini ve kanını ekmek ve şarapla sembolize ettiği gibi, 

ertesi gün de bedenini kalabalığın gözü önünde verdi ve tüm insanlığa sonsuz yaşamın, kusursuz sevginin 

ekmeğini yedirmek için kanını akıttı. 

34 Öğretilerimi ve örneklerimi yaşamınızda uygulamazsanız, bu öğretilerle yaptığınız her ayin 

verimsiz olacaktır. Bu sizin için bir zorluktur, ama erdem de budur. 

35 İsa size merhameti, yumuşaklığı, sevgiyi öğretti; düşmanlarınızı yürekten bağışlamayı öğretti. Size 

yalandan kaçmanızı ve gerçeği sevmenizi söyledi. Size, aldığınız iyiliğin yanı sıra kötülüğe de her zaman 

iyilikle karşılık vermeniz gerektiğini ilan etti. Size komşularınızın her birine saygı göstermeyi öğretti ve 

size beden ve ruh sağlığını bulmanın yolunu ve çocuklarınız tarafından onurlandırılabilmeniz için 

yaşamlarınızla ebeveynlerinizin adını nasıl onurlandıracağınızı gösterdi. 

36 Bunlar, gerçek anlamda Hıristiyan olmak isteyen herkesin uyması gereken buyruklardan 

bazılarıdır. 

37 Bu öğretinin kalplerde iman uyandırması ve insanlar tarafından sevilmesi için, bu süreçte 

mucizeler yaptım ve bu mucizelerin mümkün olduğunca etkileyici olması için, bunları hastaların bedenleri 

üzerinde yaptım: Körleri, sağırları, dilsizleri, felçlileri, cin çarpmışları, cüzamlıları iyileştirdim ve ölüleri 

dirilttim. 

38 Mesih insanlar arasında ne kadar çok sevgi mucizesi gerçekleştirdi! İsimleri, gelecek nesiller için 

öğretici örnekler olarak tarihe geçti. 

39 Bugün size Sözümü tekrar veriyorum; ruhani içeriği İkinci Çağ'da size verdiğimle aynıdır. Sizinle 

de aynı sevgiyle konuşuyorum. Size Baba'ya ulaşmanın yolunu bir kez daha gösteriyorum. Size büyük bir 

özveriyle öğretiyorum. 

40 Bugün bedenimi ve kanımı ekmek ve şarapla sembolize etmiyorum ya da kanımı akıtmak ve 

bedenimi çarmıhta size vermek için bir insan olarak gelmiyorum. Bu farklı bir zaman. Şimdi ruhumla 

geliyorum ve ruhunuza ruhsal görevinden söz ediyorum, çünkü artık eski öğretileri ve yeni vahiyleri 

anlayabiliyor. Şu anda yüreğinizdeki tapınağımı hazırlıyorum. 

41 İnsan olarak bir şekle sahiptim, Tanrı olarak buna sahip değilim. Bakın, Bende Benim 

hakikatimden başka bir cismaniyet yoktur, Benim aşkımdan başka bir şarap da yoktur. 

42 Her yerde hazır ve nazır olan Ruhum, siz hazır olduğunuzda hissedilir. Beni arayın ki, ruhsal 

bakışlarınızdan birçok gizemin perdesini kaldırayım. Kalbinizi iyiye çevireceğim, size izlemeniz gereken 

yolu göstereceğim. 

43 Size inen Kutsal Ruh olduğuna göre, Ben sadece ruhunuzu Sözümle aydınlatmak, sizi beslemek ve 

maddi doğanızı sarsmak için geldiğime göre, nasıl olur da kan ve beden düşünmeye devam edebilirsiniz? 

44 O sırada ruhunuzun sesi beni çağırdı; içsel yükselişiniz, ışığa olan susuzluğunuz beni size 

yaklaştırdı. 

45 Spiritüalizmin müritleri çok yakında bu öğretiyi insanlar arasında, ruhlarının yükselişi için 

mücadele etmeleri için insanlara ilham verecek bir öğreti olarak yayacaklardır. 

46 Artık mezhepler oluşturmayın, sizi yalnızca inançlarınız birleştirmelidir. Yoldan saptığınızda 

vicdanınız size bunu söyleyecektir. 
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47 Zamanın başlangıcından beri size tek bir yasa verdim. Bu sizin için ruhunuzun tekâmülü olan 

berraklık dolu bir yolu işaret eder. 

48 O zaman ben de ihanete uğrayacağım, satılacağım ve teslim edileceğim. Henüz nasıl yapılacağını 

bilmiyorsunuz ama gözlerinizi açın ve bu tür işlerin yazarı olmamak için kendi üzerinizde çalışın. 

49 Çağrımı duyan, öğrencim dediğim, ama sonra dünyanın ve vicdanının hain dediği kişiye ne 

olacak? 

50 Birbirinizi izleyin ve bağışlayın, çünkü benim bağışlamam tüm evreni kapsar. 

51 O gün kalbiniz güçle çarptı çünkü içinde ben vardım. 

52 Sözümü duyan insanlar: Düşüncelerinizi dünyasal planlardan uzaklaştırın ve kendinizi yukarı 

kaldırın ki, ruhunuz tazelensin ve benim huzurumda sevinsin. Gerekli hazırlığı yapın, çünkü o an çok 

önemli. Baba çocuklarıyla konuşur ve eğer Baba bunu büyük bir sevgiyle yapıyorsa, çocuklar neden onu 

yapabilecekleri tüm saygıyla dinlemesin? 

53 Siz ses taşıyıcıları: öğretimi dudaklarınızdan çok ruhunuzla iletin. 

54 Siz "altın tüyler": sözümü tüylerinizden çok sevginizle yazın. 

55 Bu mesajın insanları uykularından uyandırmasını istiyorum. İnsanların, öğretilerimi sizin 

ağzınızdan duyduklarında ya da yazılarınızda okuduklarında etkilenmelerini ve titremelerini istiyorum. 

56 Halkım ileri gidip iyi haberi yayacak ve mesajımı bu zamana kadar duyuracak. Gerçeğimi yalnızca 

sözlerinizle değil, yaşamlarınızı bu öğretiye uymaya yönlendirerek tüm işlerinizle kanıtlayacaksınız. 

Ruhun yeniden bedenlenmesinin (ruhla birlikte)* insanlığın bilmesi ve inanması gereken en büyük 

gerçeklerden biri olduğu konusunda ısrar edeceksiniz. Bazıları bundan şüpheleniyor, bunu kabul ediyor ve 

sezgileriyle buna inanıyor, çünkü bu benim insanlığa karşı sevgi dolu adaletimde eksik olamayacak bir 

şey. Ama size kâfir ve yalancı diyenler de olacaktır. Merak etmeyin, İsa'nın öğrettiği gibi ölümden dirilişi 

duyurduklarında havarilerime de aynı şey oldu. Kâhinler ve yargıçlar bu tür öğretileri vaaz ettikleri için 

onları hapse attılar. Daha sonra dünya bu vahyi kabul etti, ancak sizi temin ederim ki bu öğretinin tam 

anlamını kavrayamadı, bu nedenle şu anda gelip size "bedenin dirilişinin" yalnızca ruhun yeniden 

bedenlenmesini ifade edebileceğini öğretmem gerekiyor, çünkü yaşamın özü ve nedeni budur - gerçekte 

ebedi olan budur. 
* Metin içinde parantez içindeki eklemeler de çevirmenler tarafından eklenmiştir. 

57 Ölü bedenler sadece ruhun fani giysileri olduğuna göre, ne amaçla diriltilmeliydi? 

58 Et toprağa batar ve onunla karışır. Ruh yukarı doğru evrimleşmeye, mükemmelliğe doğru 

ilerlemeye devam ederken, orada arındırılır, dönüştürülür ve sürekli olarak yaşama diriltilir. Dünyaya 

döndüğünde, bu onun için insan yaşamına bir diriliştir ve aynı zamanda yeni bedensel kabuğu için ruhla 

bağlantılı bir diriliştir. Ama maddi olanın doğası bozulmaz, oysa ruhani olan bozulmazdır; bu nedenle size 

bir kez daha söylüyorum ki, aradığım, öğrettiğim ve Benimle olmasını istediğim şey sizin ruhunuzdur. 

59 O zaman benimle konuşmak için iyi bir ruhla beni arayan Nikodim'e şöyle dedim: "Bedenden 

doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Size yeniden doğmak gerektiğini söylediğimde şaşırmayın." Bu 

sözleri kim anladı? Onlarla birlikte size öğretilerimden tek bir tanesini kavramak için tek bir insan 

yaşamının yeterli olmadığını ve bu yaşamın sahip olduğu ders kitabını anlamak için birçok dünya 

yaşamına ihtiyacınız olduğunu söylemek istedim. Dolayısıyla bedenin tek görevi ruhun yeryüzündeki 

yürüyüşü sırasında ona destek olmaktır. 

60 Ruh, yaşamda aldığı izlenimleri bedenden alır. Duyarlılığı ve olgunluğu ne kadar artarsa, ruh için 

hasat da o kadar büyük olur. Beden yalnızca bir araç, verici, destek ve mihenk taşıdır. 

61 Bu dünyadaki yaşam sürekli bir eğitimdir ve ruhun ebedi yaşamının bir yansımasıdır. Uyumundan, 

güzelliğinden, mükemmelliğinden bahsediyorum. 

62 Bu da benim öğretilerimden biri, ama bunu daha iyi anlayabilmeniz için zihninizden çok ruhunuzla 

derinlemesine inceleyin. 

63 Kalbinizi benim gelişimi beklemeye hazırladınız. Ben onun içinde senin misafirinim. 

64 Gizem ve sessizlik perdesi yırtıldı, şimdiden buradan krallığın ışık ışınlarını görüyor ve Babanızın 

sesini duyuyorsunuz. Ruhunuz acının temizleyici sularında yıkandı. Aranızda kim gözyaşı dökmedi ki? 

Acı nedir bilmeyen var mı? 
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65 Hararetle barış istiyorsunuz ve dualarınızda bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, dünyadaki savaşlar 

sona ersin ve krallığının barışı bize gelsin!" 

66 Başından beri ruhunuza verdiğim görevi hissetmeye başlıyorsunuz. Sizler, konuşmak üzere 

seçtiğim ve dünya halklarına barışı ve gerçeğin ışığını getirme görevini emanet ettiğim insanlarsınız. Siz 

de beni Mesih olarak tanımak istemeyen o nankör halkın bir parçasısınız. Diğer insanlar beni, beni 

beklediklerini iddia edenlerden daha iyi tanıdılar. 

67 Maddileşmeniz ve nankörlüğünüz yüzünden çok gözyaşı döktünüz, şimdi barışı gözlüyor ve 

insanların birbirini sevmesi için dua ediyorsunuz. Sessizce kendinize, İsa'da Rabbinizi keşfetmemenizin 

nasıl mümkün olduğunu soruyorsunuz; onu kurban olarak ölüme sürüklemenizin ve onun ölümünü 

görecek güce ve cesarete sahip olmanızın nasıl mümkün olduğunu; güneş bile insanların körlüklerini 

anlamaları için yüzünü gizlediğinde onun için ağlamamanızın nasıl mümkün olduğunu. Bu sapkınlıklara 

sahip olmanıza şaşırmayın; işte başka bir tezahürdeyim ve bazılarının beni tekrar inkar etmesi çok olası. 

68 Rabbinizin Çilesi'nin anısına adadığınız o günlerde bile yeryüzünde barış yoktur ve sizden rica 

ediyorum: Size verdiğim reenkarnasyonları nasıl kullandınız? Komşularınızın yaşamları için ne yaptınız? 

Sadece zamanın geçmesine izin verdiniz ve hayatlarınızı ve ideallerinizi yanlış şekilde kullandınız. Efendi 

olmak istediniz ama gerçekte dünyanın ve günahın kölesi oldunuz. Ölümsüzlüğü hayal ediyorsunuz, ama 

sonsuzluğa doğru değil, ölüme doğru yaşıyorsunuz. Diriliş ve Yaşam olan Ben, gerçek yaşamı 

yaşayabilmeniz için sizi tekrar tekrar dirilttim. 

69 Size gerçekten söylüyorum, bu kardeş kavgasına dayalı ve bencil dünyayı yargılayacağım ve 

içinden sevgi ve ışığın yükseldiğini görene kadar onu arındıracağım. Bugün halklarını yıkıma götürenlere, 

şu anda tüm kötülükleri eken ve yayanlara, kendi kötülük krallığını yaratmış olanlara bile, ayartmalarla 

savaşma, yozlaşmayı ortadan kaldırma ve telafi için kötülük ağacını kökünden sökme emrini vereceğim. 

Musa'yı yanlış değerlendirdiğiniz, İsa'yı kurban ettiğiniz, İlyas'a zulmettiğiniz ve peygamberleri, elçileri 

ve öğrencileri öldürdüğünüz için siz de bu yargıya uğrayacaksınız. 

70 Dünyaya barış öneriyorum ama sahte gücü ve sahte ihtişamıyla büyük ulusların gururu, vicdanın 

her çağrısını reddediyor ve yalnızca hırslı amaçları ve nefretleri tarafından sürüklenmesine izin veriyor. 

71 İnsanlar henüz iyiliğin, adaletin ve aklın tarafına meyletmiyor; insanlar hala ayaklanıp 

komşularının davasını kınıyor; hala adaleti tesis edebileceklerine inanıyorlar. Kendilerine yargıç yerine 

katil ve cellat demeleri gerektiğini düşünmüyor musunuz? 

72 İktidar sahipleri tüm yaşamın tek bir sahibi olduğunu unutmuşlardır, ancak komşularının 

yaşamlarını kendilerine aitmiş gibi alırlar. Kalabalıklar ekmek, adalet, barınak, giysi için haykırır. Ben 

adaleti sağlayacağım, insanları ya da onların doktrinlerini değil. 

73 İnsanoğlu beni her zaman bir yargıç olarak görmek istemiş, kralı olarak benim için bir taht ya da 

Tanrısı olarak benim için bir sunak dikememiştir; sadece bir mahkeme oluşturabilmiştir. Bu yüzden size 

diyorum ki, şimdi o ilahi mahkemeden her bir işinizi yargılıyorum. 

74 İnsanlar kibirlerinden dolayı doğaya ve doğanın unsurlarına boyun eğdirmek istemişler, ancak 

bunların insanın kibrini ve küstahlığını cezalandıran yargıçlar olduğunu fark etmemişlerdir. 

75 Peygamberlerin bildirdikleri bu zamanda gerçekleşecektir. Yeni kelimem filozoflara ve teologlara 

ulaşacak, birçoğu onunla alay edecek ve diğerleri öfkelenecek. Ama bunlar olurken, onların şaşkın gözleri 

şimdi size bildirdiğim kehanetlerin gerçekleştiğini görecek. 

76 Ben size sadece iyiliği sevmeyi öğrettim ve eğer bunun için geldiysem, bunun nedeni dünyada 

gücü sizin kusurlarınızdan kaynaklanan kötülüğe taptığınızı bilmemdir. 

77 Sizinle farklı bir şekilde konuşmayı arzuluyorum - hataları düzeltmek, yanlışları azarlamak için 

değil, size yüksek bilgelik ve derin vahiy içeren öğretici sözler vermek için. Ancak bu, sizi bağlayan bu 

bedenin ve sizi hapseden bu dünyanın dışına çıkana kadar gerçekleşmeyecektir. İnsanlar, sesimi 

duyuyorsunuz, bu çöle yerleşmeyin, o İlk Çağ'da, peşinde olduğunuz yüksek hedefe, vaat edilen topraklara 

ulaşana kadar denemeler, engeller ve düşmanlarla dolu o çölü geçtiğinizde dünyaya tüm çağlar için bir 

inanç, azim ve güç örneği verdiğinizi hatırlayın. 

78 Bu örneği örnek alın, kendinizi örnek alın, çünkü siz de o halkın bir parçasısınız. Çocuklarımın 

imanını hiç durmadan teşvik ettim ve sonunda sadakatlerini ödüllendirdim. Size doğrusunu söyleyeyim, 
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ruhunuz için yeni bir kudret helvası saklıyorum ve bir kez daha, deneme anında, çölün kayasından su 

fışkıracak. 

79 Kalabalık Yehova'ya ilahiler ve övgüler söyleyerek zorlu yolculuklarını hafifletti. Şimdiki 

zamanda, dua ve iyi işler yolun zorluklarını hissetmemenize neden olacaktır. Zaten son çölü geçiyorsunuz. 

Cesaretiniz ve inancınız olsun, sevgi çalışmalarınızla dağın zirvesine ulaşın. 

80 Bu dünyanın ötesinde, hepinizin ruhen gireceği bir vatan* vardır. Kimin orada sevdiği biri yok ki? 

Kim bir baba, bir anne, bir kardeş, bir çocuk, bir eş ya da bir arkadaş olarak hatırladığı birini tekrar 

görmek istemez ki? 
* 145, 29 altındaki dipnota bakınız 

81. Bugünkü anılarınız, düşünceleriniz ve dualarınız o varlıkların evlerinde duydukları çağrılardır. 

Yarın ruhanileşme sizi birleştirecek ve hepinizin tek bir dünyada yaşamanıza ve size söylenen şu emre 

itaat etmenize neden olacaktır: "Birbirinizi sevin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 152 
1 Çeşitli dini cemaatlerin Tanrı'nın sözüne aç büyük kalabalıkları bir araya getirdiği bir anma 

günüdür. Her birinin İsa'nın Çilesini nasıl farklı bir şekilde andığını görün. 

2 İnsanın kalbinin kısa bir süreliğine dünyevi zevklerden uzaklaştığı ve kaderinin bu dünyada sona 

ermediğini, ancak İsa gibi, Rab'bin sağına yükselmek için bu yaşamda acı yolunu kat etmesi gerektiğini 

hissettiği bir anma günüdür. 

3 Üstadın Çilesini ayinler ve alegorik temsiller olmadan kalplerinde yeniden yaşayabilenler ne kadar 

azdır! İnsanın anlama organı aracılığıyla Beni duyan siz spiritüalistler, Benden bu dramayı duyusal bir 

gösteri şeklinde tekrarlamamı beklemeyin. Sadece Sözüm aracılığıyla, o saatlerde size verdiğim işleri ve 

öğretileri hatırlamanıza izin vereceğim. Yine öğrencilerim benimle birlikteler ve onlara dedim ki: 

Gözleyin ve dua edin, ayartı tuzaklarına karşı tetikte olun, bedenin zayıf olduğunu unutmayın. 

4 O zaman size "Birbirinizi sevin" diyerek yeni bir buyruk vereceğimi söylediysem, bugün size bu 

buyruğun ilk ve son buyruk olmaya devam ettiğini söylüyorum. 

5 İkinci Çağ'da öğrencilerime şöyle dedim: "Çok yakında Beni bir daha görmeyeceksiniz, çünkü Ben 

Baba'ya gidiyorum. Ama yakında yine aranızda olacağım, çünkü size Yemin Edici'yi, Gerçeğin Ruhu'nu 

göndereceğim." Ve işte buradayım, Üçüncü Çağ'ın öğrencileri, Sözümü ve Vaadimi yerine getiriyorum. 

6 Saat yaklaştığında ve akşam yemeği sona erdiğinde, İsa öğrencilerine son talimatları vermişti. Dua 

ettiği zeytin bahçesine doğru yola çıktı ve Baba'ya şöyle dedi: "Rab, eğer mümkünse, bu kâseyi benden al. 

Ama benim isteğim değil, Senin isteğin olsun." Sonra beni teslim edecek olan öğrencilerimden biri, beni 

yakalayacak olan kalabalıkla birlikte yaklaştı. "Nasıralı İsa kimdir?" diye sorduklarında - Yahuda 

efendisine yaklaştı ve onu öptü. İsa'nın sakinliğini gören o adamların yüreklerinde korku ve şaşkınlık vardı 

ve tekrar, "İsa kim?" diye sordular. Sonra yanlarına gittim ve onlara, "İşte buradayım, benim," dedim. 

Tutkum o zaman başladı. 

7 Beni kâhinlerin, yargıçların ve yöneticilerin önüne çıkardılar. Beni sorguladılar, yargıladılar ve 

Musa'nın yasasını ihlal etmekle ve imparatorunkini yok edecek bir imparatorluk kurmak istemekle 

suçladılar. 

8 Birkaç gün önce eserlerime hayranlık duyan ve onları kutsayan ne kadar çok kalp onları unuttu, 

nankörlük etti ve bana hakaret edenlere katıldı. Ancak bu fedakârlığın çok büyük olması gerekiyordu, öyle 

ki insanların yüreklerinden asla silinmesin. 

9 Dünya ve onun bir parçası olan siz, bana küfredildiğini, alay edildiğini ve hiç kimsenin 

olamayacağı kadar aşağılandığımı gördünüz. Yine de içmem için bana verdiğin kâseyi sabırla boşalttım. 

Adım adım insanlar arasındaki sevgi kaderimi yerine getirdim ve kendimi tüm çocuklarıma verdim. 

10 Ne mutlu Tanrılarını kanlar içinde ve soluk soluğa gördükleri halde ona inananlara! 

11 Ama beni daha zor bir şey bekliyordu: iki soyguncunun arasında bir tahtaya çivilenmiş olarak 

ölmek. Ama öyle yazıldı ve öyle gerçekleşmeliydi ki, gerçek Mesih olarak tanınabileyim. 

12 Çarmıhın tepesinden insan kalabalığına baktığımda Meryem'i gördüm ve Yuhanna'yı kastederek 

ona şöyle dedim: "Anne, bu senin Oğlun" ve Yuhanna'ya: "Oğul, bu senin Annen. 

13 O saatte aşağıdaki cümlenin anlamını anlayabilen tek kişi Yuhanna'ydı, çünkü kalabalık o kadar 

kördü ki, "Susadım" dediğimde, bunun fiziksel susuzluk olduğunu sandılar ve bana safra ve sirke verdiler, 

oysa ruhumun çektiği sevgiye susamışlıktı. 

14 İki zalim de benim yanımda ölümle güreşti, ama biri küfredip kendini mahvoluşa atarken, diğeri 

iman ışığıyla aydınlanmasına izin verdi ve Tanrısını utanç verici çarmıh kirişine çivilenmiş ve ölüme 

yakın görmesine rağmen, onun tanrısallığına inandı ve ona şöyle dedi: "Cennete girdiğin zaman beni an" 

dedi, ben de büyük bir inançla şöyle karşılık verdim: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bugün cennette 

benimle birlikte olacaksın." 

15 O saatte İsa'nın yüreğinde kopan fırtınaları kimse bilemez. Doğanın serbest bırakılan güçleri, o 

adamın yalnızlığında olup bitenlerin sadece zayıf bir yansımasıydı ve ilahi Ruh'un acısı o kadar büyük ve 

o kadar gerçekti ki, beden bir an için kendini güçsüz hissederek şöyle haykırdı: "Tanrım, Tanrım, beni 

neden terk ettin?" 
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16 İnsanlara yaşamayı öğrettiğim gibi, onlara ölmeyi de öğrettim; Baba'ya, "Onları bağışla, çünkü ne 

yaptıklarını bilmiyorlar" dediğimde, Bana hakaret edenleri ve Beni şehit edenleri bile bağışladım ve 

kutsadım. 

17 Ve Ruh bu dünyayı terk ettiğinde, "Baba, Ruhumu senin ellerine teslim ediyorum" dedi. Hem 

Tanrı hem de insan olarak konuştuğum mükemmel öğreti örneği tamamlanmıştı. 

18 Yine de buradayım millet, size söz verdiğim gibi. Bedende, yani bedende değil, ışıkta geldim ve 

size söylüyorum: Tohumumu ekmek için onu kanla sulamak zorunda kaldığım zamanlar geride kaldı; ama 

bunun yerine kendinizi ne kadar arındırmalı ve hazırlamalısınız. 

19 Kutsal Ruh'un ışığından esinlenerek bu öğretiyi adım adım ekecek, "sağırlara" duyuracak ve 

"körlerin" görmesini sağlayacaksınız. Üstat gibi siz de alaylara, iftiralara ve aşağılanmalara maruz 

kalacaksınız, hatta akrabalarınız tarafından alaya alınacaksınız ama zayıflamayacaksınız. Çünkü hemen 

hatırlayacaksınız ki, tüm güç ve bilgeliğe sahip olan En Yüce Olan'ın Oğlu, insanların denemelerinden 

kaçmadı, öyle ki, onlar aracılığıyla onlara kendi gerçeğine tanıklık edebilsin. 

20 Size sürekli şunu söylememin nedeni budur: Yaşam mücadeleniz için Sözümden ruhsal ve ahlaki 

güç alın, çünkü ruhta güçlü olan dünyevi şeylerde de öyle olacaktır. Ve size şunu da söyleyebilirim ki, 

İkinci Çağ'da İsa aracılığıyla size öğrettiğim gibi, bazen kurbanlık ölüme kadar gideceksiniz. 

21 Sadece maddi tehlikeler yüzünden değil, aynı zamanda gözünüzün göremediği tuzaklar - 

görünmez varlıklardan gelenler - yüzünden de dikkatli olun ve dua edin. 

22 Kafası karışmış ruhların büyük lejyonları, onların cehaletinden, donukluğundan ve ruhani vizyon 

eksikliğinden faydalanarak insanlarla savaşmaktadır; ve insanlar kendilerini onların saldırılarından 

korumak için sevgi silahlarını hazırlamamışlardır, bu yüzden bu savaşta savunmasız varlıklar gibi 

görünürler. 

23 Bu savaşta muzaffer olmanız için kendinizi nasıl donatacağınızı öğretmek üzere ruhani 

öğretilerimin size gelmesi gerekliydi. 

24 Kendi dünyanızda yaşayan ve dokunan o görünmez dünyadan, ister zihinlerinde, ister 

duygularında, ister iradelerinde olsun, insanları etkileyen ve onları sadık hizmetkârlar, köleler, araçlar, 

kurbanlar haline getiren etkiler yayılır. Ruhsal tezahürler her yerde ortaya çıkar, ancak yine de dünyevi 

insanlar ruhlarını çevreleyen şeyi algılamak istemezler. 

25 Savaşa başlamak, karanlığı yok etmek gerekir ki, insanlarda ışık doğduğunda, herkes gerçek bir 

birliktelik içinde ayağa kalkabilsin ve dua yoluyla, uzun süredir onlara hükmeden güçlere karşı giriştikleri 

savaşta galip gelebilsinler. 

26 İnsanlar ve uluslar, insanlık farkına varmadan bu etkilerin gücüne yenik düştüler. Bunlar 

tarafından üretilen nadir ve bilinmeyen hastalıklar insanları şaşkına çevirmiş ve bilim insanlarının kafasını 

karıştırmıştır. 

27 İnsanoğlu kendi üzerine ne kadar çok anlaşmazlık, ne kadar çok karmaşa ve acı yığmıştır. Dua, 

ahlak ve maneviyatın yokluğu, saf olmayan ve rahatsız varlıkları kendine çekmiştir. Işıksız ve donanımsız 

bir şekilde inzivaya çekilenlerden ne beklenebilir ki? 

28 Aldattığınız, zulmettiğiniz, rahatsız ettiğiniz ve aşağıladığınız kimseler var. Size yalnızca kafa 

karışıklığı ve karanlık gönderebilirler, yalnızca intikam alabilirler ve yalnızca sizi suçlayabilirler. 

29 Şimdi bana yalnızca büyücü ve sihirbaz deyin, çünkü bunları size ben açıklıyorum, oysa bunlara 

neden olan ben değilim, sizsiniz. Ben sadece hepinizi karanlıktan, acıdan ve (ruhsal) ölümden kurtarmak 

istiyorum, çünkü ben insanların ve kafası karışmış ruhların önünde parlayan ışığım. Beni ilk hangisi 

tanıyacak? 

30 İkinci Çağ'da ele geçirilmiş bir adamı serbest bıraktığımda, bunu görenler İsa'nın kötü ruhla bir 

anlaşma yaptığını söylediler. Ama o adama işkence eden ruh benimle konuştu ve şöyle dedi: "Senin kim 

olduğunu biliyorum: Tanrı'nın Kutsal Olanı. 

31 Yine de bu işlere hayret edenler de vardı: "Hangi yetki ve güçle saf olmayan varlıklara emrediyor 

ve onlar da ona itaat ediyor?" Ruhun bu armağanının tüm insanlarda olduğunu, hepinizin bu silahları 

yanınızda taşıdığınızı bilmiyorlardı. Daha sonra öğrencilerim, Mesih'in insanları eğitmek için geldiğini 

kanıtlayarak Efendilerinin işlerini tekrarladılar; sadece gücünü göstermek için değil, aynı zamanda 

insanlara hepsinin sahip olduğu ruhsal armağanları ve yetkiyi açıklamak için. 
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32 Dua edin, dedi Üstat size, dua, insanlık için barışı kazanacağınız sevgi silahlarına parlaklık verir. 

Ruhani armağanların uyanmasına, ruhun basiret sahibi olmasına, gözün ayırt edici olmasına ve kalbin 

hassaslaşmasına neden olur. 

33 İnsanlar, size kendinizi görünmez tuzaklardan kurtarmayı ve onlara karşı kendinizi savunmayı, 

kendinizi garip hastalıklardan iyileştirmeyi ve kendinizi kötü etkilerden kurtarmayı öğrettim. Ama size 

daha önce de açıkladığım gibi, bu sınavların üstesinden gelebilmeniz için yalnızca dua ve erdem size 

hizmet edebilir. Bunun yerine başka önlemler alırsanız, bu tür etkilerin kurbanı olursunuz ve yolunuzu 

aydınlatmak yerine karanlığı arttırırsınız. O zaman dünya haklı olarak size büyücü, sihirbaz diyecek, oysa 

ben size tüm muhtaç ruhlara ışık ve huzur getirmeniz için değerli bir armağan verdim. 

34 Tüm bu karanlık, acı ve sapkınlıklarla dolu dünyayı ne zaman bir barış dünyasına 

dönüştürebileceksiniz? Yüksek ruhani kürelerin ışığını kendinize ne zaman çekebileceksiniz ki, sizin için 

mukadder kıldığım o evde tüm hemcinslerinizle uyum içinde olabilesiniz? 

35 Sözümde size verdiğim talimatlar sayesinde aranızda gerçek mucizeler oldu. Ruhlar yeni bir güne 

uyanıyor, kalpler umutla çarpıyor. Cehaletleri ruhani gözlerini kapatan bir at gözlüğü gibi olduğu için 

gerçeği göremeyenler şimdi görüyor ve etraflarına hayretle bakıyorlar. Fiziksel (ve aynı zamanda zihinsel) 

olarak hasta olanlar, sözlerimin özünü varlıklarına, kalplerine alırlarsa iyileşeceklerdir. 

36 Sonra bu insanların en içlerinden, en saflarından, üzerlerinde yaptığım işler için bir şükran duası 

akıyor ve bana şöyle diyor: "Sana şükürler olsun Tanrım, içimizde gerçekleşen bu mucizelere bizi layık 

gördüğün için." 

37 Bu kadın ve erkekler daha sonra benim sevgi, teselli ve bilgelik sözlerimle güçlenerek ayağa 

kalktıklarında, hemcinslerini aramış ve çoğu zaman farkında olmadan yol boyunca mucizeler 

gerçekleştirmiş olurlar. 

38 İnançları sayesinde kalpleri iyileştirir, tanıklıkları sayesinde karanlığı dağıtır ve kayıtsız olanları 

uyandırırlar. Sezgileriyle hayatın sorunlarını çözerler ve güçleri sayesinde denemelere dayanabilirler. 

Elleri hastaları "meshetmeyi" öğrenir, zihinleri Sözümü kavramanın ve onunla sevinmenin yolunu bulur; 

duaları uykuda olan ruhsal armağanlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur ve böylece adım adım 

ilerleyerek Rablerinin yollarını mucizelerle ekmesini sağlarlar. 

39 Sözümün kendini duyurduğu buluşma yerleri çoğaldı, her biri öğrencilerimi oluşturan ve yeni dersi 

öğrenmek için hevesle gelen insanların toplandığı gerçek bilgi okulu gibi oldu. 

40 Eğer bu toplulukların her biri Benim merhametimden elde ettikleri tüm faydalara tanıklık etselerdi, 

bu mucizelere tanıklık etmenin sonu gelmezdi. Ve eğer ilk sözlerimden son sözlerime kadar tüm ses 

taşıyıcılarım aracılığıyla söylediğim her şeyi bir kitapta toplamak zorunda kalsaydınız, bu 

başaramayacağınız bir iş olurdu. 

41 Ama halkımın aracılığı ile insanlığa, Sözümün özünü ve aranızda başardığım işlerin tanıklığını 

içeren bir kitap göndereceğim. Bu görevi üstlenmekten korkmayın, çünkü vazgeçilmez olan öğretileri bu 

kitaba kaydetmeniz için size ilham vereceğim. 

42 İkinci Çağ'daki elçilerimin yazdıklarının yeryüzünde konuştuklarımın tümü olduğunu mu 

sanıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim: Hayır. Öğrencim Yuhanna'nın ne dediğini düşünün: "İsa'nın 

yaptığı işler o kadar çok ki, onlar için yazılması gereken kitapları dünyanın kaldırabileceğini sanmıyorum. 

43 Bakın, öğrenciler, onlara bile, yazım anında yalnızca gelecek kuşaklar için bir vasiyet ve tanıklık 

olarak korunması kesinlikle gerekli olanları esinledim ve akıllarına getirdim. 

44 Bu çağda, lütuf yaşamına karşı ölü olanlar arasında Sözüme yeni bir yaşam verdim. Size böyle 

sesleniyorum çünkü varlığınızda kendisini Yaşam Ekmeği ile nasıl besleyeceğini bilmeyen ve bu nedenle 

sonsuzluğa ait olduğunu anlamayan bir ruha sahipsiniz. 

45 İkinci Çağ'da dünyaya ilettiğim Söz'ün verimliliğini görmeye geldim ve kötülüğün gelişmeye ve 

insanlar arasında acı meyvelerini saçmaya devam ettiğini gördüm. Fedakâr ölümümün insan yüreğinde 

bırakacağı izi arıyorum ama bulduğum kan, insanların kardeş kavgalarında döktüğü kandır - bazılarında 

günahkâr, bazılarında masum kanı. Bana her zaman düşmanlıklardan, temel tutkulardan, ruhsal 

karanlıktan ve ölümden söz eder. 



U 152 

68 

46 Yüzleşmeniz gereken dünya budur, ey insanlar. Ama korkmayın, çünkü halkın ruhu çok gelişti ve 

size öğrettiğim gibi yürekten gelen sözlerle nasıl öğüt vereceğinizi bilirseniz, gözlerinin ışığa açıldığını 

göreceksiniz ve size sevgi ve merhametle kollarını uzatacaklar. 

47 Şu anki zaman hazırlık ve düşünmeye ayrılmalıdır, çünkü eğer şimdi kullanmazsanız, pişman 

olacaksınız. 

48 Kendiniz üzerinde çok çalışmalısınız ki, dışarı çıkıp sözümü duyurmaya hazır olabilesiniz. Tüm 

yaşamınızı tamamen yenilemeyi başarmalısınız ki, vaaz edeceğiniz öğretiyi duyan kişi evinize baktığında 

ya da sizi keşfetmek için adımlarınızı takip ettiğinde, işlerinizde yalnızca saflık ve doğruluk bulsun. 

49 Bu zamanda size öğrettiğim Öğretinin yüceliğini dünyaya gösterme arzunuz varsa, önce ışığımı 

yansıtabilen berrak aynalar gibi olmanız gerektiğini unutmayın. Konuşmanızın belagatine ya da sözünüzün 

az ya da çok yeteneğine her zaman güvenmeyin. Size doğrusunu söyleyeyim, en güzel sözler, ne kadar 

göze çarpmasa da, iyi bir çalışmanın sahip olduğu ikna gücüne asla ulaşamaz. 

50 Sevgili insanlar, bu, Sözümü "ölüler" arasında yeni bir yaşama kavuşturduğum "Üçüncü Gün "dür. 

Bu, ruhani bir şekilde dünyanın önüne çıkıp ona şunu söylediğim Üçüncü Zaman'dır: "İşte çarmıhta 

öldüğünü gördüğünüz aynı Mesih ve şu anda sizinle konuşuyor, çünkü yaşıyor ve yaşayacak ve her zaman 

var olacak." 

51 Buna karşılık, dini cemaatlerinde gerçeği ilan ettiklerini iddia etmelerine rağmen, insanların inanç, 

sevgi ve ışık konusunda bedenlerinde ölü bir kalbe sahip olduklarını görüyorum. Kiliselerinde dua 

ettiklerinde ve ayinlerine katıldıklarında kurtuluşlarını güvence altına aldıklarını düşünürler. Ama size 

söylüyorum, dünya kurtuluşun yalnızca sevgi ve merhamet işlerinin yerine getirilmesiyle elde edileceğini 

öğrenmelidir. 

52 Toplanma yerleri sadece bir okuldur. Dini topluluklar kendilerini Yasa'yı açıklamakla 

sınırlamamalı, insanlığın, yaşamın, kişinin sevgi öğretimi ile İlahi Yasa'dan öğrendiklerini uygulaması 

gereken bir yol olduğunu anlamasını sağlamalıdır. 

53 Sadece öğretiyi dinleyen, derse, öğretiye katılmakla yetinen ve böylece görevini zaten yerine 

getirdiğine inanan kişi büyük bir yanılgı içindedir, çünkü kendisine açıklanan dersi öğrenmiş ve 

uygulamaya koymamışsa, ne Efendisine, ne hemcinslerine ne de kendisine karşı adaletli davranmıştır. O 

zaman sadece öğretiyi anladığını düşünen ve bunu yaparken de öğretinin en önemli kısmını, yani sevgi, 

bağışlama, merhamet, sabır, iman ve ilahi bir öğretinin içerdiği ve uygulamaya koymasını tavsiye ettiği 

tüm iyi şeyleri unutan bir öğrenciydi. 

54 Sevgili insanlar, benim gözümde ilk olabilmeniz için "son" olmayı öğrenin. Sizi alçakgönüllü, sade 

ve erdemli kılacağım. Sadece ruhu doğru yoldan saptırmaya ya da daha fazla ilerlemesini engellemeye 

hizmet eden ve böylece ruhsal ilerlemesinde değerli zamanı boşa harcayan dünyanın sahte yücelikleri 

tarafından baştan çıkarılmayın. Her zaman faydalı olabileceğiniz yeri arayın ve bunu her zaman size daha 

prestijli görünen yere tercih edin. 

55 Ferisiler gibi halkın önünde gösteriş yapmak, onlara onur vermek için onurlu yerleri sevmeyin. 

56 Gerçekten yüksek bir ruh kendini böyle bir gösterişle lekelemez, çünkü övünme ve dalkavukluktan 

tiksinir. Kim Tanrı'nın yasasını ruhsal ve insani yaşamında gerçekleştirerek yerine getirirse, her işinden 

sonra Rabbinden aldığı huzur ona tamamen yeter. 

57 Daha yüksek bir konum, hayran bakışlar ve dalkavukluk arzusu, kişinin kendisini herkesten çok 

sevmesi anlamına gelir ve bu da Tanrı'nın yasasını yerine getirmekten çok uzak olmak demektir. 

58 Ben size demedim mi: Tanrı'yı yaratılmış her şeyden daha çok seveceksiniz? İlk emrin anlamı 

budur. Ben size demedim mi: Komşularınızı kardeşleriniz gibi seveceksiniz? Bu, yapmanız gereken ikinci 

şeydir. O halde, öz sevginizin en sonda gelmesi gerektiğini ve asla en başta gelmemesi gerektiğini anlayın. 

59 Bu nedenle, Tanrı'ya hizmette en gayretli olduklarını iddia eden, ama yine de havrada her zaman 

ilk sırada yer almak için çabalayan, halkın saygısını kazanmaktan zevk alan ve tüm kötülüklerini onların 

arasında gizlemek için bedenlerine her zaman güzel bayram giysileri giydirmeye dikkat eden Ferisilere 

ikiyüzlü dedim. 

60 Size ikiyüzlü demek istemiyorum. Kendinizi saf hissetmiyorsanız, en azından ölçülü olun ve 

saflığınızı göstermeyin; çünkü bilgeliğinize ve erdeminize zaten inanan birinin gerçeği keşfetmesi ve 

tanıklığınızın yanlış olduğunu görmesi çok üzücü olur. 
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61 Eylemlerinizde her zaman samimiyet ve hakikatin ifade edilmesine izin verin. 

62 Üstat sizden hayatınızı her zaman alçakgönüllülüğün yönetmesini istiyor. 

63 O zaman gerçek erdemin kalbinizde nasıl yaşayacağını deneyimleyeceksiniz. Sağ eliniz iyi bir iş 

yaptığında ve sol eliniz fark etmediğinde fark edeceksiniz. 

64 Dünyaya, kurtulmanız için Mesih'in her nesilde doğup ölmesinin gerekli olmadığını söyleyin; 

İkinci Çağ Sözümün hala hayatta olduğunu ve tüm ruhlara dokunduğunu ve her neslin kalbini çağırdığını 

söyleyin. 

65 Size yeni mesajımı, daha önceki tüm vahiyleri anlamanızı kolaylaştırması için veriyorum. 

66 Şu anki sınavlarında onlara yardımcı olmak için insanların yanına döndüm. Efendi sana diyor ki: 

Yeni tezahürümün işaretlerini öğrendiğinizde telaşlanmayın, aksine sevinin çünkü bu öğretilere doğrudan 

tanık olmanıza izin verdim. 

67 Nasıl ki kurban ölümünden sonra İkinci Zaman'da Mecdelli'ye ruhumla Kendimi gösterdiysem ve 

o şaşkınlık içinde ve aynı zamanda sevinçle haykırdıysa: "Rab, sonsuza dek övüldün ve yüceltildin!", 

şimdi de Efendi'nin olmadığına ya da acılarınıza kayıtsız kaldığına inandığınızda size göründüm; ve 

şaşkınlığınızdan sonra Beni kutsadınız. Ruhunuzda benim ışığımı aldınız ve böylesine büyük bir lütuf 

aldıktan sonra, arkadaşlarınızı hatırladınız ve onlar için şefaatte bulundunuz: "Diğerleri bu öğretileri 

bilmezken, sözünüzü duyduğum için şanslıyım!" Ama Efendi size söyler: Ruhumu tüm uluslara birçok 

şekilde tanıttım. Kendilerini içsel olarak hazırlayanlar, lütuf ve doğruluk zamanında yaşadıklarının farkına 

varırlar ve benim varlığımı hissederler. 

68 Mecdelli'yi bağışladığım gibi, hepinizi bağışlıyorum, ama kendinizi onun gibi Bana layık hale 

getirmenizi istiyorum. 

69 Diğer çağlardaki kardeşlerinizden model olarak hizmet etmeye değer ne kadar çok öğreti örneği 

toplayabilirsiniz! Çalışmaları açık bir kitap gibidir. Ama siz - çalışmanızın bir örnek olarak yazılı 

kalmasını istemiyor musunuz? Yaptıklarınızdan layık gördüklerimi torunlarınıza armağan edeceğim. 

Bugün maddi bedende yaşarken, ne şan ne de şeref elde edeceksiniz. Alçakgönüllü olun ve çalışmalarınızı 

başkalarının değerlendirmesine izin verin. 

70 Sizi bekleyen büyük iş gününde, Kireneli Simun gibi yardımcınız olacağım. 

71 Öğretilerim dünyada büyük çalkantılara neden olacak, geleneklerde ve fikirlerde büyük 

değişiklikler olacak ve hatta doğada bile değişiklikler olacak. Tüm bunlar insanlık için yeni bir çağın 

başlangıcına işaret edecek ve kısa bir süre sonra dünyaya göndereceğim ruhlar tüm bu kehanetlerden söz 

edecekler. Sözümü açıklayacaklar ve bu dünyanın restorasyonuna ve yukarı doğru gelişimine yardımcı 

olmak için çalışmaları açıklayacaklar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 153 
1 Üstat size Üçüncü Zaman öğretisini vermek üzere tekrar aranızda belirir. 

2 Size gerçekten söylüyorum, insan aklı aracılığıyla benim tezahürüme olan inancınız hayatınızın 

sınavlarında sizi destekleyecektir, çünkü sözüm size her yerde eşlik edecektir. Sizinle birlikte beni 

dinleyen ve dinlemekten yorulup içlerinde taşıdıkları mirası bilmeden ayrılanlar gibi olmayın. 

3 Sana emanet ettiğim her şeyin hesabını vermek zorunda kalacağın an gelecek. 

4 Sizler, azminizle, benim izimi takip etme isteğinizi ve hevesinizi gösteriyorsunuz. İlahiyatım için 

kalplerinizde var olan sevginin (ruhani) yükselişiniz ve hayırseverlik uygulamalarınızla nasıl büyüdüğünü 

görüyorum. 

5 Ben ruhunuzla konuşan ve onu esenlikle dolduran Baba'nın sevgisiyim. Sözüm sizi arındırır çünkü 

varlığınızın en iç kısmına ulaşır. Bu kurtuluş demektir, çünkü sizi kötü yollardan çevirir ve size gerçeğin 

yolunu sunar ve Beni dinlerken, hepiniz tek bir kalp ve tek bir irade oluşturarak onunla kendinizden 

geçersiniz. 

6 Tüm insanlığa sesleniyorum ve kötü alışkanlıklarına inatla bağlı kalan günahkârı yenilenmeye 

çağırıyorum, çünkü onun için de askerlerimin saflarında hazır bir yerim var. 

7 Benim ebedi ve evrensel Sözüm ses taşıyıcısı tarafından insanileştirildiğinde sınırlanır, ama 

anlamının mükemmelliğini asla kaybetmez. Benim Sözüm ne incitir ne de cezalandırır. Neden 

cezalandırdığımı sanıyorsunuz, oysa insan daha sonra üzerinde yürümek için yoluna dikenler döşer? 

8 Var olan her şeyin bir yasa dahilinde yaşadığını ve doğru yoldan sapan ve sizi yöneten emirlere 

itaat etmeyen kişinin, hatasını anlayabilmesi için kendisini derhal yasa tarafından yargılanırken bulacağını 

anlayın. 

9 Sizi çevreleyen evreni birkaç dakikalığına gözlemleyin; tüm alemlerin ve tüm varlıkların 

kaderlerini yerine getirirken gösterdikleri uyuma, itaate ve hassasiyete hayran kalacaksınız. Yaratılan her 

şey tek bir yasaya bile uymasaydı bile işimin mükemmel olacağını mı düşünüyorsunuz? - Benim 

başyapıtım olan sizlere seçme özgürlüğü, irade, zekâ ve ruha özgü tüm yetiler bahşedildi ki, 

erdemlerinizin ortaya çıkmasıyla elde ettiğiniz erdemler sayesinde ruhsal mükemmelliğe erişebilesiniz; bu 

durumda huzur ve mutluluğu deneyimleyecek ve sizin için hazırladığım tam ışığı bulabilesiniz, böylece 

Vaat Edilmiş Topraklara ulaşabilesiniz. 

10 Baba'nın sağına götüren yol o kadar dar ve düzdür ki, O'nun Kendisi, insan ruhu için 

mükemmelliğe giden yolu kurban olarak ölümünün ve dökülen kanının izleriyle işaretlemek için Mesih'te 

insan olmuştur. 

11 Sevgi yasası olan bu yol, insan fikirleri tarafından söndürülemeyecektir, çünkü her ruh için 

kurtuluş zamanı gelir ve bunu yalnızca Tanrı'da bulur. 

12 Bugün beni dinliyorsunuz, ama yarın, artık kendimi aynı şekilde tanıtmadığımda, dünyanın 

yollarında beni izleyecek ve beni örnek alacaksınız. O zaman bir zayıflık anı gelirse, sözüm sizi yolda 

şaşırtacak ve sevgi talimatımı hatırlayarak kurtuluş bulacak ve insan kardeşlerinizi sevme görevinize 

devam edeceksiniz. 

13 Bu süre zarfında size dokunulmaz ve görünmez bir şekilde geldim ve siz Beni yalnızca ruhani 

duyarlılığınızla algıladınız. Bu şekilde inancınızı sınadım. İmanınızı güçlendirdiğiniz pek çok tezahürü 

size bahşettim. Ruhani gözleriniz açıldı ve duyularınız artık beni kavramak ve ardından bana tanıklık 

etmek için uyanıyor. 

14 Dudaklarınız benim gerçeğimi söylememiş olsa bile, yüreğiniz hala şüphe duysa bile - ruh beni 

sever ve inanır. Bana ulaşmayı arzuluyor ve duasında benden "bedeni" ikna etmek için ışık ve onun 

üstesinden gelmek için güç ve sabır istiyor. Henüz ruh ve beden arasında bir anlaşma yoktur ve çoğu 

zaman ruhunuzun öz iradesine yenik düşerek yeteneklerinizi ve iradenizi onun hizmetine sunmuşsunuzdur. 

Ama bugün buraya ruhu beslemek, güçlendirmek ve ona mirasını geri vermek için geldim. 

15 Her zaman ruhu aradım ve onunla amacı olan ebedi yaşam hakkında konuştum. O Bana aittir ve bu 

nedenle onu Kendim için talep ediyorum. Onu gelişim ve telafi yoluna koydum, çünkü yukarı doğru 

gelişmesi ve erdem yoluyla kendini mükemmelleştirmesi Benim isteğim olmuştur. Gövde kabuğunun 
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sadece kısa bir ömrü vardır. Görevini yerine getirdiğinde bana şükranlarını sunar ve ruh durmadan yoluna 

devam eder. 

16 Bugün ruh için en büyük telafi zamanıdır. Yargım açıldı ve her birinin eserleri bir teraziye 

konuldu. Bu yargı ruhlar için zor ve kederli olsa bile, bir yargıçtan çok sevgi dolu bir Baba olan Baba 

onlara yakındır. Avukatınız Meryem'in sevgisi de sizi kuşatır. 

17 Çocuklarım bugün içinde yaşadıkları kaosun ortasında beni bekliyorlar. Benim geleceğimi 

bildikleri için korkuyorlar çünkü Yasamı ihlal ettiler; onlara yaklaşıp beni tanıyıp tanımadıklarını 

sorduğumda şöyle cevap verdiler: "Tanrım, senin emirlerini unuttum, materyalizme düştüm ve kafam 

karıştı. Ama bugün, sesin beni çağırırken, yolumu düzelteceğim ve ışığının bana rehberlik etmesine izin 

vereceğim." 

18 Ve seçilmiş halk olan sizlere gelip beni aranızda kabul etmenizi istediğimde, ruhunuz hemen şu 

yanıtı verdi: "Varlığımızı sizin talimatınızla şekillendirin ve mükemmelleştirin." Ancak ruh kaderini bilir 

ve kabullenirken, beden buna isyan eder ve kurtuluşunuz için gerekli erdemleri edinmeniz gereken ikisi 

arasında bir mücadele başlar. 

19 Gerçekleştiğini gördüğünüz olayları uzun zaman önce size duyurmuştum. Sana söylemiştim: 

İzleyin ve dua edin, çünkü savaş ve diğer felaketlerin serbest bırakılacağı gün yakındır. Ama inanmayan 

yüreğiniz bana şöyle dedi: "Baba, sevgini, iyiliğini ve bağışlayıcılığını göstermişken aramızda savaşa izin 

vermen mümkün mü?" - Bu olayları size duyurduğumda, kendinizi hazırlamanız ve tüm insanlık için dua 

etmeniz içindi; öyle ki bundan böyle içtenlik ve tövbe dolu bir yaşam sürebilesiniz, ailenizin bağrında 

barış sağlayabilesiniz ve öğretimi pratikte uygulayabilesiniz. Sizden tüm bunları yapmanızı istedim, 

böylece acınız azalacaktı. Size bu şekilde yazılanları engelleyeceğinizi söylemek istemedim, ama size 

dünya ile Ruhum arasında aracı olmanızı önerdim. 

20 Kehanette bulunulan her şey 1939'da gerçekleşti: güçlü uluslar zayıfları bastırdı, daha da güçlü 

olanlar birleşerek öncekileri işgal etti; savaş yayıldı, önüne çıkan her şeyi yok etti ve acı tohumları ekti. - 

Öğrencilerimden bazılarının duası şöyleydi: "Tanrım, bu sözün gerçekleşmeyeceğini umuyoruz." Diğerleri 

inanmak için olayların gerçekleşmesini bekledi. Ama sözüm yerine geldi ve bugün bana her tehlikenin 

geçip geçmediğini soruyorsunuz. Ama size söylüyorum, bugün yaşadığınız huzur sadece hayali bir 

huzurdur, şu ana kadar olanlar dünyayı etkileyecek olan acıların sadece başlangıcıdır. 

21 Öğrencilerim, siz hâlâ zayıfsınız, çünkü Sözüme sahip olmanıza rağmen hâlâ şüphe ediyorsunuz. 

Baba Ruhum insanlığın yeniden doğuşunu bekliyor. Ziyaret günü geldiğinde hazırlıklı ve güçlü 

olabilmeniz için her biriniz kendi aile çevresinde bu talimatın öğretmeni olsun. Etrafınızda sizi ağlatan 

inatçı yüreklere bakın, öyle ki çektiğiniz acılar içinde bana, "Öğretiniz uğruna neden sevdiklerimin 

ortasında beni sınıyorsunuz?" dediniz. Ama ben size diyorum ki: Sizin idealinizi anlamayan o kardeşiniz, 

sizin sabrınız ve merhametiniz sayesinde değişecek ve bundan sonra sizin en iyi dostunuz ve sırdaşınız 

olacaktır. 

22 Son sözlerimi duyacak olanlar şimdiden yaklaşıyor. Kısa bir süre içinde öğretilerimin ruhani 

içeriğini anlayacaklar. Onlara en iyi yeri verin, onları iyileştirin ve gelişim yolunda onları durdurmayın. 

Onların ruhani armağanlarının hızla geliştiğini gördüğünüzde, ilerlemelerine izin verin; o zaman onların 

kolu çarmıhı taşımanıza yardım edecek ve hepiniz ilerleme kaydedeceksiniz. 

23 Ey Sözümü tekrar tekrar içine döktüğüm sevgili İsrail, seni ne kadar çok sevdiğimi henüz 

anlamadın! Sözümü duyduğunuzda ve mucizelerimi gördüğünüzde ne kadar çok etkilendiniz ve Beni 

sonuna kadar izleyeceğinize dair Bana söz verdiniz. Kutsanmış ol. Sizi her zaman gözeten Babanıza 

güvenin. Kusursuz bir barış dünyasında yaşamıyorsunuz, ama bu dünyada ruhunuza vaat edilen krallığı 

görmeyi başaracaksınız. Sevgim seninle. Beni Baba olarak arzulayın, Yargıç olarak değil. Yargı kürsümün 

önünde durmayı arzulamayın. Ruhunuzu hazırlayın ki, bana geldiğinizde içinizde huzur ve hoşnutluk, 

Ruhumda sevinç olsun. 

24 Her zaman Kendimi Baba olarak açıkladım. Dünyanın başlangıcında insanlarla ruhsal olarak 

konuştum, sık sık onlara öğüt vermek ya da onları düzeltmek için aşağı indiğimi gördüler. Adem'le 

konuştum ve o da alçakgönüllülükle Beni dinledi. Habil'in yanındaydım ve o yaratıkta ne büyük bir lütuf 

buldum. Ama Kabil'e de yaklaştım, çünkü ben herkesi severim, doğruyu da günahkârı da. Yasa'yı ve İlahi 

Emirleri öğretmek ve açıklamak için ışığımı getiren büyük ruhlar gönderdim. Ancak ne kadar azı ruhunu 
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uyandırmaya ve vicdanının sesini dinlemeye istekliydi. Bazıları günah işlediklerinde tövbe ettiler, ama 

diğerleri Yehova'nın katı ve bükülmez yasasına sırtlarını döndüler. Ama Yasam hepsinin içindeydi ve 

ışığım onları aydınlatmasına rağmen, günahkârların sayıca onlardan fazla olduğunu, kötülüğün arttığını ve 

ruhlara ciddi zarar verdiğini gördüm. Sonra büyük bir arınmanın gerçekleşmesine izin verdim. Sadece Nuh 

ve ailesi hayatta kaldı ve onlar yeni bir dünyanın başlangıcı olan tohumdu. Doğru insanla bir antlaşma 

yaptım ve antlaşmanın işareti olan barış gökkuşağı belirdi. 

25 Çok geçmeden bu insanların torunları tekrar günaha yenik düştüler. Sevgi mirasını almış olan 

kalpler duygusuzlaştı ve katılaştı. Kurtuluşları için canlı bir örnek gerekli hale geldi. Sonra Mesih insan 

oldu ve onların arasında yaşadı. Ekmeğinizi yedi, yaşamlarınızın zorluklarını deneyimledi ve acı çekti. 

Kendini tanıtmak için mucizeler yaptı, size doğru yolu öğretti. Ona yakın yaşadınız ve dünyadaki 

yürüyüşünü gördünüz. Ancak görevinin sonu geldiğinde, ne kadar az kişi onun göğe yükselişini görmeye, 

kurban ölümünü anlamaya ve kanının sevgi ve bağışlamayla işaretlediği yolu tereddüt etmeden takip 

etmeye hazırdı. 

26 Bugün Efendi olarak ikinci kez geliyorum. Bakışlarım beni takip etmesi gerekenleri, Teselli Eden 

Ruh olarak gelişimi dünyaya duyurmak için kendilerini donatması gerekenleri arıyor. Ancak katılaşan 

hassas ve masum kalplere acıyla bakıyorum. O kadar çok gözyaşı aktı ki, pınarları, insanların gözleri 

kurudu. Artık ne bana karşı sevgi, ne de insanların birbirlerine karşı merhameti var ve Baba-Ruhum 

insanlık uğruna acı çekiyor. Bakışlarım her kalbe yönelir, ama bana sadece bu süre içinde çektiğiniz acılar 

ulaşır. 

27 Efendi sana diyor ki: Size verdiğim yetenekleri nasıl kullanacağınızı anlamadınız. Ancak bu 

talimatı daha iyi anlayacağınız ve kendinizi bana çok yakın hissedeceğiniz ve bana teşekkür edeceğiniz 

zaman gelecek. 

28 Dua edin, izleyin ve dünya için isteyin. Sonra, savaş zamanı geldiğinde, ayağa kalkın ve ışığımı 

yayın, cesaretlendirin ve teselli edin, hastalıkları giderin, mucizeler yapın, böylece yolculuğunuzun sonuna 

geldiğinizde, bana liyakatle dolu olarak gelebilir ve huzur içinde yargı kürsümün önüne çıkabilirsiniz. 

29 Peki bu halk yeryüzündeki diğer halklara karşı sahip oldukları ruhani misyonun ne zaman farkına 

varacak? 

30 Size kimseden daha fazla olmayı arzulamamanız ya da başkalarından daha üstün olduğunuzu iddia 

etmemeniz gerektiğini söyledim. Yine de kaderiniz büyüktür ve size korumasını sunan ulus bile bu işte 

üzerine düşeni yerine getirmelidir. 

31 İyi Haber'i hemcinslerinizle paylaşın ve zamanı geldiğinde mesajımı diğer uluslara götürün diye 

size öğrettim. Ama ben sizi hala uyurken görüyorum, görevinizin büyük anlamını kavrayamamışsınız. 

32 Acı, sefalet, hastalık ve açlığın sizi uyuşukluğunuzdan kurtarmasını mı istiyorsunuz? 

33 İçtiğiniz kadeh çok acıdır ve yanınızda taşıdığınız zincirler çok ağırdır. Siz hâlâ Firavun'un 

köleleştirilmiş halkısınız. Özgürlüğünüzü ne kadar çok arzularsanız, size dayatılan zorluklar da o kadar 

büyük olur ve haracınız da o kadar yüksek olur. Daha ne kadar acı çekeceksiniz? 

34 Uyandırılanların, hala uykuda olan diğerlerini uyuşukluklarından uyandırmaları ve onlara Rab'bin, 

daha önce olduğu gibi, Babasının sesini duymalarını sağlamak ve onları özgürlüğe ve barışa götürecek 

yolu göstermek için dağda beklediğini söylemeleri gerekir. Ama hem bazıları hem de diğerleri sözümü 

doğru anlamalıdır, çünkü aksi takdirde kendinize sorarsınız: "Firavun kim? Burada sözü edilen esaret 

nedir? Rab bizimle hangi dağda konuşacak? Onun bize göstereceği yol bizi nereye götürecek?" 

35 Ama sizinle konuştuğum sembolleri kavramayı öğrenmelisiniz ki daha sonra hataya düşmeden 

bunları insan kardeşlerinize açıklayabilesiniz. 

36 Bu zamanda sizi çevreleyen, içinde yaşadığınız sosyal çevre, bu zamanın Firavun'udur. Bencillik, 

nefret, açgözlülük ve insanlığın tüm günahlarıyla doludur. 

37 Zincirler, sizi hüküm süren bencilliğe, adaletsizliğe ve hatta ahlaki yozlaşmaya boyun eğmeye 

zorlayan ihtiyaçlarınızdır. 

38 Sizi beklediğim dağ, her birinizin vicdanıdır; Benim İsteğime göre, yüreğinizde kendini 

duyuracaktır, çünkü Yasam onda yazılıdır. 

39 Yol, özlemini duyduğunuz ve bu yasanın yerine getirilmesinin getireceği huzur ve özgürlüğü 

kazanmanızı sağlayacak olan yaşam yönüdür. 
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40 Şimdi görevinizin anlamını biliyor musunuz? Ulusunuzun benim çağrımla uyanması için dua edin. 

İzleyin ki, kalabalıklar sizi aradığında, onlarla nasıl buluşacağınızı ve örneğinizle onlara nasıl ilham 

vereceğinizi bilesiniz. 

41 Öğretilerimi anlayın, öğrencilerim, gelin ve sözümü dinleyin, çünkü o zamanlar geri gelmeyecek. 

Bugün beni hala ses taşıyıcılarının zihin organı aracılığıyla duyabilirsiniz, ancak bu zaman geçecek ve 

çalışmalarım sizin için yeni bir vahiy aşaması açacak. 

42 Öğretilerimi dinleyerek tazelenin ve onları kalplerinizde saklayın. Hafızanızı, öğretilerimin özünü 

paha biçilemez değerde bir mücevher gibi saklayan bir sandık haline getirin. 

43 Bugün, bazılarının şaşkınlığı ve diğerlerinin inançsızlığı ya da imansızlığı karşısında size geri 

döndüğümde, Üstadın geçmiş zamanlarda size verdiği öğretiler hakkında sizinle konuşmasını 

bekliyorsunuz. 

44 Beni dinleyin: Tanrı, insan yaşamının başlangıcından itibaren kendisini insana yasa ve adalet 

olarak açıklamıştır. İlahi Ruh, ilk yaratıkların olgunlaşmamışlığı ve basitliği karşısında sesini insani ve 

anlaşılır bir şekilde duyurarak cisimleşmiştir. Bu varlıkların duyarlılığı, doğa üzerinde Baba'yı 

yorumlayabilecek hale gelene kadar uyandı. İtaat içinde yaşadıkları sürece, kendilerini çevreleyen her şey 

aracılığıyla ilahi lütfu deneyimlediler. Ayrıca, Rablerine karşı haddi aştıklarını gösteren yanlış adımlar 

atmaktan ve acı çekmekten de kurtulamadılar. Yaşamları boyunca yollarında deniz feneri, yargıç ve 

danışman olması gereken vicdan ışığının içlerinde parlamasına neden oldum. İlk insanlar içgüdüsel olarak, 

görünmez Baba'nın her zaman iyi olanı emrettiğini ve bu emrin yaşamaları gereken yasaya dayandığını 

biliyorlardı. "Doğa Kanunu" dediğiniz o içsel ışık. 

45 Daha sonra, insan çoğaldığında ve çoğalırken bu yasayı yerine getirmeyi unuttuğunda, vicdanının 

sesini dinlemediğinde ve tüm çekingenliğini kaybettiğinde, çocuğu çölünde takip eden Baba, onlara 

ayrıldıkları yolu hatırlatmak için erdemleri ve bilgelikleri sayesinde yüksek bir ruhla donatılmış adamlar 

gönderdi. 

46 Kanı için hâlâ hesap sorduğum doğru Habil'i hatırlamıyor musunuz? Adağının yanında öldü. 

47 Ya insanların alaylarına katlanan ve son ana kadar Rabbinin isteğini ilan eden derin inançlı 

Nuh'un? Onlar yaptıklarıyla size Benim varlığımı ve Yasamı hatırlattılar. Sonra size, Beni temsil etmesi ve 

Yasamı insanlara iletmesi için gönderdiğim Musa'nın bir daldan çıkacağı ağacın gövdesini oluştursunlar 

diye, itaat örneği ve Rabbine sonsuz inancı olan bir İbrahim, erdemli bir İshak ve sadık ve güç dolu bir 

Yakup gönderdim. 

48 İnsanoğlu Musa'da benim heybetimin bir yansımasını gördü. Onda adaleti, doğruluğu, yılmaz 

cesareti, imanı, itaati ve hayırseverliği gördüler. Halkının zayıflıkları karşısında, Baba'dan yeni aldığı 

yasanın tabletlerini öfkeyle kırdığını öğrendiniz. Ama siz de biliyorsunuz ki, sizi her zaman tek bir ilahi 

yasanın, görünmez Tanrı'nın yasasının yönetmesi gerektiğini anlamanız için onları hemen onun ellerine 

teslim ettim. 

49 Sonra, belli bir zaman geçtikten ve insanlığın Babalarını daha derinden tanıma ihtiyacı ortaya 

çıktıktan sonra, sevgi işinde yorulmak bilmeyen peygamberlerini dünyaya göndererek, sevgisini onlara 

hissettirmek ve onlara doğumu, yaşamı ve ölümü aracılığıyla mükemmel bir yaşamın ne olduğunu 

öğretmek için dünyaya gelip insan olacağını insanlığa duyurdu. Ama bazıları peygamberlerime inanırken, 

diğerleri şüphe etti, onları öldürdü ve bu kurbanla yolumu hazırladı. 

50 Elçilerimin sözleri günah işleyenlerin yüreklerini titretti, çünkü onlar hakikatsizliği hakikatiyle 

ortaya çıkaracak olanın gelişini duyurdular. İnsanlar: "Tanrı iyiliği, sevginin mükemmel işlerini, 

bağışlamayı ve adaleti öğütler, çünkü O mükemmeldir; ama biz insanlar böyle olamayız" derken, İsa 

dünyaya geldi. 

51 O, yasasını ve öğretilerini insan biçiminde getirmek için dünyaya gelen Tanrı'nın Kendisiydi. 

Bugün İsa'nın bedeninin nasıl yaratıldığını öğrenmek istiyorsunuz. Buna karşılık ben de size diyorum ki: 

Bu bedenin, size duyduğum sonsuz sevginin etkisiyle doğduğunu ve gebe kaldığını bilmekle 

yetinmelisiniz. O andan itibaren İsa, sonuna kadar içmek zorunda olduğu acı kâseyi içmeye başladı. 

İnsanoğlunun tüm değişimlerini yaşadı, denemelere katlandı, zorlukları, zulmü, insanların uzun günlük 

çalışmalarını, susuzluğu ve yalnızlığı tanıdı; zamanın geçişini bedeninde hissetti ve konuşma ve güç işleri 

yapma zamanı gelene kadar insan yaşamını erdemleri ve sefaletleri ile yakından inceledi. 
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52 Sonra insanların beni duymak, bana bakmak, beni kelimelerle ve ruhani bir şekilde keşfetmek için 

etrafımda toplanmasına izin verdim. İnsanın İlahi olanı aramak için bedenimi delmesine izin verdim, ta ki 

kemiklerimi görene, yanım açılana ve su akana kadar. Dünyanın beni suçlamasına, alaycı kralı yapmasına, 

teşhir etmesine izin verdim ve böylece beni omuzlarımdaki utanç çarmıhıyla, iki soyguncunun benimle 

birlikte ölmek için beni beklediği infaz yerine sürükledi. 

53 İşte bu şekilde, çarmıhımda ölmek istedim, size benim, Tanrınız'ın, sadece sözlerin değil, aynı 

zamanda eylemlerin de Tanrısı olduğumu öğretmek için. Ama benim öldüğümü görenler, çektiğim acıya 

tanık olanlar ve son sözlerimi duyanlar şöyle dediler: "Tanrı'nın Oğlu nasıl ölebilir? Nasıl oluyor da Mesih 

olmasına rağmen onun çöktüğünü görüyor ve ağıt yaktığını duyuyoruz?" 

54 İnsanlar daha fazla kanıt istediler ve Ben de sevgimle onlara bunu verdim. İnsan anneliğine saygı 

göstermek için kutsal bir kadının rahminden bir insan olarak doğduğum gibi, ona saygı göstermek ve 

orada bir insan olarak görevimi tamamlamak için dünyanın içine geri döndüm. Ancak toprak, kendisine 

değil, geldiği ve geri döneceği Baba'nın bağrına ait olan bu bedeni tutamazdı. 

55 Şimdi size söylüyorum: Eğer Mesih'in çarmıhta öldüğünü gördüğünüzde onun tanrısallığından 

şüphe ettiyseniz, bana şunu söyleyebilir misiniz: Hangi insan ölümünden sonraki üçüncü gün hiçbir zarar 

görmeden mezardan kalktı ve kendi bedeniyle göğe yükseldi? Hiç kimse! - Bunu yaptım çünkü ben 

Yaşam'ım, çünkü ruhen ya da bedenen ölemezdim. 

56 Şüpheler sadece seyirci kalabalığı arasında değildi. Müritlerim arasında bile, ölümden sonra 

kendimi onların arasında gösterebileceğimden şüphe eden biri vardı. Thomas, ancak parmaklarını yan 

tarafımdaki yaraya sokabilseydi bunun mümkün olduğuna inanacağını söyledi. Bunu söyler söylemez ona 

selamımı verdim: "Esenliğim seninle olsun! Efendi'nin gerçekten öldüğüne ve dirildiğine inanmak için 

hâlâ yaklaşıp derin yaraya bakacak ve eliyle dokunacak gücü vardı. 

57 Ne mutlu daha önce görmeden iman edenlere! Evet, çocuklarım, çünkü gerçek iman aynı zamanda 

ne aklın ne de duyuların keşfedemediğini gören bir bakıştır. Sadece inanç insana yaratılışın bazı 

gizemlerini açıklayabilir. 

58 Ama ölümden dirilmiş olan bu kez yücelik dolu ruhuyla sizinle yeniden konuşmaya geliyor. 

59 Bugün yeryüzünde yaşayanlardan kaçı insanlığın önünde yeni bir çağın açıldığını biliyor? Sadece 

bu kelimeyi duyanlar 1866'da yeni bir çağın başladığını kesin olarak bilirler: Kutsal Ruh'un çağı. 

60 Roque Rojas'ın zihin organı aracılığıyla, Rab'bin yolunu hazırlamak için kendini bu şekilde tanıtan 

öncü İlyas'ın ruhu konuştu. 

61 O dürüst adam aracılığıyla öğretilerimin, yeni vahiylerimin kitabını insanlığın önüne açtım ve 

onları yolda bir adım daha ilerlemeye davet ettim. 

62 Bu sırada "bulutun üzerinde", yani ruhsal olarak ve insan gözüyle görülemeyecek şekilde geldim. 

Bu 'bulut', Kendimi tanıttığım akıl organlarını aydınlatan bir ışık huzmesi gönderdiğim öte dünyanın 

sembolüdür. Bu Benim isteğim olmuştur ve bu nedenle mükemmel bir eserdir. Ben insanı tanırım ve onu 

severim, çünkü o Benim çocuğumdur. Ondan yararlanabilirim, çünkü onu ben yarattım, onu bunun için 

yarattım. Kendimi insanda açığa çıkarabilirim, çünkü onu tam olarak Kendimi onda yüceltmek için 

yarattım. 

63 İnsan benim tek ve gerçek suretimdir, çünkü Tanrısı gibi yaşama, zekaya, iradeye ve yeteneklere 

sahiptir. 

64 Kendimi şimdiki zamanda bu biçimde ortaya koymadan önce, insanların kalplerini araştırdım. 

Çeşitli dini topluluklarda zihinlerini besleyenlere sordum: Memnun kaldınız mı? Onlar da, "Senin için aç 

ve susuzuz," diye karşılık verdiler. 

65 Pek çok kişi Babalarının görünüşünü ve yüzünü aramış ama O'nu bulamamıştır. Bu mucizeyi 

umdular ama ruhlarını gerçekten besleyen ekmeği bulamadıkları için mucize gerçekleşmedi. Yine de o 

ağacı, o pınarı ve o tarlaları hazırlamıştım ve barışa aç ve susamış, sevgiye hasret ve sevildiğini hissetmek 

isteyen kalabalıkları çağırdım. Benim Huzuruma geldiklerinde, var olan tüm toplanma yerlerinde aynı 

şekilde tezahür eden bu Sözü duydular ve her duyulduğunda, uyuyanı uyandıran bir elin sevgi dolu 

dokunuşu ve öğüt veren bir dostun sesi gibidir. 
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66 Beni bir süre dinledikten sonra, hayatlarını sadece ruhani tefekkürle geçiren hayranlar 

olamayacağınızı anladınız ve bana şöyle dediniz: "Tanrım, bize verdiğin bu meyveyi yerken, tohumunu 

yetiştirmek ve yaymak için Senin İlahiliğine karşı kendimize bir görev üstlendik." 

67 Efendinizin sevgi çarmıhını hala omuzlarında taşıdığını fark ettiğinizde, ağlar ve ona şöyle 

dersiniz: "Tanrım, çarmıhını taşımamıza izin ver, safra ve sirke bizden içilsin." Ama size söylüyorum, tam 

da istediğiniz gibi, bu zaten oldu. Son zamanlarda görevinizin ne kadar zor olduğunu fark etmediniz mi? 

Bu zamanın ne kadar acı olduğunun ve şu anda daha önce hiç yaşamadığınız bir şeyi yaşadığınızın 

farkında değil misiniz? Bu istekliliği göstermeye ve dua etmeye devam edin. 

68 Siz basit insanları seçtim, çünkü bilginlerin, ilahiyatçıların ve bilim adamlarının ağzından 

konuşacak olsaydım, bana inanmazlardı. Ama sıradan bir adam aracılığıyla konuştuğumda, insanları 

şaşırtıyorum. Bu büyük kalabalığı buraya kim getirdi? Hepiniz tanıklık etmeye hazırdınız çünkü. İşte size, 

"Mesih'in dünyada olması nasıl mümkün olabilir?" diyenler. Ve aynı zamanda, "Tüm mükemmelliğin 

Efendisinin Kendisini bir insan aracılığıyla tanıtması imkansızdır!" diye haykıranlar da. İşte sizin 

sözlerinizden ve olumlamalarınızdan şüphe edenler. 

69 İnsanlar, eğer İsa İlk Çağ'da Baba'nın insanların yüreklerine ektiği tohumları Kanıyla suladıysa, 

bugün de Benim İlahi Ruhum bu tarlalara lütfun çiyini göndererek onları verimli kılmaktadır. 

70 Ayrılacağım gün yaklaşıyor. Aranızda geçirdiğim bu süre geçmiş zamanlardan, İsrail'in çölde 

geçirdiği süreden ve İsa'nın insanlar arasında yaşadığı süreden daha uzundur. Bu zamanda beni 

dinleyenlerden kim bu sözle zehirlendiğini hissetti? Aynısı tarafından kim ahlaksızlığa ya da hataya 

sürüklendi? Size doğrusunu söyleyeyim, eğer onu içinize sindiremediğiniz için size bir iyilik getirmediyse, 

size bir kötülük de getirmemiştir. 

71 Bir zamanlar size söylediğimi hatırlayın: Ben sizi asalak bitkiler gibi olasınız diye yaratmadım. 

Kimseye zarar vermemekle yetinmenizi istemiyorum. 

İyilik yaptığınız için tatmin olmanızı istiyorum. Yapabileceği halde iyilik yapmayan kişi, iyi işler 

yapamadığı için kendini kötülük yapmakla sınırlayan kişiden daha fazla kötülük yapmıştır, çünkü yapmayı 

bildiği tek şey buydu. 

72 Dünya için öldükten sonra Baba'nın yüceliği için dirilen ve bu Üçüncü Çağ'da ruh olarak size 

gelen kişi bugün sizinle böyle konuşmuştur. 

73 Üçüncü gün Mesih yeni öğrencilerine görünüp onlara şöyle dediğinde, benim dirilişime dikkat 

edin: 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 154 
1 Ruhumun ışığı bu lütuf sabahında sizi aydınlatıyor. 

2 İkinci Çağ'daki öğretilerim ve öğretme örneklerim insanlık tarafından anlaşılmadı, çünkü karşılıklı 

sevgi yerine uluslar arasında anlaşmazlık ve çeşitli ideolojiler, mezhepler ve dini topluluklar arasında 

çekişme buluyorum. Beşikten çarmıhta aranızda öldüğüm ana kadar size alçakgönüllülüğün bir örneğini 

verdim. Benim yaşamım, benim örneğim, benim öğretilerim ve benim fedakâr ölümüm insanlar tarafından 

örnek alınmadı. 

3 Tanrı'nın Kitabı'ndaki o sayfa tüm zamanlar için bir dersti; o sayfada size o zaman söylemem 

gereken her şeyi bıraktım, unutabileceğim hiçbir şey yoktu. Size geri döneceğimi bildirmiştim ve işte 

sözümü yerine getiriyorum. Yine de dünyanızı tam bir kargaşa içinde görüyorum, gezegenin çehresini 

kendi inanç ve doktrinlerine göre değiştirmeye çalışan insanlar görüyorum. Ama bugün size şunu 

söylemek için sevgi dolu bir şekilde geldim: Eğer İkinci Çağ'ın öğretilerini anlamadıysanız, işte sözlerimle 

onları anlamanıza yardımcı olmak için buradayım. 

4 Dinle: Bir keresinde İsa Ürdün Nehri kıyısına geldi ve orada öğrencilerine öğreten ve onlara 

Cennetin Krallığı'nın gelişini duyuran Vaftizci Yahya ile karşılaştı. İkinci Çağ'ın öncüsü İsa'nın 

bakışlarındaki ışıltıyı, yüzündeki nezaketi ve İsa'nın yaydığı ilahi heybeti gördüğünde, Mesih'i tanıdı ve 

önünde eğildi. Daha yeni öğrencilerini eğitmekte olan ve İsa'nın öğrettiği öğretiden söz ettiklerini duyan 

Yuhanna, onlara, "Egemenlik insanlara yaklaştı" dedi ve Kurtarıcı'nın önünde durarak, "İşte, çarıklarının 

bağını çözmeye layık olmadığım kişi budur" diye haykırarak onu hemen tanıdı. 

5 Ama Yahya benim peygamberim ve hizmetkârım olduğu için, öğretileri benimkilerle uyumluydu 

ve öğrencileri de benim öğrencilerimdi. 

6 Başka bir olayda, İsa bir köyün yakınlarındayken, öğrencilerini yiyecek bulmaları için dışarı 

gönderdi ve geri döndüklerinde vaaz vermekte olan Yahya'nın öğrencileriyle karşılaştılar. Efendinin evine 

vardıklarında şöyle dediler: "Rab, Rab, bir öğreti vaaz eden ve mucizeler yapan bazı adamlarla karşılaştık. 

Bu sizin yasalarınıza uygun mu?" İsa onlara şöyle dedi: "Neden üzgünsünüz? Hayırseverlik yapan herkes 

yasalar çerçevesinde hareket eder." 

7 Üçüncü Çağın öğrencileri, yolunuzda karşılaştığınız ve izledikleri öğretinin adı ne olursa olsun, 

sevgi, merhamet ve ışık ekenleri Yasamın dışında görmemeniz için bugün size bunu söylüyorum. 

8 O zamanlar herkes tarafından ilahi ekici olarak tanınmıyordum. Birçokları için ben sadece 

yeryüzünde vaaz veren bir Celileliydim. Sadece İsa'nın sözlerinde Tanrısallığın sesini keşfedenler O'nu En 

Yüce Olan'ın Oğlu olarak tanıdılar. 

9 Bugün aranızda kendini gösteren kişi, İkinci Çağ'da sizinle konuşan kişiyle aynı kişidir. Ancak 

insanların o zaman gördükleri şey artık aynı şekilde görülemez. Nazik bir çehreye, yumuşak bir bakışa ve 

sevgi dolu bir söze sahip o Efendi bugün ruhen geliyor ve bir insan aracılığıyla konuşuyor. 

10 Her kim beni bu tezahür biçiminde hissetmek ve görmek istiyorsa, zihni ve kalbi durgunlaşsın. 

11 Birçoğunuz iç huzurunuzu kaybettiniz. Ama kardeşlerinizin huzurunu ve güvenini gördüğünüzde, 

kurtuluş limanına ulaşma arzusuyla onlara, onların inancına ve umuduna sığındınız. Bu şekilde birbirinize 

yardımcı olacaksınız. 

12 Bu dönemde yasama özenle uyacak, gerçeği ve merhameti sevecek bir halk yetiştireceğim. Bu 

insanlar, başkalarının işledikleri hataları görebilecekleri bir ayna gibi olacaktır. Kimsenin yargıcı 

olmayacak, ama erdemleri, çalışmaları ve (manevi) görevlerini yerine getirmesi, yolundan geçen herkesin 

ruhuna dokunacak ve Yasamı ihlal eden herkese hatalarını gösterecektir. 

13 Bu halk güçlü ve kalabalık olduğunda, komşularının dikkatini çekecektir, çünkü işlerinin saflığı ve 

ibadetlerinin içtenliği insanları şaşırtacaktır. O zaman insanlar kendilerine şu soruyu soracaklardır: 

"Tapınaklara sahip olmadan, bu şekilde nasıl dua edileceğini bilenler kimlerdir? Bu kalabalıklara, 

tapınmaları için sunaklar dikme ihtiyacı hissetmeden Tanrılarına dua ederek tapınmayı kim öğretti? Kuşlar 

gibi ne eken ne biçen ne de eğiren ama yine de var olmaya devam eden bu gezici vaizler ve misyonerler 

nereden çıktı?" 

14 Ve onlara şöyle diyeceğim: Yasam uyarınca gayretle yaşayan ve dünyanın tutkularına karşı güçlü 

olan bu yoksul ve alçakgönüllü halk, hiçbir insan tarafından oluşturulmadı. İyilik yapmaktan zevk alan, 



U 154 

77 

ilhamla aydınlanan ve kalplere barış mesajı ve bir damla şifalı merhem getiren bu kalabalıklar, 

yeryüzündeki herhangi bir kült topluluğunun öğretmenleri veya hizmetkarları tarafından eğitilmemiştir. 

Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, şu anda dünyanızda Tanrı'ya tapınmayı gerçek ruhaniyetle 

öğretebilecek tek bir kişi bile yoktur. Ne ayinlerin ya da törenlerin ihtişamında, ne de zenginlikte ya da 

dünyevi güçte değil, alçakgönüllü olan ve tapınak olarak saf, asil, içtenliği seven samimi kalpleri arayan 

gerçeğin kökleri vardır. Nerede o kalpler? 

15 "Hıristiyan", bu insanlığın büyük bir kısmının, "Mesih" kelimesinin ne anlama geldiğini ya da 

öğretilerini bile bilmeden kendini adlandırdığı şeydir. 

16 Bir zamanlar size verdiğim sözlerimden, örneğimden ve öğretilerimden ne anladınız? 

17 Siz gerçekten de o dönemin insanlarından daha evrimleşmiş insanlar mısınız? Neden bunu 

zihninizin çalışmalarıyla kanıtlamıyorsunuz? Bu yaşamın sonsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa 

sadece insan bilimi aracılığıyla evrimleşmeniz gerektiğini mi düşünüyorsunuz? 

18 Bu dünyayı gerçek Tanrı'ya tapınılan büyük bir tapınağa dönüştürmeniz, insanın yaşamının her bir 

komşusunda sevmesi gereken Baba'ya sürekli bir sevgi sunusu olması ve bu şekilde Yaratıcısına ve 

Efendisine saygı göstermesi için size Yasa'nın gerçek yerine getirilişini öğrettim. 

19 Ama bugün, insanlığa geri döndüğümde - ne buluyorum? Yalan ve bencillik, hakikat ve 

hayırseverliğin; gurur ve kibir, uysallık ve alçakgönüllülüğün; putperestlik, fanatizm ve cehalet, ışık, 

yücelik ve maneviyatın; küfür ve saygısızlık, gayret ve doğruluğun; nefret ve kardeşler arasında serbest 

bırakılan çekişme, kardeşlik, barış ve sevginin yerini almıştır. 

20 Ama İkinci Çağ'da Yeruşalim'deki tapınakta yaptığım gibi, tüccarları oradan kovmak için 

tapınağıma geleceğim ve onlara bir kez daha şöyle diyeceğim: "Dua evini bakkal dükkânı yapmayın." 

Herkesin gerçek sunak önünde hizmet edebilmesi için halka öğreteceğim ki, artık hataya düşmesinler ve 

Yasama verdikleri kötü yorumlar yüzünden cehaletten sapmasınlar. 

21 Üstat size şöyle der: "Ruhani olan" zihindir, sunak ise kalptir; dua yukarı doğru düşüncedir ve sunu 

ise sunabileceğiniz iyi işlerdir. 

22 Eğer yardımseverlik ve insan sevgisinin gerçek yaşamınızı oluşturduğunu hissediyorsanız, dünya 

kalbin sadece duyarsız bir organ olmadığını ve ruhun bedenden daha fazlası olduğunu nasıl anlamaz? 

İlhamın, insanın İlahi olanı temsil etmek için yarattığı imgelerden daha değerli olduğunu ve Yasama 

tanıklık ettiğiniz iyi eylemlerin en değerli dünyevi mallardan daha değerli olduğunu nasıl anlayamazsınız? 

23 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer inancınızı korumak ve böylece ruhunuzun bu fırtınada yok 

olmasını önlemek istiyorsanız, tapınağınızı ruhani biçimde inşa etmelisiniz. Krallığımın kalbinize 

inmesine izin verin, kimse onun ışığına karşı savaşamaz. O zaman, fırtına geçtiğinde, temelleri 

kalplerinizde olacak olan yıkılmaz tapınağın görünmez ama güçlü ve büyük yükselişini göreceksiniz. 

24 Şu anda dünyanın Ruhumdan yayılan parlak ışıkla nasıl aydınlandığını görün. Işık ilerlemenize ve 

anlayışınıza yardımcı olur ve onunla huzura kavuşursunuz. 

25 Işık ve sevgi kalpten yayılır, huzur sonsuzluğun bir yansıması gibi ruhtadır. 

26 Sözüm sevecendir, ama ondan bıkmamalısınız, çünkü yalnızca dünyasal zevklerden hoşlanırsanız, 

yüreklerinizi boş bulurum. Bu nedenle, İlahi Olan'la temas ettiğinde kalbinizin farklı bir ritimle atmasını 

sağlamak için size sık sık geliyorum, çünkü sürekli olarak görevinizin yolundan sapıyorsunuz. 

27 Yaratıcı tarafından kendilerine bahşedilen yetileri kullanarak beşeri bilimi öğrenen insanlar neden 

aynı şeyi ilahi bilimle savaşmak ve onu reddetmek için kullanmışlardır ve kullanmaktadırlar? - Çünkü 

kibirleri Rab'bin hazinesine alçakgönüllülük ve saygıyla girmelerine izin vermez ve hedeflerini ve 

tahtlarını bu dünyada ararlar. 

28 Günahkârlar arasından bu zamanda Bana hizmet etmesi gerekenleri seçeceğim. Gücüm onların 

içinde çalışacak ve lütfumla onları dönüştüreceğim. 

29 Vicdanınızla barışın ki ondan bağışlanma alabilesiniz; çünkü donanımlı olduğunuzu düşündüğünüz 

ve size hatalarınızı gösteren iç sesinize kulak vermediğiniz sürece, benimle diyalog kuramayacak ve 

putperestlik tamamen ortadan kalkamayacaktır. 

30 Şu anda sizinle Baba ve Yargıç olarak konuşuyorum. Ama korkmayın, çünkü İlahi Olan'da bile 

Meryem dediğiniz bir Anne'nin sevgisi ve şefkati vardır. 
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31 Sevgili çocuklarım, ona karşı sevgi hissedin. Onu övmek için ruhunuzdan yükselen duayı 

duyuyorum, çünkü dudaklarınızın bunun için çok beceriksiz olduğunu biliyorsunuz, çünkü onları kirli 

olarak görüyor ve kapalı tutmayı tercih ediyorsunuz. 

32 Ama size soruyorum: Cennetteki Anne'den bir okşama almayan kimse var mı? Size doğrusunu 

söyleyeyim, istisnasız herkes onun sevgisinden nasibini almıştır. 

33 Eskiden yozlaşmış olan ve şimdi dağın zirvelerine tırmananlara bakın. Bugün insanlığın en alt 

tabakasında olabilirsiniz, ama yakında, bu ruhani sınavlar zamanında, benim lütfum ve sizin sabır ve sevgi 

dolu şefkat erdemleriniz sayesinde, siz de kendinizi her türlü sefaletin üzerine çıkaracaksınız. Unutmayın 

ki acı ruhun heykeltıraşıdır. 

34 Ruh ve bedensel kabuk, ruhani ve insani görevlerinin farkında olan uyumlu bir varlık oluşturma 

sürecindedir. Öğretilerin evrimine tanıklık ettiniz ve ruhani tefekkürünüzde dünyanızın tüm güzelliğinin 

Yaratıcısının kim olduğunu anlamaya başladınız, çünkü zihniniz artık bulanık değil. 

35 Barış içinde yaşarsınız çünkü Tanrınızla uyum içinde olmaya çalışırsınız ve barış bu dünyada ruh 

için bir hazinedir. Baba'ya karşı tüm görevlerinizi yerine getirdikten sonra bunu yaşarsınız. 

36 Her zaman bu tatmine sahip olacak şekilde yaşamaya çalışın ki bu dünyadan diğerine göç 

ettiğinizde ruhunuz ne dünyevi bir endişeyle ne de görevini yerine getirememekten kaynaklanan bir acıyla 

yük altında kalsın. 

37 Sevgi faaliyetinde yorulmamalısınız, çünkü bunu kendinize gösteriyorsunuz. Öğretilerimden 

sevgiyle söz edin, sözüm yüreklerde çiçek açacaktır. 

38 Sizi eğitiyorum ve bilgelikle dolduruyorum, çünkü size 1950'den sonra Sözümü artık insanın akıl 

organı aracılığıyla duymayacağınızı ve öğretilerimi kullanmayanın kalbini boş hissedeceğini ve ölü gibi 

dolaşacağını söylemiştim. Çünkü ruhsal ve ahlaki açıdan kendini güçsüz hissedecek ve kendini aşmak ve 

İlahi okşamamı algılamak için denemelerinde güç bulamayacaktır. 

39 Sizin göreviniz bu kardeşlerinizi materyalizmden uzaklaştırarak ve onları ruhsallaşmanın taşıdığı 

büyük lütfa ikna ederek hayata geri döndürmektir. 

40 1950'den sonra da her birinizden aldığım ilhamla Kendimi tanıtmaya devam edeceğim. Kendinizi 

ruhsal olarak nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, mucizeler gerçekleştireceğim. Sizden sadece imanınızın en 

az hardal tohumu kadar büyük olmasını istiyorum, o zaman Sözümün gerçekleştiğini göreceksiniz. 

41 Hakkında konuşulmasından korkmadan konuşun ve iyilik yapın. Komşularınıza ayrım yapmadan 

el uzatmalısınız, çünkü hangilerinin içten içe en çok acı çektiğini bilemezsiniz. Sık sık insan 

kardeşlerinizin sizi dinlediklerinde nasıl sevindiklerini ve size minnettarlıklarının açık işaretlerini 

verdiklerini göreceksiniz. 

42 Onları bıkıp usanmadan iyilik yoluna davet edin; o zaman bu yola girdiklerinde pek çok acı 

onlardan uzaklaşacaktır. 

43 Yeni Yeruşalim'in üzerine kudret helvası inecektir. 

44 Aranızda dini inanç ve söz özgürlüğünün yanı sıra adaletin de var olmasını sağlayacağım, öyle ki 

diğer milletlerden insanlar aranızda bulunduklarında, dönüşlerinde kalplerinde bir sevgi armağanı ve bir 

kardeşlik ideali götürebilsinler. 

adalet içlerinde alevlenir. 

45 1950'den sonra insanlık gerçek barışı beklemektedir. 

Ama sana söylüyorum: Ölümcül orak, tarlalar temizlenene ve buğday başakları parlayana kadar yabani 

otları kesmeye devam etmelidir. 

46 Barışın önündeki engeller olan saygın hükümet başkanlarının bu dünyadan ayrıldığını göreceksiniz 

ve ilahi adalete karşı çıkması gereken uluslar, orada ortaya çıkacak yeni halklara yol açmak için yok 

olacaklar. 

47 Dua edin ki, şimdi bile onların içine barış tohumlarınızı ekebilesiniz. Tek bir kalp ve tek bir 

düşünce olarak birleşin ve varlığımı çok yakın hissedeceksiniz. 

48 İki çağda size bıraktığım emre itaat edin: "Birbirinizi sevin." 

49 Tıpkı Vaat Edilmiş Topraklar'ın İsrail halkına dağıtıldığı gibi, tüm dünya da insanlığa 

dağıtılacaktır. Bu, doğru zaman geldiğinde - arınmadan sonra gerçekleşecektir. Bu dağıtımın 
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gerçekleşmesi benim isteğim olduğu için, adalet ve eşitlik hakim olacak, böylece tüm insanlar tek bir iş 

üzerinde birlikte çalışabilecekler. 

50 Bugün halklar güçlülerin ve efendilerin sofrasındaki kırıntıları yerken, efendiler de 

hizmetkârlarının ve kendilerine bağımlı olanların ekmeğine yağ sürerek kendilerini zenginleştiriyor. 

Ancak yoksulların ekmek kırıntıları sert olsa da, dünyanın büyükleri tarafından yenen yiyecekler kadar acı 

değildir. 

51 Hem biri hem de diğeri kurbandır, bu nedenle sizi özgür bırakmam, zincirlerinizi kırmam gerekir. 

Ancak belaların neden olduğu esaret ve ıssızlığın artması da aynı derecede gereklidir, çünkü aksi takdirde 

insanlar kurtuluşunuz için gelen O'nu izlemek istemeyeceklerdir. İsrail'in Mısır'da esaret altında inlerken 

içtiği kâseyi hatırlıyor musunuz? Musa'nın onlara kurtuluş getirmek için ortaya çıkması gerekiyordu. 

İnsanların kendi vatanlarında nasıl hapsedildiklerini ve aşağılandıklarını ve Mesih'in onlara kurtuluş 

yolunu göstermek için yeryüzünde göründüğünde diğer uluslar için nasıl olduğunu da hatırlıyor musunuz? 

52 Bu zamanda da, insanların kurtuluştan önce yokluğu, sefaleti, baskıyı, adaletsizliği, açlığı ve 

susuzluğu tanımalarına ihtiyaç vardır, böylece sonunda farklı, daha iyi bir yaşam arzusunda içsel bir 

uyanışa ulaşırlar. 

53 Bu insanlık materyalizminden vazgeçtiğinde ve Yasamdan ne kadar uzak yaşadığını fark ettiğinde, 

kalbinin derinliklerinden şöyle diyecektir: "Biz insanlar, kendimizi gönüllü olarak tutkulara teslim 

ettiğimizde ve onların kölesi olduğumuzda ne kadar aptal ve ahmakmışız". Yukarıda, Baba'nın yasasını 

önünüze koyduğu dağ vardır. Sana gösterdiğim yoldan tırman. Vaat edilen topraklar, huzur ve bereket 

getirdiği kalabalıkların beklentisiyle kapılarını sonsuza dek açık tutar. 

54 İnsan uçurumun derinliklerine battığında ve mücadele ve acı çekmekten bitkin düştüğünde, artık 

kendini kurtaracak gücü bile kalmadığında, kendi zayıflığının, umutsuzluğunun ve hayal kırıklığının 

derinliklerinden ruhtan gelen bilinmeyen bir gücün nasıl fışkırdığını hayretle deneyimleyecektir. 

Sonuncusu kurtuluş saatinin geldiğini anladığında, kanatlarını açacak ve boş, bencil ve yalan bir dünyanın 

yıkıntıları üzerinde yükselecek ve şöyle diyecektir: "İşte İsa, reddedilmiş olan. O yaşıyor. Boşuna her gün 

ve her fırsatta onu öldürmeye çalıştık. O yaşıyor ve bizi kurtarmak ve bize tüm sevgisini vermek için 

geliyor." 

55 Bu, insanın gerçek ruhsal yüceliğe ve yeryüzünde görkemli bir yaşama erişmek için Tanrısının 

yasasından başka bir yasa ya da Mesih'in Sözünde size verdiğimden başka bir öğreti olmadığını anladığı 

saat olacaktır. 

56 Çatışmalarınızın temeline inin, sizi rahatsız eden sorunları inceleyin ve ardından direktiflerimi ve 

ilkelerimi uygulamaya koyun. O zaman insanlığın kendisini rahatsız eden tüm sorunların çözümünü 

onlarda nasıl bulabileceğini göreceksiniz. Ancak İlahi Üstadın size verdiği sözleri ve öğretileri 

uygulamaya koymaktan aciz olduğunuzu hissettiğiniz için, sizi birçok gerçeğe ikna etmek, sizi 

hassaslaştırmak ve dahası sizi eğmek için aynı zamanda bir öğretmen olan acının size yaklaşması 

gerekecektir. 

57 Bana soruyorsunuz: "Sözünüz bizi hatalarımız konusunda ikna edecek, kurtaracak ve böylece bizi 

acı çekme potasından kurtaracak güce sahip değil mi?" Ama size söylüyorum: Benim Sözüm sizin 

güvenebileceğinizden çok daha fazla güce sahiptir. Ama beni duyan kişi, hiçbir çaba göstermeden, 

yalnızca sözümü duymuş olması gerçeğiyle hemen dönüşüme uğrasaydı, sizin açınızdan ne gibi bir erdem 

olurdu? 

58 Bunu duyan kişinin inanç, irade, çaba ve sevgiye sahip olması gerekir. O zaman büyük bir erdeme 

sahip olacak, ödülü ya da ayrıcalığı Yasamı ve Öğretimi bir silah olarak kullandığı için hiçbir acı 

çekmemek olacaktır. 

59 Şu anda beni dinleyen siz kalabalıklar, Kanunumun varlığını ruhunuzun üzerinde hissetmiyor 

musunuz? Sözlerimi duyduğunuzda kalbinizin yeniden canlanmış gibi attığını hissetmiyor musunuz? 

60 Anlayabilmeniz için dua edin ve öğretilerimi gerçekleştirebilmeniz için uyanık olun, çünkü 

insanlığın bu acı ve zor saatinde büyük sorumluluklarınız var. 

61 Eğer sizi etkileyen büyük sıkıntılara rağmen, erişebildiğiniz maneviyatın izini kaybetmezseniz, 

yolunuzda gerçek mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz ve bunlar aracılığıyla Babanız sizi zorlu yaşam 

yolculuğunuzda cesaretlendirecektir. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 155 
1 Şu anda size verdiğim öğretilerin çoğu size yeni görünüyor çünkü unutulmuşlar. Ancak şimdi 

onları bir kez daha dikkatinize sunma zamanı. Sizin için büyük bir çalışma alanı hazırladım ve sizi şu anda 

size verdiğim sonsuzluk tohumlarını ekmeye davet ediyorum. 

2 İmanları ve komşuluk sevgileri sayesinde beden ve ruh hastalıkları üzerinde giderek daha fazla güç 

kazanacak olan yeni öğrencilerimi eğitiyorum - doğa güçleri ve aynı zamanda ruhani dünya üzerinde bir 

vekalet gücü. 

3 Cehalet döneminin sona erdiğini anlayın. Şimdi öğretilerimi anlama ve tam olarak idrak etme 

zamanlarında yaşıyorsunuz. İlk zamanlardan itibaren öğretilerimi uygulamış ve emirlerime uymuş 

olsaydınız ne kadar yol kat edebileceğinizi hayal edebiliyor musunuz? Fakat uzun zamandır uykudasınız 

ve ayrıca uzun zamandır zevkler yoluyla bedeninizi tatmin ediyorsunuz ve tüm bunlar sizi ruhani gelişim 

yolunda geri bıraktı. Bu nedenle, bugün size yeni bir ruhani öğretiyle geldiğim için, bu size garip geliyor 

ve sizin düşünme, hissetme ve yaşama biçiminizle uyum içinde değil. Ancak sözümün doğruluğunu 

anlamak için sadece bildirilerimden biri üzerinde düşünmeniz yeterlidir. O zaman öğrettiklerimin tuhaf 

olmadığını, ama sizin yaşam tarzınızın tuhaf olduğunu göreceksiniz. 

4 "Ülkeme" gelin, orada size unuttuğunuz her şeyi hatırlatacağım. Ruhsal tohum olarak 

saklamamanız gereken her şeyi sileceğim ve şimdiye kadar görmediğiniz her şeyi görmenizi 

sağlayacağım. Tek bir adımla sizi içine gömüldüğünüz durgunluktan kurtaracağım ve en başından beri 

yaşamanız gereken yeni bir hayata girmenize izin vereceğim. 

5 Ses taşıyıcılarının dudaklarında çiçek açan bu kelimenin ne kadar basit olduğunu görüyor 

musunuz? Ama size doğrusunu söyleyeyim, tüm sadeliği ve alçakgönüllü ifadesiyle, insanları bilimler 

aracılığıyla ve teolojilerin yardımıyla kavrayamadıkları bilgeliği anlamaya götürecektir. 

6 İyi öğrenciler, sebatkârlar, sadıklar bu öğretinin büyük kaşifleri olacaklardır. Onlar da 

alçakgönüllü olacaklar, ama sadeliklerine rağmen, Söz'ün ışığıyla hemcinslerini şaşırtacaklar. 

7 Halkım sadece dudaklarıyla konuşmakla kalmayacak, öğretilerimi işleriyle duyuracak ve böylece 

yasamın nasıl yerine getirileceğini ve yasama nasıl saygı gösterileceğini öğretecektir. Rablerinden 

aldıklarını özverili bir şekilde aktaracaklardır. Gerçeğe olan bağlılıklarını ve kendilerine emanet edilen 

hazinenin gerçekliğini kanıtlayacaklardır. 

8 İyi, samimi ve cömert eylemlerle hemcinslerinize öğretin. Ruhunuzu şimdiden burada 

arındırmanız gerektiğini unutmayın ki öteki dünyaya geçtiğinde orada olmaya layık olsun, rahatsız 

edilmesin ve yoldan çıkmasın. 

9 Adımlarınızı engelleyen her şeyi yolunuzdan kaldırmak için gerekli güce sahipsiniz. Her şeyi 

fetheden silahın sevgi olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu insani mücadelede galip gelen ve bu savaşı 

kazandıktan sonra kendisini muzaffer asker olarak gösteren kişinin sevinci çok büyük olacaktır. 

10 Size silahları verenin ben olduğumu ve bununla yetinmediğimi, savaşları kazanmanız için size 

savaşmayı da öğrettiğimi unutmayın. 

11 Öyleyse, şu anda size hakikat yolunda her şeyi verdiğime göre, başka yollarda ne aramanız 

gerekiyor? 

12 Sözlerimin yorumlanmasıyla kendilerini yenileyebilsinler diye eğitimsizlerin zihinlerini açtım. 

Rableri tarafından sevildiklerini hissederek günahlarından arınabilsinler diye "körlerin" gözlerini gerçeğin 

ışığına açtım. 

13 Her gözün Baba'yı göreceği günün geleceği size en eski zamanlardan beri bildirilmedi mi? Temiz 

olan beni görecek ve bu onun ödülü olacak; yüreği kirlenmiş olan da beni görecek ve bu onun kurtuluşu 

olacak. Gözlerini ışığıma açan kişi gizeme nüfuz eder ve nedenini bilir. Başlangıcı ve sonu tecrübe eder. 

Geleceğe sağlam adımlarla yürümelidir. 

14 Öğretilerimi doğru yorumlayın; Ruhumun yeryüzünde çektiğiniz acıları görmekten zevk 

alabileceğini ya da beni memnun etmek için sizi size zevk veren her şeyden mahrum bırakmaya geldiğimi 

düşünmeyin. Yasalarımı kabul etmeniz ve saygı göstermeniz için geldim, çünkü onlar saygı ve ilginize 

layıktır, çünkü onlara itaat ederseniz size mutluluk getireceklerdir. 
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15 Size Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ve İmparator'a ait olanı İmparator'a vermeyi öğrettim; ama bugünün 

insanları için sadece İmparator var ve Rablerine sunacak hiçbir şeyleri yok. En azından dünyaya sadece 

gerekli olanı verseydiniz, acılarınız daha az olurdu. Ancak eylemlerinizi belirlemesine izin verdiğiniz 

imparator, size sapkın yasalar dikte etti, sizi köle yaptı ve karşılığında hiçbir şey vermeden hayatınızı 

alıyor. 

16 Ne bedeni ne de ruhu bağlayan Yasamın ne kadar farklı olduğunu düşünün. Sizi yalnızca sevgiyle 

ikna eder ve size iyilikle yol gösterir. Size her şeyi çıkar ve bencillik olmadan verir ve zaman içinde sizi 

ödüllendirir ve geri öder. 

17 Anlayın, öğrencilerim, derslerimi çalışın ki, sizinle birlikte Baba'nın güven duyacağı bir halk 

oluşturmak istediğimi bilesiniz, çünkü onlar büyük görevleri yerine getirmeye hazır olacaklardır. İlk alarm 

çığlığında umutsuzluğa kapılmayan bir halk, kendisine düşman diyenle nasıl yüzleşeceğini bilen ve onu 

affeden, seven ve ona talimat veren bir halk. 

18 Böylece, Vasiyetime göre, ayrılış günüm için hazırlanmış olacaksınız. Hepiniz biliyorsunuz ki, 

1950 yılı Benim İradem tarafından belirlenen ve artık ses taşıyıcısının zihin organı aracılığıyla Kendimi 

tanıtmayacağım tarihtir; ve Benim Sözüm her zaman yerine getirildiği için, bu zaman sizin için Üçüncü 

Çağın başlangıcını işaret eden tezahürümü sona erdirecektir. 

19 Bu tarihi değiştirmeyi arzulamayın ya da hiçbir şekilde Sözümün tezahürünü mevcut haliyle ya da 

ruhani dünyanın tezahürüyle sürdürmeye çalışmayın. Size şimdiden söylüyorum ki, bunu yapanlar artık 

Üstadın ışığıyla aydınlanmayacaklar. 

20 Ama neden böyle bir saygısızlık yapasınız ki, bu zamandan sonra ses taşıyıcıları olmasanız bile 

Benimle ruhtan ruha sohbet edeceğinizi size duyurdum ve ayrıca söz verdim? 

21 Size ayrıca, bu zamanın peygamberleri olarak çağırdığım ve donattığım kişilerin, kalabalıkları 

uyarma ve uyumalarına izin vermeme görevine sahip olacaklarını söyledim. Günaha düşmemenize 

yardımcı olabilmeleri için onlara büyük öğretiler açıklayacağım. 

22 Bir alegori kullandığımda bile sizinle büyük bir açıklıkla konuşuyorum, çünkü beni bu şekilde 

daha iyi anlayabileceğinizi biliyorum. İkinci Çağ'da kalabalıklara konuştuğumda, Beni anlayabilmeleri 

için bunu sık sık benzetmeler aracılığıyla yaptım. Ama sadece öğrencilerime hitap ettiğimde, bunu basit 

ama öğretişlerinde derin sözlerle yaptım. 

23 O halde, 'sonuncuların', eğitilmemiş bir zihne sahip olanların ya da ruhlarını henüz geliştirmemiş 

olanların öğretilerimin tam anlamını kavrayabilmeleri için benzetmelerle konuştuğumu ve mecaz 

kullandığımı anlayın. Size semboller kullanmadan vahiyde bulunduğumda, bunlar ruhani öğretiler 

konusunda gelişim ve bilgi sahibi olan kişilerin daha iyi anlayabilmeleri içindir. 

24 Birçok kişi boşuna bu öğretinin yeni olduğunu ya da geçmiş zamanlarda size verilen ilahi 

vahiylerle hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyecektir. Sizi temin ederim ki, bu zamanda insan aklı vasıtasıyla 

size söylediğim her şeyin kökleri ve temelleri Birinci ve İkinci Zamanlarda size peygamberlikle bildirilmiş 

olan şeylere dayanmaktadır. 

25 Ancak size bahsettiğim karışıklık, bu vahiyleri yorumlayanların kendi yorumlarını insanlara 

dayatmaları ve bunların kısmen doğru kısmen de hatalı olması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu aynı 

zamanda öğretilerimin ruhani ışığının insanlardan saklanması ve bazen çarpıtılmış bir biçimde verilmesi 

nedeniyle de oluyor. Bu nedenle, bugün, ışığımın sizi cehaletinizin karanlığından kurtaracağı zaman 

geldiğinden beri, birçok insan bunun gerçeğin ışığı olabileceğini inkar etti, çünkü onlara göre bu, size daha 

önce öğrettiklerimle uyuşmuyor. 

26 Sizi temin ederim ki, sözlerimden hiçbiri kaybolmayacak ve bu zamanın insanları geçmiş 

zamanlarda size (aslında) ne söylediğimi eninde sonunda öğrenecekler. O zaman, dünya Spiritüalizmi 

tanıdığında şöyle diyecektir: "Gerçekten de, tüm bunları İsa zaten söylemişti!" 

27 Ve gerçekten, ben size (o zaman) her şeyi anlatmıştım, her ne kadar açıklanan gerçeklerin 

birçoğunun sadece temellerini size bildirmiş olsam da. Onları yavaş yavaş anlamayı öğrenmeniz için size 

bıraktım, çünkü o zamanlar insanlık şimdi size tam olarak gösterdiklerimi henüz anlayabilecek durumda 

değildi. 

28 Bir keresinde İsa, Yasa konusunda bilgili bir adamla birlikteydi ve adamın sorularına yanıt olarak 

Efendi ona bir vahiyde bulundu.* Bunun üzerine adam, aklına hiç gelmeyecek bir şey karşısında hayrete 
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düşerek şöyle dedi: "Rab, ama bu nasıl mümkün olabilir?" Bunun üzerine İlahi Üstat, "Size söylediğim 

dünyevi şeylere inanmazsanız, göksel şeylere nasıl inanabilirsiniz?" diye cevap verdi. Ama şimdi Beni 

anlamanızın zamanıdır, çünkü insanın evrimleşmiş ruhu, her şeyi açığa çıkaran, açıklayan ve Kutsal 

Ruh'un ışığı, yani Gerçeğin Ruhu dediğiniz Tanrısallığın o yoğun ışığını alabilir. 
* Nikodim ile gece sohbetinde ruhun canla yeniden bedenlenmesi üzerine (Yak.3:1-21). 

29 Öyleyse neşelenin sevgili halkım, çünkü bu dönemde size getirdiğim öğreti sizin için sonsuz 

yaşamın ekmeği olacaktır. 

30 Bugün bile size ancak gelecekte tam olarak anlayacağınız öğretileri, sadece ima edilmiş bir 

biçimde veriyorum, çünkü şimdi onları anlamayacaksınız ve çoğunuz onlara inanmayacaksınız. Bununla 

size henüz ruhani bilginin hedefine, zirvesine ulaşmadığınızı ve ilahi öğretilerimin sınırına ulaşmadığını 

söylemek istiyorum. 

31 Sonsuza dek öğrencilerim olun, asla değiştirmeye çalışmayacağınız sözümü sonsuza dek gözetin. 

Yasalarım ve öğretilerim asla birbiriyle çelişmez. İlahi Olan'da her şey düzen, uyum ve mükemmelliktir; 

sizi çevreleyen maddi doğayla kendinizi buna ikna edebilirsiniz. 

32 İkinci Çağ'da hiç kimse İsa'nın sözlerinden yayılan ilahi güce karşı koyamadı. Bunu duyan herkes 

hemen ikna oldu, üstesinden geldi ve daha iyi öğretti. Kibirli olduğu kadar günahkâr, zengin olduğu kadar 

yoksul, din bilgini olduğu kadar Ferisi, Tanrı'nın temsilcisi olduğu kadar imparatorun temsilcisi - O'na 

inanan herkes Tanrı Oğlu'nun ilahi varlığı karşısında ruhlarının titrediğini hissetti. 

33 Bunun nedeni, İsa'nın sözlerinin sadece işlerinin açıklaması olmasıydı, çünkü varlığının tanıklığı 

öğretisinin sözlerinde yer alıyordu. 

34 Aynı şekilde İsa da öğrencilerine, sözlerinin güvenilirliği için iyi işlerinin örnek olması gerektiğini 

öğretmiştir. 

35 Bu öğrencilerin dudaklarında da Tanrı Sözü, onu duyanları sarsmak zorundaydı, çünkü 

gözlerinden ışık yayılıyordu ve sözleri reddedilemeyecek gerçekler içeriyordu. Onlar da örnekleriyle 

öğrettiler, işleriyle vaaz ettiler ve Efendilerinin yaptığı gibi kanlarıyla mühürlediler. Ölümleriyle birlikte, 

dünyaya söyledikleri sözlerin doğruluğunu teyit etmiş oldular. Bu nedenle, hakikat ve sevgi tohumunu 

götürdükleri halkların ve ulusların kalplerini kazandılar. 

36 Kalabalıklar, hatta soylular ve putperestler bile, saf ve gerçek bir şekilde uygulanan ve vaaz edilen 

öğretilerimin gerçekliği ve samimiyeti karşısında teslim oldular. 

37 Sözümü orijinal saflığıyla kalbine alma şansına sahip olan hiç kimse yoldan çıkmamıştır. Ama 

Sözümü insani kirlerle karışık olarak alanlar için durum ne kadar da kötüydü! Sonunda bu kusurları 

keşfettiklerinde, ona sırtlarını döndüler ve daha önce mutlak gerçek olduğunu düşündükleri şeyle alay 

ettiler. 

38 Yeryüzünün o büyük halklarına bakın, nasıl da bencilliğin egemenliği altındalar, ki bu benim 

Öğretimin yadsınmasıdır! Materyalizme nasıl daldıklarını, sadece dünya için yaşadıklarını ve her türlü 

ruhani çağrıyı görmezden geldiklerini görün! Size söylüyorum, onlar da benim öğretilerimi öğrenmeye 

başladılar. Ama tohumumu aktaranların yaşamlarıyla ve işlerinin örnekliğiyle bu gerçeğe tanıklık 

etmelerinde eksiklik vardı, ki bunu yapmaları gerekirdi, tıpkı Rab'bin öğrencileri ve daha sonra onlar gibi 

çalışan ve hayatlarını tehlikeye atarak öğretişin gerçeğini aktaran diğerleri gibi. 

39 Bazen kendinize soruyorsunuz, nasıl oluyor da bu dünya Kurtarıcı'nın sözleriyle ekilmiş, onun ve 

onu izleyenlerin kanlarıyla sulanmış olmasına rağmen, bu talimatlardan hiçbir şey muhafaza etmeyen 

insanlar ve halklar var? 

40 Size şunu söyleyeyim ki, sevgi dolu çalışmalarıyla insanların hatalarına işaret eden ve ilahi 

talimatın içerdiği gerçeğe tanıklık eden gerçeğin elçileri bu zamanda eksiktir. 

41 Size yalnızca sevgiyi, merhameti, saygıyı, adaleti ve barışı öğreten Doktrinimin idrakinden, puta 

tapmaya, materyalizme, dini fanatizme, küfre geçildi ve insanlık tüm bunlarda hakikatten bir sapma 

hissettiğinde, kurtuluşu için çabaladı. 

42 Bugün pek çok kişi Benim öğretimi izlemekten yüz çevirmekle kalmadı, aynı zamanda onunla 

savaştı ve onu insanların yüreklerinden tamamen söküp atmaya çalışıyor. Hiç kimsenin karşı 

koyamayacağı o kelimeyi kullanarak onları şaşırtmak üzere olduğumu bilmiyorlar - kralları ve lordları 



U 155 

84 

titreten, tahtları ve imparatorlukları yıkan o sesle. Ama önce, Benim tarafımdan ekilmemiş olan her bitki 

kökünden sökülmelidir ki, Benim İlahi tohumum yeniden hazırlanmış toprağa düşebilsin. 

43 Öğrenciler, tüm bu dersleri içinize sindirin ki, deneme zamanında izleyen ve dua edenlerden 

olabilesiniz. 

44 Şu anda hiçbir şey huzurunuzu bozamaz, hiçbir şey sizi içsel yüceliğe ulaştıran adanmışlığınıza 

müdahale edemez. 

45 Üstadı bu şekilde kabul ettiğinizde, bazen kalplerinizi sis gibi saran sıkıntıların yok olduğunu 

hissedeceksiniz. 

46 Merhametli sevgim büyüktür çünkü sizin acılarınız da büyüktür. Ama zamanın değiştiğini ve 

bunun size acı verdiğini söylemeyin; çünkü zaman değişmez, değişen insanlardır. 

47 Hayatınız bilim, yeni yasalar, fikirler ve gelenekler nedeniyle değişti. Ruhunuz her zaman 

ruhsallaşmaya bağlı kalsaydı, onu çevreleyen materyalizmden etkilenmezdi; ama çoğu zaman dünyanın 

etkilerine kapılıp gitmesine izin verir. Ama materyalizmin doruğunda, ilahi ışığım size soruyor: Sizi 

çevreleyen doğada ne gibi değişiklikler gözlemlediniz? Ama maddi şeylerin ötesine baktığınızda, 

insanların ruhsal ve entelektüel gelişimini göreceksiniz. 

* Bu sözlerin 20. yüzyılın ilk yarısında söylendiği unutulmamalıdır. ─ Dahası: Doğadaki süreçler, bilinen ve 

muhtemelen henüz bilinmeyen doğa yasalarını herhangi bir sapma olmaksızın her zaman takip eder. 

48 Etrafınızı saran karanlık yoğundur ama ruhun özgürlüğe ihtiyacı vardır. Bu özgürlük, her ikisinin 

de tek bir yasa tarafından birleştirildiğini anladığı için ruhu bedenle uzlaştırma mucizesini gerçekleştirecek 

olan Sözüm tarafından verilir. O zaman beden ve ruh, size kim olduğunuzu ve nereye gittiğinizi 

gösterecek olan vicdanla uyum içinde çalışacaktır. 

49 Eserleriniz düşünce tarzınıza göre ortaya çıkacaktır ve eğer düşünceniz ruhun ilhamıyla 

aydınlanmışsa ve vicdanın sesini dinliyorsa, eserleriniz mükemmel olacaktır, çünkü ruh kökeni itibariyle 

mükemmeldir. 

50 Size her zaman şunu söyleyeceğim: Dünyanızın size verebileceği tatminlerden yararlanın, ancak 

bunların tadını Benim Yasam çerçevesinde çıkarın ve mükemmel olacaksınız. 

51 Vicdanın sitemini duymaya devam ediyorsunuz ve bunun nedeni size verdiğim yasa aracılığıyla 

bedeninizi ve ruhunuzu uyumlu hale getirmemiş olmanızdır. 

52 Çoğu zaman bağışlanmayacağınıza inandığınız için günah işlemeye devam edersiniz. Bu hatalı bir 

görüştür, çünkü Kalbim tövbe edenlere her zaman açık olan bir kapıdır. 

53 İçinizde sizi daha iyi bir gelecek için beklemeye teşvik edecek hiç umut kalmadı mı? Kendinizi 

kasvet ve umutsuzluğa kaptırmayın. Her zaman seninle olan sevgimi hatırla. Şüphelerinizin cevabını 

benden isteyin ve yakında yeni bir vahiyle aydınlandığınızı hissedeceksiniz. İman ve umut ışığı ruhunuzun 

derinliklerinde parlayacaktır. O zaman zayıfların savunucusu olursunuz. 

54 Açlık yılları üzerinize geliyor, ama birbirinizi kardeşler olarak severseniz, İlk Zaman mucizesi bir 

kez daha gerçekleşecek ve üzerinize kudret helvası yağacak. 

55 Bu dönemde insanların dillerini çözeceğim, öyle ki beni tek bir dille tanıyabilsinler: Ruhani olan, 

sevgi. O zaman Yeşaya'nın şu peygamberlik sözü yerine gelecektir: Dilleri çözülecek çünkü ateşten diller 

onları çözecek. 

56 Merhametime görünür bir ifade verin, işimden bahsedin, fedakârlıktan kaçınmayın. Sevgi, 

merhamet, cömertlik ve nezaket silahlarınızı kullanın; savaşla iman ve cesaretle yüzleşirseniz, zafer 

yakında sizin olacaktır. Ama sözümün özüne inin ki, öğretilerimin sizi onu izlemeye zorladığını 

hissetmeyin; çünkü sizi yalnızca beni dinlemeye davet ediyorum ve -beni anladıktan sonra- bunu sevgiyle, 

inançla, özgür iradesiyle yapan kişi görevini yerine getirmeye devam edecektir. Bir baba olarak görevim 

her zaman çocuklarımın kurtuluşuna giden yolu göstermektir. 

57 Sevgililerim, bu basit öğretide Babanızın sevgisini tanıma ve anlama fırsatına sahip olduğunuzun 

farkına varın. Ben de kendimi size tam anlamıyla gösterebilmek için yüreğinizin sadeliğini ve içtenliğini 

istiyorum. 

58 Şimdi, Benim tezahürümün zamanında, Kendimi tüm ses taşıyıcılarında açığa çıkarıyorum ve 

onlar aracılığıyla talimatlar ve öğretiler veriyorum. Kendimi şu ya da bu şekilde gösterdiğimi kim inkâr 

etmeye cüret edebilir? Benim gerçek doğamı kim bilebilir? Birbirinizi sevin ve birbirinize saygı gösterin 
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ki, cennette yaptıklarınız sevap olarak sayılsın. Ayrıca, gelecek nesillerin öğrenebilmesi için sözümün 

basılı olarak yayınlanması da benim isteğimdir. 

59 Diğer insanlar tarafından tanınmak için, sevginin her zaman eylemlerinize rehberlik ettiğinden 

emin olmalısınız. Diğer insanların acılarına karşı şefkatli olun, size verdiğim yetkiyle insan kardeşlerinizin 

sağlığına zarar veren kötü etkileri ortadan kaldırın ve onlar tarafından ruhani güce sahip insanlar olarak 

tanınacaksınız. Dinle beni  

Benzetme: 

60 "Yaşlı bir adam bir patika boyunca yavaş ve zahmetli bir şekilde yürüyordu. Çok geçmeden aynı 

yolda aceleyle ilerleyen iki genç adam ona yetişmiş ve şöyle demişler: 'Sevgili ihtiyar, hedefin hala çok 

uzakta mı? Yaşlı adam şöyle cevap verdi: 'Hedef hala çok uzakta, yol hala uzun ve yorulmamak için 

dikkatlice yürümek gerekiyor. Yorgun olsam da son bir gayretle hedefime ulaşacağıma inanıyorum! 

61 Onu dinledikten sonra gençler aceleyle yollarına devam ettiler, yaşlı adamın sözlerini unuttular ve 

kendi görüşlerine göre düşmek üzere olmasına rağmen yolun hedefine ulaşmayı uman bu yaşlı gezginin 

kendine güveni hakkında aşağılayıcı yorumlar yaptılar. 

62 Yaşlı adam yoluna devam etti, ancak onu bu kadar çabuk geride bırakan gençler daha sonra 

susuzluk, açlık ve yorgunluğun pençesine düştüler ve sonunda bitkinlikten yere yığıldılar. Yaşlı adam 

onları uyandırdığında derin bir uykuya dalmışlardı ve onlara nazikçe şöyle dedi: 'Siz gençler şimdi 

gençliğinizde yorgunluğun ne olduğunu deneyimlediniz. Çok uzak olan bu yoldan aceleyle gitmeyin. 

Düşünceli bir şekilde yürüyelim ve sizi temin ederim ki varacağız. Ama uykulu bir şekilde cevap verdiler: 

'Bizi geride bırakın, kendimizi sonuna kadar tükettik ve daha fazla gidemeyiz. Sizin bastonunuz var ve 

devam edebilirsiniz, bizim yok'. 

63 Ne dediğini anlamayan yaşlı adam onları öylece yatarken görünce, onlara bir parça ekmek verdi, 

bununla onları güçlendirdi, dudaklarına biraz su götürdü ve susuzluklarını giderdi. Ayağa kalkmalarına 

yardım etti, gezintilerinde onlara eşlik etti ve sonunda onları hedeflerine ulaştırana kadar inançlarını 

ateşledi." 

64 Sevgili öğrenciler, derinlemesine düşünün ve öğrenin, çünkü insanlığın önderleri olma göreviniz 

var. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 156 
1 Bilgelik arzusuyla Üstat'a gelen öğrencilere hoş geldiniz. İşte bir kez daha aranızdayım, 

çocuklarım, çünkü görüyorum ki sizler öğretilmeye hevesli öğrencilersiniz. Benim sözümü 

hemcinslerinize iletmek için henüz yeterince hazır olmadığınızı hatırlıyor ve her şeyi bileni dinlemek için 

acele ediyorsunuz. Yarın talimat alacaksınız ve efendi olacaksınız. 

2 Sözümü anlamak için lütfumu istiyorsunuz ve ben de size lütfumu veriyorum. Ancak şu anda 

sizinle mutlak bir netlikle konuştuğumu kabul edin. 

3 Sözümü alın ve onunla beslenin, çünkü ruhunuzu güçlendireceğim. 

4 Öğretilerim her zaman farklıdır ama aynı özü, aynı sevgiyi içerirler. Her zaman sizinle sevgi dolu 

konuşarak başlar ve merhametimi dökerek bitiririm. Benim yasam bu iki erdemin içinde yer alır. Bu 

kaynaktan güç ve ışık alın. Bu Benim size bildirdiğim İrademdir, bir emir olarak değil, çünkü sonsuz 

bilgelik olan Efendi, görevinizi kendi iradenizle anlamanızı ve yerine getirmenizi ister. 

5 Size irade özgürlüğü bahşettim ve yalnızca gitmeniz gereken yolu gösterdim. Ve size her zaman bu 

yolun mükemmelliğe giden bir yol olduğunu söyleyeceğim - sonu bedensel ölüm olmayan ama ruhunuzun 

hayatta kaldığı bu yaşamın ötesinde de devam eden bir yol. 

6 Size ahirette mutluluk vaat ettiğimi ve bu dünyadaki görevinizi yerine getirirseniz artık kendinizi 

bedenin pisliği ve tutkularıyla lekelemeyeceğinizi söyledim, 

7 Bu gezegende daha kaç aşama yaşamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Tekrar enkarne olmanızı 

uygun bulursam, yeni bir dünya bedenine bürünmelisiniz, ancak ilahi iradeye karşı gelmeyecek daha 

gelişmiş bir ruha sahip olmalısınız. İnsan kardeşlerinizin yararı için çalışmalarınıza devam edeceksiniz. 

Benim adaletime olan güveniniz ve umudunuzla kendinizi geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye devam 

edeceksiniz. 

8 Tehlikelere ve ayartmalara dayanmak için güçlü olmanız gerekecek ve örneğiniz ve ruh gücünüzün 

kanıtı göz önüne alındığında, aydınlanmış olanlar ve Rab'bin seçilmişleri olarak adlandırılacaksınız. 

Çünkü ışığın ruhani dünyası yolunuzda size yardımcı olacak ve sizi her zaman gözetecektir. Benim 

isteğime göre birlikte yaşayarak, peygamberlik sözümün gerçekleşmesini sağlayacaksınız. 

9 Fiziksel gözleriniz mücadelenizin meyvesini görmese bile çalışmaya devam edin. Belki de onu 

ruhunuzda ya da yeni bir bedende göreceksiniz. 

10 Bu, her birinin herkesin iyiliği için çalışacağı ve ulusların dünyanın barışı için mücadele edeceği 

yarın insanlığın işi olacaktır. 

11 O zaman dünya görüşleri ve inançlar savaşı başlayacaktır. Bu dünyanın entelektüellerinin 

bilgilerinizi sınayacağı bir tartışma ve münazara zamanı olacak. 

12 İkinci Çağ Sözüme verilen farklı yorumlar ve aydınlanmış kişilerim aracılığıyla söylediğim her şey 

tartışılacaktır. O zaman birçok gizemin üzerindeki perde kalkacak ve birçoklarının ikiyüzlülüğü Benim 

öğretilerimin gerçekliğiyle yok olacaktır. 

13 Benim ilahi arzum, insanların birbirlerini doktrinlerinin ötesinde anlamaları ve böylece ruhani 

birliğe doğru bir adım atmalarıdır. 

14 Kendinizi bu zamana hazırlayın, o zaman basit ve sade sözlerinizle bilginleri ve anlayışlı olanları 

ikna edeceksiniz; çünkü ruhani yükselişiniz, ağzınızdan tükenmez bir şekilde akacak olan bilgeliğimle size 

ilham vermem için yeterli olacaktır. Rabbiniz tarafından belirlenen yolu izleyin. 

15 Dünyanın size gösterdiği saygısızlık yüzünden ve aynı zamanda alçakgönüllülük ve hayırseverlik 

yolunda beni takip ettiğiniz için acı çektiğinizi görüyorum. 

16 Kendi iyiliğiniz için ağlamayın, çünkü gerçekte ruhunuz arınmaktadır. Hâlâ dünyanın zevklerine 

terk edilmiş olarak yaşayan ve bedenin tutsağı olmaya devam edenlerin hatırı için ağlayın. Acılarınızdan 

zevk aldığımı düşünmeyin, çünkü bu Babanızın erdemi olan sevgiyi inkâr etmek olur. Size tam olarak 

sıkıntı günlerinizi kısaltmak ve acınızı hafifletmek için geldiğimi düşünün. İyilikte sebat etmenizi tavsiye 

ederim, çünkü şimdi iyilik yaptığınız için acı çekmeniz kötülük yaptığınız için acı çekmenizden daha 

iyidir. 

17 Acılarınızın ötesinde size huzurumu, güçlülerin tüm zenginliklerine rağmen tadını çıkaramadıkları 

o ilahi lütfu hissettireceğim. 
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18 Size fiziksel ve zihinsel olarak hasta olanları iyileştirmeyi öğrettim. Her kim böyle bir erdemi 

uygular ve kendini hasta hissederse, yatağının başında yüce hekimin varlığını hissedecektir. Kendinizi asla 

terk edilmiş hissetmemeniz için, yetimin kendini savunmasız hissetmemesi için, dul kadının kendini yalnız 

ve çaresiz hissetmemesi için, yalnız bırakılan erkek ya da kadının ruhunda bir boşluk hissetmemesi için ve 

yeryüzünde sevgiyi deneyimlememiş olanların kalplerinde Cennetteki Babalarının sevgisini 

algılayabilmeleri için benim ve ruhani dünyanın varlığını hissetmeyi öğrenin. 

19 Komşularınızı sevin, onlara hizmet edin, zamanınızın en azından bir bölümünü onlara ayırın, 

çünkü bu şekilde ruhunuzun görevini yerine getirmesini sağlayacaksınız. O zaman, acılarını ve kederini 

unutarak, kendisini sadece kutsama ve öğretisinin tesellisini her şekilde dağıtma görevine adayan İlahi 

Üstadınızın öğretilerini yaşamınızda örnek olarak alabileceksiniz. 

20 İnsanlar: Artık bu şekilde sizinle birlikte olduğuma göre, Sözümü duyduğunuzda mutluluktan 

titreyin. 

21 Kendinize gelin, ey hiçbir şeye sahip olmayan yoksullar, ey hastalar, aşağılanmışlar, adalete aç ve 

susamış olanlar, ey acı çekenler ve ezilenler. Yüreğinizi umutla doldurun, çünkü size gerçekten 

söylüyorum, bu umut hayal kırıklığına uğramayacak. Yargı saatinin geldiğini ve kefaretlerine sabırla 

katlanan, acı kâselerini uysallıkla boşaltan ve denemelerine sevgiyle katlanan herkesin ödüllerini alacağını 

anlayın. 

22 Vahiyler, bilgi, ekmek, çalışma fırsatı ve şifalı merhem - tüm bunlar ve daha fazlası, dönüş saatimi 

beklemeyi bilenlere verildi. 

23 Öğrencilerim, esenliğimin ve ışığımın tüm yeryüzüne yayılması için kendinizi çoğaltın. Mesajım 

bazı ayrıcalıklı yaratıklara değil, tüm çocuklarıma yöneliktir. Ne mutlu onu kabul edenlere ve onu 

bekleyenlere. 

24 Baba'nın öğretilerine göre hâlâ bebeksiniz ve bu nedenle henüz ruhsal yaşamın mükemmelliğiyle 

uyum içinde yaşamıyorsunuz. Henüz gerçek yaşamın doluluğuna ulaşmadınız; size yardımcı olmak için 

Rabbinizin size yardım etmek üzere inmesi gerekliydi ki O'nun yardımıyla bilmediğiniz, anlamadığınız ve 

unuttuğunuz her şeyi bilebilesiniz. 

25 Mesih sizin örneğinizdir ve öyle olmalıdır; bunun için o zaman insan oldum. İsa'nın insanlığa 

getirdiği vahiy neydi? - O'nun sonsuz sevgisi, ilahi bilgeliği, sınırsız merhameti ve gücü. 

26 Sana söyledim: Beni örnek alın ve benim yaptığım işleri siz de yapın. Üstat olarak geldiğim için, 

bunun size imkansız öğretiler ya da insanların kavrayışının ötesinde öğretiler vermek için yapılmadığını 

anlamalısınız. 

27 O halde, İsa'nın size öğrettiklerine benzer işler yaparsanız, daha önce size sözünü ettiğim yaşam 

doluluğuna erişmiş olacağınızı anlayın. 

28 Ne kadar çok insan edindikleri bilgi sayesinde ruhani yüceliğe sahip olduklarını düşünürler ama 

benim için onlar gelişim yolunda duraklamış çocuklardan farksızdırlar. Çünkü ruhlarının yükselişine 

yalnızca akıllarını geliştirerek değil, varlıklarının bütününü geliştirerek ulaşabileceklerini ve insanda 

mükemmelliğe ulaşmak için geliştirilmesi gereken pek çok yetenek olduğunu unutmamalıdırlar. 

29 İşte bu nedenle - sevgi ve adalet yasalarımdan biri olarak - ruhun reenkarnasyonunu, ona 

mükemmelliğe ulaşması için gerekli tüm fırsatları sunan daha uzun bir yol vermek için başlattım. - Her 

dünyevi varoluş kısa bir derstir, çünkü aksi takdirde bir insanın benim tüm yasamı yerine getirme fırsatları 

çok az olurdu. Ama bu yaşamın amacını tanımanız kaçınılmazdır, öyle ki onun anlamını 

özümseyebilesiniz ve insan mükemmelliğinin temeli olan uyumuna ulaşabilesiniz - öyle ki daha yüksek 

bir yaşam seviyesine ilerleyebilesiniz, ta ki size henüz öğretmediğim pek çok ders ve henüz vermediğim 

pek çok vahiy sakladığım ruhani yaşama ulaşana dek. 

30 Dünya üzerindeki tüm insanlar hiçbir zaman aynı ruhani seviyede yaşamamıştır. Yüksek seviyeli 

insanların yanı sıra geri zekâlı insanlar da yaşıyordu. Size şunu belirtmeliyim ki, şimdiki zaman aynı 

zamanda çok yüksek ruhlu insanların ortaya çıkabileceği tek zaman olmayacaktır. 

31 Tüm zamanlarda, insanlık tarihinin uzak dönemlerinde bile, yüksek ruhlu insan örnekleri olmuştur. 

Eğer yukarı doğru evrimleşmelerine yardımcı olan birbirini izleyen reenkarnasyonlardan geçmemiş 

olsalardı, en eski zamanlarda bile evrimleşmiş ruha sahip insanların var olduğunu nasıl açıklayabilirdiniz? 
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32 Bunun nedeni, ruhun beden kabuğuyla aynı anda ortaya çıkmaması ya da insan ırkının 

başlangıcının ruhun başlangıcıyla aynı zamana denk gelmemesidir. Doğrusu ben size diyorum ki, dünyaya 

gelmiş hiçbir ruh yoktur ki, daha önce ahirette var olmasın. Hanginiz onun bu dünyaya gelmeden önce 

başka alanlarda yaşadığı zamanı ölçebilir ya da bilebilir? 

33 Diğer dünyalarda da ruhlar aynı şekilde irade özgürlüğüne sahiptirler ve günah işleyip yoldan 

çıkarlar ya da iyilikte sebat ederler ve bu şekilde sizin dünyada yaptığınız gibi yükselmeyi başarırlar. 

Ancak belirlenen zaman geldiğinde, bu dünyada yaşamaya mahkum olanlar asil bir görevi yerine getirmek 

için, diğerleri ise kefaret görevlerini yerine getirmek için dünyaya inerler. Ancak bu dünyayı nasıl görmek 

istediklerine bağlı olarak, kendisini bazılarına bir cennet, bazılarına ise bir cehennem olarak sunacaktır. Bu 

nedenle, bunlar Babalarının merhametini kavradıklarında, sadece ruh için kutsamalar ve yaşam dersleriyle 

ekilmiş harika bir yaşam göreceklerdir - onları Vaat Edilmiş Topraklara yaklaştıracak bir yol. 

34 Bazıları bu dünyayı geri dönme arzusuyla terk eder, bazıları ise geri dönmek zorunda kalma 

korkusuyla. Bunun nedeni, insan doğanızın Rab'le birlikte yaşayacağınız uyumu henüz kavrayamamış 

olmasıdır. 

35 Halkımın tüm yeryüzüne dağılmış olduğunu, yani ruhsal tohumun yeryüzünün tüm çevresine 

dağılmış olduğunu size daha önce açıklamıştım. 

36 Bugün önemsiz şeyler yüzünden birbirinizle anlaşamıyor ve hatta birbirinize saygısızlık 

ediyorsunuz. Ancak materyalist öğretiler hepinizi boğmakla tehdit ettiğinde, o zaman ruhla düşünen ve 

hisseden hepiniz sonunda bir olacaksınız. O zaman geldiğinde, birbirinizi tanıyabilmeniz için size bir 

işaret vereceğim - aynı şekilde görebileceğiniz ve duyabileceğiniz bir şey. Sonra birbirinize tanıklık 

ettiğinizde şaşıracak ve şöyle diyeceksiniz: "Bizi ziyaret eden Rab'dir." 

37 Ruhani kardeşlerinizin sadece bu ulusta yaşamadıklarını, aynı zamanda diğer halklarda, bölgelerde 

ve uluslarda da bulunduklarını anlayın. Burada duyduğunuz ve aldığınız her şeye gerçek bir tanıklık 

edebilmeniz için yaşamlarınızda en büyük saflığa ulaşmaya kendinizi hazırlamanız gerektiğini bilin. Tüm 

ruhlara dokunuyorum ki, saati geldiğinde, onlar da aldıkları her şeyin gerçek ve eksiksiz bir tanıklığını 

size verebilsinler ve sizi sevgiyle dinlemeye hazır olsunlar. 

38 Birleştiklerinde bu insanları yeryüzünde hareket ettiren insani güçler olmayacaktır. Kendine ait bir 

şehir aramaksızın ruhsal olarak bir olacak ve dünyayı yönetecek ruhani bir hükümet olmayacaktır. 

39 Daha yüksek bir ışık ona rehberlik edecek ve çeşitli ideolojilerin, doktrinlerin, hareketlerin, 

dinlerin, inançların ve mezheplerin ortasında ona ilham verecek ve o zaman şimdiye kadar en derin 

materyalizme dalmış olarak yaşamış olan insanlık, bu bilgili insanların ortaya çıkışını gördüğünde 

hayretler içinde kalacaktır. 

40 Halkım geçmiş zamanlarda kendilerini Yaratıcılarıyla mükemmel bir birlikteliğe yaklaştıran işler 

yapmadı, aksine küfre ve itaatsizliğe düştüler. Yine de onları yok etmedim, çünkü sevgi doğruluğum 

onları korumak ve yeryüzünde çoğaltmak istedi, böylece kendilerini geçmişteki günahlarından 

arındıracaklar ve sonra ruhta daha büyük bir ışıkla, ilk zamanlarda onlara zaten emanet edilmiş olan görevi 

yerine getireceklerdi. İlahi mesajı kardeşlerine ulaştırmak, diğer halklar için ruhani bir öncü olmak ve 

eserleri ve örnekleriyle Baba'nın ilahi yasasına nasıl uyulacağını ve itaat edileceğini öğretmekten ibarettir. 

41 Sizi dünyaya insanlık için bir nimet olarak gönderdiğimi anlayın. Birbirinizden fiziksel olarak uzak 

olsanız bile, hepinizin ruhta, düşüncede ve işlerinizde birleşeceğiniz o saate hazırlıklı olabilmek için dua 

edin ve izleyin. Sadece ruhsallaşma yoluyla, adım adım ilerleyen, insanları yutan, acı ve sefalet eken 

materyalizm ejderhasıyla savaşabilir ve onu yenebilirsiniz. 

42 Bu zamanda size diyorum ki: Bu zamanda Beni kabul etmek ve Sözümü işitmek kaderinde olan 

sizler kutsanmışsınız. Sizi donattım ve ışığım ruhunuza doldu. Bu sayede güçlü olacaksınız ve başınıza 

büyük sınavlar gelse bile, yenilmenize izin vermeyeceksiniz. Ruhani yuvaya girdiğinizde, size bahşedilen 

ayrıcalığın ne kadar büyük olduğunu anlayacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. 

43 Sözümü ilk duyduğunuzda, sizinle konuşanın Ben olduğumu hissettiniz; ve yaptığınız işleri 

düşünerek, saf olmadığınızı, kendinizi buna layık hale getirmeniz gerektiğini düşündünüz ve her gün daha 

mükemmel olan yeni bir yaşama başladınız. Ancak bu kararlılıkta ısrar etmek sizin için ne kadar zor. Ben 

sizden istemeden sık sık kendinizi feda ediyorsunuz ve çok geçmeden yoruluyorsunuz. Size diyorum ki, 
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bu yolda sabırla ilerlemeniz Beni hoşnut eder. Üstlendiğiniz iş bu kadar büyükken kendinizi kısa sürede 

nasıl mükemmelleştireceksiniz? 

44 Beni seviyorsun ve bu senin temelin. Bana inancınızı gösteriyorsunuz ve o zaman bile sıkıntıya 

düştüğünüzde bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, yasalarınızı yerine getirmekten her zaman 

alıkonuluyorum. Sevdiklerimin inançsızlığı beni zayıflatıyor, ayartma beni aşağı çekmek için sürekli bana 

yaklaşıyor ve ben de kararımı bozdum!" Ama size söylüyorum, bu çatışmanın ortasında çalışmalısınız; 

karşılaştığınız engeller imanınız için sınavlardır ve bunlar aracılığıyla ruh kendini daha fazla arındırır. 

Kendinize güvenin, içinizde benim Ruhum olduğunu ve bu büyük savaşa katılmaya hazır olduğunuzu 

anlayın. 

45 Henüz ilk adımlarınızı atıyorsunuz ve her ne kadar bazılarınızı kilise önderi, bazılarınızı da "ses 

taşıyıcısı" olmaya çağırmış olsam da, misyonunuzu tanımak ve bunu yerine getirebilmek için hepinizin 

kendi üzerinizde çalışmanız gerekiyor. Ama haklılığınızı inkar etmiyorum: Davama kalplerinizde ilk yeri 

verdiniz ve en büyük arzunuz beni takip etmek. Ben, Babanız, size rehberlik ettim, yol gösterdim ve 

sevgimi ve merhametimi bilesiniz diye size yüreğimi açtım. 

46 Sabrımın sınırı yok. Ruhani yükselişinize ulaşmanız için size üç çağ ve sayısız reenkarnasyon 

bahşettim ve bu zamanda bile insanların inançsızlığına ve materyalizmine aldırmadan sizinle 

konuşuyorum. Ruhani vahiylerin üçüncü çağındasınız ve ruhani armağanlarınızı nasıl kullanacağınızı 

bilirseniz, ruhunuzun gücünün farkına varacak ve her zaman sizlerden büyük işler yapabilecek yüksek 

varlıklar yaratmak istediğimi öğreneceksiniz. Sevgi yasam tarafından yönetilmenize izin vermeniz ve onu 

gözlemlemeniz için her şeyi sağladım. Her 'işçinin' sağ elinde bir koruyucu melek vardır ve bu varlıklar 

sizinle iletişim kurduklarında, size alçakgönüllülüklerini, itaatkârlıklarını göstermiş olurlar. Yaşam 

yolunuzda size eşlik ettiler ve yolun zorluklarına sizinle birlikte katlandılar. Onları dinleyin, çünkü onların 

ışık dolu sözlerinde vahiylerimin açıklamasını bulacaksınız. 1950 yılından sonra sizden uzak kalmayacak, 

ruhunuza ilham vermeye ve insanlığı korumaya devam edecek olan bu erdemli varlıkların örneğini 

hatırlayacaksınız. 

47 Sözlerime kusur bulaştırmamak için kendinizi eğitin. (Ruhani) içeriğini tanıyın. Kullandığım ses 

taşıyıcısı hazırlıklı olmazsa, ruhu diktelerimi dikkatle almazsa, dudaklarından çıkan söz benim 

mükemmelliğimi yansıtmayacaktır. Bu nedenle, bunun gerçek anlamına nüfuz edin ve ne ifade etmek 

istediğimi öğreneceksiniz. Bana kusur atfetmeyin; benim sizin Tanrınız olduğumu, kusursuz olduğumu 

anlayın. 

48 Gayretle ayağa kalk ve davamı savun. "İşçilerin" eylemlerinde hukukun dışında bulduğunuz her 

şeyi sevgi ve adaletle düzeltin. 

49 Ektiklerinizden doğruluk ve saflık içerenleri alıyorum ve olgunluğa erişmemiş olanları, beslemeye 

ve düzeltmeye devam edebilmeniz için ellerinize bırakıyorum. 

50 Ama bana gelin çocuklarım, sizi kabul ediyorum. Farklı yollarda dolaşan yorgun gezginler 

gibisiniz ve şimdi, büyük denemeler ve hayal kırıklıklarından sonra, benim kutsamamı ve yardımımı 

istiyorsunuz. Geldiğinizde beni kutsadınız ve bir dinlenme yeri bulduğunuz için bana teşekkür ettiniz ve 

Efendi size şöyle dedi: Sizi lütufla dolduruyorum ve yeni bir güç kazanmanız, cesaretle esinlenmeniz 

benim isteğimdir; çünkü öğretilerimi dikkatle dinledikten sonra, kendinizi tüm insanların ve özellikle İsrail 

halkının üzerine gelmekte olan bir savaşla yüzleşmeye hazırlayacaksınız. Görevleri her zaman çok büyük 

olan bu insanların bir parçası olduğunuzu unutmayın. Aranızda peygamberler, sözümü yorumlayanlar, 

bilgeler var. 

51 Siz mükemmel yaratıldınız. Ruhunuz, yaratılışımın ihtişamını tanıyabilmeniz için aydınlatıldı, 

böylece onun ruhani özünü inceleyerek benim gibi olduğunuzu anlayabilir ve maddi doğayı bilerek ondan 

yararlanabilirsiniz, çünkü o benim tarafımdan insanlara alçakgönüllü bir hizmetkâr olarak yaratıldı. Bunu 

fark etmeye ve kontrol etmeye ne zaman hazır olacaksınız? Ne zaman bir doğa gücüne hemcinslerinizin 

yararına yaşaması ya da değişmesi için emir verebilecek kadar değerli olacaksınız? Doğru, onlar adalet ve 

sevgiyle çıkarılan yasalara itaat ediyorlar, ama sizin yetkiniz var ve size söyledim, eğer kendinizi 

ruhsallaştırırsanız, hastalıklara, havanın acımasızlığına, talihsizliklerin sertliğine ve benim adıma günah 

işlemeye son verebilirsiniz. İnancınız varsa tüm bunları yapabilirsiniz. Her ruhun sarsılacağı ve her zihnin 

uyanacağı zaman gelecek; ve ışığın ve mükemmelliğin geldiği kaynağı aradığında beni bulacak. 
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52 Bir yenilenme çağı yaklaşıyor. Siz, öğrencilerim, yeni bir dünyanın doğuşunun temellerini 

atacaksınız. Size olan sevgilerinden dolayı insanlığın ruhani yükselişini sağlamak için mücadele eden 

iyilik orduları, melekler gibi çalışmalısınız. 

53 Sevgi, insanın yenilenmesini sağlayabileceği en güçlü kuvvettir. 

54 İkinci Çağ'da pek çok kişi benden şüphe etti; muhtaç, hasta ve günahkâr kalabalıkların ortasındaki 

mütevazı adamın Efendi, Baba'nın Sözü olduğuna inanamadılar. Ve benim yararlarımı, sevgi ve bağışlama 

işlerimi gördüklerinde, "Bu bir sihirbaz mı yoksa peygamber mi?" dediler. Zina eden kadın yanıma 

geldiğinde beni sınamak istediler ve bana şöyle dediler: "Günah işleyen bu kadını yargıla; o ahlaksızdır ve 

aramızda olmayı hak etmiyor. Onu kov, çünkü senin öğretilerini dinlemeye ya da ekmeğini paylaşmaya 

layık değil." Onlara dedim ki, "Bu kadının suçunu biliyorsunuz; hepiniz onun günahkâr olduğunu kabul 

ediyorsunuz. Ama her türlü günahtan arınmış, saf olan ilk taşı atsın." Onu suçlayanların vicdanlarına 

dokundum ve çok geçmeden kendi suçlarının o kadınınkinden çok daha büyük olduğunu anladılar. 

Utanarak geri çekildiler ve o kalabalık tarafından suçlanan ve mahkûm edilen kişi utancının farkına 

vararak Benden af diledi ve tövbesi o kadar büyüktü ki kendini arınmış hissetti ve yüreğinde sevgi 

alevlendi. Sonra onu ayağa kaldırdım ve "Seni affediyorum, git ve bir daha günah işleme" dedim. 

55 Bu nedenle, ne zaman bir suçun yükü altında ezildiğinizi hissetseniz ve tövbe etseniz, dua ve iyi 

işler yaparak kendinizi arındırmalısınız. Bana gelin, huzura kavuşun ve bir daha günah işlemeyin. Ama 

size şunu da söyleyeyim: Neden başkalarının günahlarını merhametsizce yargılıyor ve kendi içinize 

bakmıyorsunuz? Günah işlemeden önce bile sizi bağışlıyorum, ama yolumda tövbe eden ne kadar az kadın 

buldum. Ama günahın ortadan kalkacağını size bir kez daha duyuruyorum. 

56 Dünya saf olacak. İnsan yine vicdanının sesini dinleyecektir. Sizi benimle birlikte yaşamaya davet 

ediyorum ve bu bana ulaşmanın tek yoludur. 

57 Ne zaman izler ve dua ederseniz, acı çekmekten ve ayartılmaktan kurtulursunuz. Size verdiğim 

zamanı, öğrenciler olarak imanınızı kanıtlayacak işler yapmak için kullanın. Dünya size yaklaşacak ve 

huzurunuzu gördüklerinde hayrete düşecekler ve şöyle diyecekler: "Nasıl oluyor da uluslar nefret ateşine 

dönüşmüşken bu halk iç huzurun tadını çıkarıyor?" Efendi onlara şöyle cevap verecektir: "Bu halkı 

arınmış ve değerli buluyorum, yine de herkese indim. Beni arayan herkes Beni bulacak ve Ben ona o kadar 

yakın olacağım ki, Beni kendi yüreğinde hissedecek." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 157 
1 İsrail halkı, bana yüreğinizi açıyorsunuz. Beni baban gibi sevmeni istiyorum. Ruhum senin aşkını 

özlüyor. Dünya beni unuttu ve beni aradığında bunu kusurlu kültler aracılığıyla yapıyor ve varlığıma dair 

hiçbir kanıt bulamayınca inancını kaybediyor ve imansızlaşıyor. Eğer birine şu anda İsrail halkıyla 

konuştuğumu söyleseydiniz, buna inanmaz, benden kanıt ister ve Thomas gibi olurdu. Ama ben size, "Ne 

mutlu görmeden iman edene!" dedim. 

2 Size her zaman öğrettiğim gibi, Kendim için hazırladığım tapınak insanın kendi ruhundadır. 

3 Bildirilerimi inceleyin ve bana nasıl geleceğinizi bilmediğiniz için size bir kez daha geldiğimi 

hatırlayın. Yasa'ya, Benim Sözüme ve kehanetlere sahip olmanıza rağmen, kaderinizi anlamadınız ve 

görevinizi yerine getirmediniz. Eğer bunu doğru bir şekilde kavramış olsaydınız, bu yeni çağa işaret eden 

olayları bekliyor olurdunuz. 

4 İkinci Çağ'da olduğu gibi size öğretilerimi vermeye geldim. Pek çok kişi beni tanımayacak, 

yalnızca kendilerini ruhsallaştıranlar bu tezahürü açıkça görecekler. Beni duyan sizler, izimi keşfetmemiş 

olan insanlığa merhamet edin ve kendinizi öğretmeye ve üstat olmaya hazırlayın. Öğrencilerinizin 

inançlarında ve Öğretime ilişkin bilgilerinde büyüdüklerini büyük bir sevinçle göreceksiniz. 

5 Birçok kalp bana gelecek. Gururla dolu olanlar alçakgönüllülükle gelecektir. Diğerleri 

vicdanlarının rehberliğinde, işlerini ölçerek ve büyük bir tövbe ile geleceklerdir. Ruhları saf bir pınar gibi, 

sözlerim de susuzluklarını gideren berrak bir su gibi olsun diye onları hazırlamak için bekliyorum. 

6 İlyas bu ışığı alacak olanları hazırlamak için gönderilmişti. Derin bir uykuya dalmış ve ruhani olan 

her şeye karşı sağır olan insanlığı şaşırttı. Sadece birkaçı mesajı almaya hazırdı. Sözümün yerine 

getirildiğini gördüklerinde o çocukların içinde ne büyük bir mutluluk vardı! Ve tüm insanlar için ruhumda 

nasıl bir sevgi vardı! Yıllar geçti ve canlılık dolu sözlerim kalpleri beslemek için aşağıya aktı. Diğerleri 

daha sonra, bu tezahür sona erdiğinde uyanacaktır. Ama şikayet etmesinler, çünkü herkes için en büyük 

lütuf zamanı geliyor, o zaman benimle bedensel aracılar olmadan iletişim kurmaya çalışacaksınız. 

7 Bilim adamlarına ben musallat olacağım. Birçok garip hastalık ortaya çıkacak ve onları nasıl 

tedavi edeceklerini bilemeyecekler; acıyı dindiremeyecekler. Sadece ruhen yükselenler iyileştirme 

yeteneğine sahip olacaktır. Kendilerini ruhanileştirme arzusuyla dolu olan bakanlar "İsrail halkına" 

katılacaklardır. "İlk" olan pek çok kişi "son" olacaktır. Sevgi temelleri üzerine kurulmamış olan pek çok 

kurum ve kiliseden geriye tek bir taş bile kalmayacaktır. Şu anda tarlaları temizliyorum ve buğdayın 

yanında yabani otların büyümesini istemiyorum. 

8 Evleri ziyaret edin, hastalarla ilgilenin, hapishanelerde ve kefaret yerlerinde acı çekenlere yardım 

edin, herkesi teselli edin, benim adıma gidin ve ruhani armağanlarınızı kullanın. 

9 Ruhani dünyayı model alın, sabrında, insanlığa olan sevgisinde ve hepinizin iyiliği için verdiği 

mücadelede ona öykünün. 

10 Dünyayı çok seven ama daha sonra beni dinleyen pek çok kişi hatalarının farkına vardı ve 

kendilerini arındırmak için içlerinde büyüyen bir arzu hissettiler. İçsel bir mücadeleden geçiyorlar ve 

sonrasında bana soruyorlar: "Tanrım, ruhumuzun özgürleşmesi için 'bedeni' ve dünyayı inkar etmek 

gerekli mi?" Onlara şu yanıtı veriyorum: "Erdem 'bedeni' inkâr etmekte değil, ruh ile onun örtüsü olan 

beden arasındaki uyumu sağlamakta yatar." Ancak ruh önce vicdanı tarafından yönlendirilmezse bu uyum 

nasıl sağlanır? 

11 Bedeninizi ruhunuzun düşmanı olarak kullandığımı mı düşünüyorsunuz? "Hayır, sen bana cevap 

ver. Ama her zaman böyle davrandılar - düşman gibi. Biri her zaman diğeriyle sürekli savaş halinde 

olmuştur - "beden" sahte bayramlık giysileriyle dünyayı tercih ettiği için, ruh ise kendini özgürleştirme ve 

daha yüksek bir mükemmelliğe ulaşma arzusu hissettiği için. 

12 Yalnızca yasanın açıklaması olan öğretilerim sizi uyuma, varlığınızın içsel uzlaşmasına 

getirebilecektir. İnanın bana: bu savaşı kazandığınızda, tüm yol sizin için kolaylaşacaktır. 

13 Bunu şu şekilde anlamalısınız: "Beden" gemidir, ruh ise dümencidir. Geminin dümenciyi istediği 

gibi yönlendirmesi nasıl doğru olabilir? 

14 İnsanın içindeki bu uyum eksikliğinden büyük fırtınalar doğmuş ve bunların çoğunda ruh mağlup 

olmuştur. Ancak "beden", ruhun büyük hedefine doğru ilerlediği ikna ve güven sayesinde nihayet 
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uysallaştığında ve hakkı olan görevi isyan etmeden kabul ettiğinde ve artık ruhunu hakkı olandan mahrum 

bırakmadığında, o zaman insan yaratığını oluşturan iki doğa arasında uyum sağlanacaktır. Beden ve ruh, 

Yaratıcılarının sevgi ve bilgeliğinin vicdanları aracılığıyla onlara işaret ettiği manevi gelişim yolunda 

birlikte yürüdüklerinde bu yükselişe ulaşacaksınız. "Beden" daha sonra Ruh'un emirlerine itaat, uysallık ve 

uysallık nedeniyle, ruhuna sonsuz yaşamdaki yerine ulaşmış olmanın yüceliğini ve sevincini vermek için 

kendini fedakarlık ve feragat çarmıhında çarmıha gerecektir. 

15 İrade özgürlüğü en yüksek ifadedir, insana yaşam yolunda bahşedilen en mükemmel özgürlük 

armağanıdır, öyle ki vicdanın öğütleri ve mücadeleyle geçen sınavlar sayesinde iyiye olan azmi onu 

Baba'nın koynuna ulaştırsın. Ancak irade özgürlüğünün yerini ahlaksızlık almış, vicdana kulak tıkanmış, 

sadece dünyanın talepleri dinlenir olmuş ve ruhsallaşmanın yerini materyalizm almıştır. 

16 Bu kadar çok kafa karışıklığı ve sapkınlık karşısında, öğretilerim bu zamanın insanlarına saçma 

gelecektir. Ama ben size bunun, insanların içine düştükleri uyuşukluktan kendilerini kurtarabilmeleri için 

doğru öğreti olduğunu söylüyorum. 

17 Dünya hacıları, bastonunuzu ve seyahat bohçanızı yere bırakın ve uzun gezintilerinizden sonra 

dinlenin. Burada benimle oturun, ekmeğimden yiyin ve Efendinizle konuşun. Ruhun mükemmel bir 

birliktelik içinde bana gelsin. 

18 Sizler başka zamanlarda ruhlarının mükemmelleşmesi arzusuyla beni takip eden aynı insanlarsınız, 

ama şimdi bana şaşkınlıkla soruyorsunuz: "Neden bize döndünüz?" Ben de size şöyle yanıt veriyorum: 

"Çocuklarımın ruhunun sonsuza dek Rabbinin sağında yaşayacağı yazılıdır. Fakat bana gelebilmeniz için, 

Üstadınızın izinden gitmeyi öğrenmeniz ve liyakat kazanmanız gerekir. 

19 Tohumumu her zaman içinize ektim, ama beni sevenler ne kadar az. Alçakgönüllülüğün bir örneği 

olan dürüst Habil'den, bilgelik ve kutsallıkla meshedilmiş Yakup'un oğlu Yusuf'tan, bedenine ya da ruhuna 

zarar verecek dünyevi hiçbir şey kullanmadan sadece bana tanıklık etmek için yaşayan Vaftizci Yahya'dan 

bu yana gücümü elçiler aracılığıyla, çok sayıda ruhani varlıktan seçilmiş kişiler aracılığıyla açıkladım. Ve 

ruhu saf olan bu kişiler gibi, tanıdığınız ve çalışmaları yıllar geçtikçe büyüyen ve büyük boyutlara ulaşan 

pek çok kişi var. Ancak sonsuzlukta kaybolup gitmesine izin verdiğiniz onca kanıt ve onca çığlık sizin için 

yeterli olmadı, çünkü elçilerimde İlahiliğimin yansımasını tanımak istemediniz. 

20 Rabbinizin huzurunda O'na çok yakın olmayı ve O'nun kendi dilinizde konuşan sesini duymayı 

istediniz ve kurtuluşunuza erişebilmeniz için bu size bahşedildi. Yine de, size bu kadar yakın olmama ve 

halkımla konuşmama rağmen, beni takip etmediniz ve beni size dönmeye zorladınız. 

21 İkinci Çağ'a ilişkin öğretilerim vicdanınızın kitabında yazılıdır. Size Meryem'in şefkatini ve 

sevecenliğini sevmeyi ve kabul etmeyi öğrettim. Anne rahminin sıcaklığını hissetmekten ve göğsünün 

bana sunduğu beslenmenin tadını çıkarmaktan mutluydum. Onunla birlikte neşeli olabilir ve aynı zamanda 

günün zahmetli ve zor işlerini onunla paylaşabilirdim. Kral Yıldız'ın ışınlarının okşamasını aldım ve 

dağların, tarlaların, denizin manzarasının tadını çıkardım ve her şeye kutsamalarımı bahşettim. Tahıl 

tarlalarını, suları ve insana besin sağlayan her şeyi kutsadım. 

22 Dostluk elimi uzattım, küçük çocukların masumiyetinden, genç erkeklerin zarafetinden ve asil 

mizacından ve bakirelerin kalplerinin saflığından sevinç duydum. Annelerin özverisini ve fedakârlığını ve 

erkeklerin enerjisini gözlemlemek beni memnun etti. Otuz üç yıl boyunca dünyada yaşadım ki, insan Beni 

sürekli örnek almayı öğrenebilmek için, yakından tefekkür edebileceği Rabbinin mükemmelliğini ve 

örneğini doğrudan deneyimleyebilsin. Size Tanrı'yı sevmeyi ve O'nun yasalarına itaat etmeyi öğrettim. 

Size anne babanızı, kardeşlerinizi ve çocuklarınızı nasıl seveceğinizi anlattım, eşler arasındaki sevgiden 

bahsettim, size düzgün çalışma şeklini, karşılıklı saygı ve yardımseverliği gösterdim, sizi Baba ile 

mükemmel bir birliktelik içinde ve aynı zamanda doğayla uyum içinde yaşamaya davet ettim. 

23 Yine de birçok kişi çağrıldı ve sadece birkaçı seçildi. On iki kişi bilgeliğimin tamamını verdiğim 

kişilerdi. Onları İkinci Ahit'ten, neredeyse tamamı mecazi anlamda verilen öğretilerden, sayısız 

benzetmelerimden sorumlu kıldım; ve tüm bunlar insanların ruhuna sonsuza dek kazındı, öyle ki ne zaman 

ne de değişen talihler onu silebilsin. 

24 O yaratıklara cesaret verdim ki, kendilerini bekleyen savaşta hiçbir şey onları yıldıramasın, 

yazıcılara meydan okuyabilsinler ve insan biliminin üzerine çıkabilsinler. Öğrencilerime şöyle dedim: 

"Sizi insanların çobanları olarak, bugün dağılmış olan ve tek bir engelde birleşmesi gereken o sürünün 
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çobanları olarak bırakıyorum." Onlara ayrıca, "Tapınağı inşa edin" dedim; ama bunu onlara söylediğimde, 

taşlardan inşa edilmiş tapınakları kastetmedim, onlara Rabbiniz için bir konut inşa etmek için uygun "yer" 

olan Ruh'tan söz ediyordum. İnsan Benim tapınağımı hayal bile edemez, çünkü o tüm yaratıklarıyla 

birlikte evren tarafından oluşturulmuştur ve içinde gerçek sunak, sunu ve ışık vardır. 

25 Öğrencilerimin kalbi hazırlanmıştı, kabın içi ve dışı saftı ve iyilik, inanç ve umutla doluydu. 

Böylece insanlığa Müjde'yi getirmek üzere yola çıktılar. Ben ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla 

konuştuklarında onlara şöyle demişler: "Hepiniz Rab'bi kabul edebilirsiniz; onun sözünde Efendi'nin kanı 

ve bedeni vardır." 

26 Böylece konuştular ve ben de onlara adım adım rehberlik ettim. Nasıl öğreteceklerini ve tüm 

sözlerini eylemleriyle nasıl doğrulayacaklarını biliyorlardı. Nerede olurlarsa olsunlar, ister çölde, ister 

anavatanda, ister ayaklarının bastığı çeşitli topraklarda olsunlar, Tapınağın içindeydiler. Ağızları, ulusları 

arındıran berrak ve ferahlatıcı bir su kaynağı gibiydi. 

27 İsa gibi onlar da ne taç, ne asa, ne de mor kaftan giyiyorlardı; alçakgönüllüydüler. Onlara şunu 

söyledim: "Alçakgönüllü olun, nereye giderseniz gidin 'sonuncu' olun. Benden aldığınız her şeyi 

hemcinslerinize verin, hiçbir şeyi saklamayın ve tohumumun çoğalıp tüm yüreklere ulaşmasını sağlayın." 

28 Öğrencilerim her zaman insan hayatına saygı duydular, asla benim yerime yargıç olmaya cesaret 

edemediler. Haklı ya da haksız olsun, bir meseleyi Bana bırakmaları gerektiğini biliyorlardı, çünkü onu 

yalnızca Ben doğru bir şekilde çözebilirdim. İnsanlara neden günah işlediklerini sormazlar ve herkese 

karşı şefkat ve merhamet gösterirlerdi. 

29 Şimdi Üçüncü Çağ'da, halkım Benim tezahürümün sonuna yaklaşırken, yeni öğrenciler 

hazırlıyorum. Her şey benim isteğim doğrultusunda gerçekleşti. Şu anda çocuklarımın ruhunda yıkılmaz 

bir tapınak inşa ediyorum. 

30 Bana daha fazla sembol sunmayın ve artık beni fiziksel olarak temsil etmeyin. Sadece ilhamlarımı 

dinler ve takip ederim. Bu, ruhsallaşmanızı sağlamak için yeterli olacaktır. 

31 Bu kez sesimi, insanların ruhunu titrettiğim İlk Zaman'da size işittirdiğim gibi işittiniz. 

32 Artık size talimatlarımı beden almış Sözüm olan İsa aracılığıyla vermiyorum. Sizinle insan 

yaratıklar aracılığıyla konuştum, çünkü artık daha evrimleşmiş durumdasınız ve beni anlayabiliyor ve 

sözümü iletebiliyorsunuz. 

33 Benimle birlikte yaşayan yüksek ruh varlıkları tarafından kullanılan, Yaratıcınızla ruhtan ruha 

diyaloğun başlangıcı yoluyla daha yüksek bir formda tekrar ele almak için bu tezahürün sonu zaten 

yakındır. 

34 Ayrılacağım günden korkmayın, çünkü Ben sizden asla uzak olmayacağım. İkinci Çağ'da Göğe 

Yükselişimden sonra, onlara teselli vermek için kendimi İsa şeklinde sınırlı olarak öğrencilerime 

gösterdim. Bugün Beni kaç gün hissetmeyeceğinizi bilmiyorsunuz, ama sonunda Beni tekrar göreceksiniz 

ve size ilham verdiğimi ve zihninize yeni kelimelerin aktığını hissedeceksiniz. Sizden sadece tek bir beden 

ve tek bir irade olarak birleşmenizi istiyorum ki bu şekilde hedefe ulaşmaya layık olabilesiniz. Seçilmiş 

halkın on iki kabilesi bu (veda) gününde hazır bulunacak, on iki elçi de size eşlik edecek, böylece onların 

örneğiyle cesaretlenebileceksiniz. Çünkü onlar gibi ben de sizi aç kurtların arasında koyunlar gibi 

bırakıyorum. Ama zulümde, hapishanede, bana ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olacağım. 

35 Tohumumu koruyacağım. 

36 Halkım arasında sevgi, saflık ve sadeliğin hüküm sürdüğünü gördüğümde, sizi insanlığın efendileri 

olarak bırakabilmem için hala çok çaba göstermelisiniz. Senden talimat isterlerse, onlara ver; seni 

sustururlarsa, alçakgönüllülükle sessiz ol. Size öğrettiğim gibi her zaman kendi yolunuzda ilerleyin. 

37 İnsan kardeşlerinizi sevin ki aralarında barış ve uyumun temellerini atabilesiniz. 

38 Millet, ne zaman meyve vereceksiniz? Size öğrettiklerimden bu yana çok zaman geçti ve 

insanların ruhsal uyanışları için çok ihtiyaç duydukları elçiler hâlâ ortaya çıkmadı. 

39 Beni dinlemek için çok az zamanınız kaldı ve derslerimi öğrenmeniz gerekiyor ki onlara tanıklık 

etmeniz kolaylaşsın. 

40 Unutmayın: Size olan sözüm sona erdiğinde, bu tezahürde beni duyacak kadar şanslı olmayan 

birçok kalbin imanla uyanması ve işlerime yönelmesi sizin örneğinize ve işlerinize bağlıdır. 
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41 Bu sözlere örnek olarak, bedenini ve ruhunu tamamen Rabbinin hizmetine adayan ve daha sonra 

Pavlus olarak anılacak olan Saul'un din değiştirmesini veriyorum. 

42 Pavlus on iki elçiden biri değildi, benim soframda yemek yemedi ve öğretilerimi dinlemek için 

beni takip etmedi. Aksine, bana inanmadı ve beni izleyenlere iyi gözlerle bakmadı. Kalbinde, 

öğrencilerime emanet ettiğim ve henüz yayılmaya başlayan tohumu yok etme fikri vardı. Ama Pavlus 

onun benimkilerden biri olduğunu bilmiyordu. Mesih'in gelmesi gerektiğini biliyordu ve buna inanıyordu. 

Ama alçakgönüllü İsa'nın vaat edilen Kurtarıcı olabileceğini düşünemiyordu. Yüreği dünyanın gururuyla 

doluydu ve bu nedenle Rabbinin varlığını hissetmemişti. 

43 Saul Kurtarıcısına karşı ayaklanmıştı. Öğrencilerime ve mesajımı o elçilerin ağzından duymak için 

onlara yönelen insanlara zulmetti. Bu yüzden Mine'ye zulmetmek üzereyken onu şaşırttım. Ona kalbinin 

en hassas yerinden dokundum ve beni hemen tanıdı çünkü ruhu beni bekliyordu. Bu yüzden sesimi duydu. 

44 Benim isteğim o çok tanınan adamın bu şekilde dönüştürülmesiydi, öyle ki dünya onun tüm 

yöntemlerinde imana ve anlayışa bir teşvik olarak hizmet etmesi gereken o şaşırtıcı işlere tanık olabilsin. 

45 O andan itibaren hayatını, Üstadının sevgisinden ve ilahi öğretilerinden ilham alarak komşusunun 

sevgisine adayan bu adamın hayatını neden ayrıntılı olarak ele alalım? 

46 Pavlus Sözümün en büyük elçilerinden biriydi, tanıklığı her zaman sevgi, samimiyet, doğruluk ve 

ışıkla doluydu. Eski materyalizmi çok yüksek bir maneviyata, sertliği sonsuz bir yumuşaklığa dönüştü; ve 

böylece havarilerime zulmeden kişi, Sözümün en gayretli ekicisi, uğruna yaşadığı ve hayatını adadığı 

Rabbinin ilahi mesajını çeşitli uluslara, illere ve köylere götüren yorulmak bilmeyen gezici vaiz oldu. 

47 İşte sevgili insanlar, güzel bir dönüşüm örneği ve insanların beni henüz duymamış olsalar bile, 

benim büyük havarilerim olabileceklerinin kanıtı. 

48 Bugün size söylüyorum: Halkım nerede? Denemelerde bilge, savaşlarda cesur ve mücadelelerde 

kararlı olanlar nerede? Dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdalar. Ama Ben onları sesimle yola 

çıkaracağım ve tüm ulusların önüne çıkabilmeleri için ruhsal olarak birleştireceğim. Ama size söylüyorum 

ki bugün bu ittifak, tüm insanlardan beklediğim ittifakın doğasını anlayacak olan tüm ırklardan insanlar 

tarafından oluşturulacaktır. 

49 Bu halk cesur ve vahşi olacak, ama ne kardeş katili silahları, ne savaş arabaları olacak, ne de yıkım 

şarkıları söyleyecekler. Sancağı barış, kılıcı hakikat ve kalkanı sevgi olacaktır. 

50 Hiç kimse bu insanların nerede olduğunu keşfedemeyecek: o her yerde. Düşmanları onu yok 

etmeye çalışacaklar, ama bunu başaramayacaklar, çünkü onu hiçbir yerde dünyevi olarak birleşmiş 

bulamayacaklar, çünkü onun birliği, düzeni ve uyumu ruhani olacaktır. 

51 Bir zamanlar bir Musa onları özgür kılmış, kavrulmuş ve ıssız yollardan geçirmiş ve onları Vaat 

Edilmiş Toprakların kapılarına getirene kadar etraflarını saran düşman kalabalıkların ortasından 

yürütmüşken, bugün görünmez ama hissedilir ve mevcut olan bir İlyas insanları savaşa çağıracak ve onları 

sağlam ve emin adımlarla ruhunuz için hazır tuttuğum evin eşiklerine getirmek için onlara ışık dolu yollar 

gösterecektir. 

52 Onun rehberi ve önderi olan ruhani yasa, taşa kazıdığım ve Sina Dağı'nda size açıklananla aynıdır. 

Onu besleyen ruhsal ekmek, İsa aracılığıyla size verilen Söz'de bulunanla aynıdır. Hakikat yolundan bir 

daha asla sapmaması için ona umut ve cesaret veren ışık, insan ruhuna bilmediği her şeyi açıklamak için 

bu zamanda sonsuzluktan inen ilham olacaktır. 

53 Kendisine verdiğim yeteneklerde ve ruhsal armağanlarda ilerleme gösteren, aynı zamanda 

yorulmak bilmeyen bir hakikat arayıcısı olan ya da ruhsallaşmayı seven herkes - size gerçekten 

söylüyorum, bu halkın askerlerinden biri olacak ve Rabbinin onu savaşa çağırdığında çağrısını duyacak, 

aynı şekilde onu barışa çağırdığında da. 

54 Bu resim size sadece güzel bir rüya gibi mi görünüyor? 

55 Musa Mısır'da İsrail'e seslenip onlara Vaat Edilmiş Topraklar'ın bereketlerini duyurduğunda, halk 

şüpheye düştü çünkü esaret boyunduruğuna ve köleliğin acılarına zincirlenmeye alışmışlardı, bu yüzden 

onlar için özgürlük ve esenlik dolu bir ülke olması imkânsız görünüyordu. Yine de bu halk yola koyuldu 

ve ilk başta kendilerine sadece güzel bir rüya gibi görünen o topraklara yaklaştıkça yaklaştı, ta ki sonunda 

azimlerinin ve sadakatlerinin meyvesine ulaşana kadar. 

56 Beni taç ve asa ile hayal etmeyin; hayır, beni mütevazı ve sade görün. 
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57 Her ruh için besin olan Sözümün özünü özümsemenizi istiyorum. İçinde yaşam ekmeğini, ruhsal 

sevincin şarabını, gerçek sevginin meyvesini bulacaksınız. 

58 Bu sevgi ve ruhsallaşma sofrasında benimle birlikte yemek yerken, benimle konuşmayı ve beni 

duymayı öğrenmeniz gereklidir. Şu anda katıldığınız bu tezahür sadece geçicidir ve sesimi artık bu formda 

duymadığınızda kendinizi terk edilmiş, yalnız veya öksüz hissetmemeniz için benimle ruhsal olarak sohbet 

etmeyi öğrenmeniz çok önemlidir. 

59 Bildirimimi aldığınız bu dönemde kendinizi yenileyin. Ama benim isteğime göre belirlenmiş olan, 

sözümü son kez alacağınız günü asla aklınızdan çıkarmayın. 

60 Sana şunu söyleyeyim: Çünkü benim tebliğime fazlasıyla alışmış olanlar için artık beni 

duyamayacakları gün "ölümdür", o zaman kalplerindeki boşluğu bir şekilde dolduracak yasadışı yollardan 

bir tebliğ elde etme cazibesine maruz kalacaklardır. Ama benim ışığım olmayacak. 

61 Bu bildirinin sabit bir sonu olmasaydı, asla ileriye doğru bir adım atamayacağınızı zaten anlamış 

olmalısınız, çünkü ne Sözümü çalışmaya ne de ruhani diyalog için çaba göstermeye ilginiz olurdu. Bu 

Sözü her gün duymak ve her istediğinizde bu teselliyi almak varken neden bunu yapasınız? Ancak öğreti 

tamamlandığında ve mesaj iletildiğinde, her şey farklı olacaktır. O halde, kendinizi bana yakın hissetmek 

istiyorsanız, hafızanızın koruduğu her şey üzerinde düşünmeli ve kendinizi güçlü hissetmek istiyorsanız, 

kendinizi barış, ışık, iyileştirici merhem ve sevgi dolu eylem ekicileri haline geldiğiniz gerçek bir ruhani 

görev yerine getirmeye adamalısınız. 

62 Sizin iyiliğiniz için, beni insanın akıl organı aracılığıyla işittiğiniz süre sadece kısa olacaktır, çünkü 

o kadar çocuksu ve zayıfsınız ki, beni işittikten sadece kısa bir süre sonra bu formdaki varlığıma alışmaya 

başlıyorsunuz. İlk günlerde sizi ele geçiren o duyguyu artık hissetmiyorsunuz ve beni dinlediğinizde o 

sevinci, o mutluluğu giderek daha az yaşıyorsunuz - beni duyacağınız düşüncesiyle ve zaman zaman size 

imkansız görünen o sesi duyacağınız günün ve anın tekrar gelmesi arzusuyla birçok gece uykunuzu bile 

kaçıran bir mutluluk hissi. 

63 "Rabbimin sesini duyabildiğim gerçekten doğru mu?" diye kendi kendinize sordunuz. Bu harika 

söz aracılığıyla Yaratıcımın tezahürüne tanıklık etmeye layık mıyım? Ey Efendi, Babacan Sesini, Efendi 

olarak Sözünü, İlahi Sözünü duymamızı sağlayarak ruhumuza ne büyük bir zevk bahşettin!" Beni 

dinlemekten bıkmadınız ve tek bir kelimemi bile kaçırmadınız ve tüm talimatlarıma itaat ettiniz. Ama 

zaman geçti ve beni dinlemek sizin için bir alışkanlık haline geldi ve artık kendinizi derinleştirmeye 

çalışmadığınız için, monoton bulduğunuz sözlerimden yorulmaya başladınız - "hep aynı, hep aynı" - huşu, 

merak, inanç, sevgi ve alçakgönüllülükle yaklaştığınız ilk günlerdeki gibi hazırlıklı gelmeyenin artık siz 

olduğunuzun farkına varmadan. 

64 Size söyleyebilirim ki, Beni bir süre duyduktan sonra, sözümün ve tezahürlerimin sıradan hale 

gelmediği tek bir kalp olmamıştır, bu nedenle size bir kez daha söylüyorum ki, insani 

olgunlaşmamışlığınız ve zayıflığınız nedeniyle ruhsallaşmada uzun süre sabit kalamazsınız ve sizin 

iyiliğiniz için tezahürümün zamanını sınırlamam daha iyidir. Çünkü bunu yapmasaydım, hepiniz sonunda, 

Üstadınızın İkinci Çağ'ın bir vaadini yerine getirerek şimdi size bahşettiği bir lütuf olan bir şeye saygı 

duymayı bırakacaktınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 158 
1 Ruhumun İlahi Işığı aranızda olsun. 

2 Hoş geldiniz sevgili öğrenciler, İyi Çoban'ın çağrısına itaatkâr koyunlar gibi koşan sizler. Eğer 

herhangi biri çembere girdikten sonra çemberden çıkmaya cüret ederse, kaybolanı aramak için diğerlerini 

iyi bakıma bırakacağım. Çünkü koyunlarımdan birinin bile kaybolması Benim isteğim değildir. 

3 İyi yolu izleyebilmeniz için kalbinize huzurumu ve zihninize ışığımı vererek herkesi izliyorum. 

Ama bir kez onu terk eder ve sizi kurtarmak için her şeyini veren, birlikte yaşadığınız ve sıcaklığında 

teselli bulduğunuz O'nu unutursanız, size gerçekten söylüyorum, yardım eden sevgim sizi her yerde takip 

edecek ve sesim vicdanınız aracılığıyla durmaksızın size seslenecektir. Yoldan çıkamazsınız. Uymanız 

gereken yasayı size açıkça belirttim. Kendinizi kandıramazsınız çünkü her eyleminizi doğru bir şekilde 

yargılayan, size neyin izin verilip neyin verilmediğini söyleyen bir vicdanınız vardır. Eğer onun 

tavsiyelerini dinlemezseniz, eylemlerinizin sizi suçlayacağını bilin. Size bir kez daha söylüyorum: 

Kendinizi tanıyın ki hemcinslerinizi tanıyabilesiniz. 

4 Güçlü olmak için kendinizi hazırlayın, çünkü yeni havarilerim zayıf olmayacak ve birkaç adımdan 

sonra yolda yıkılmayacaklar. İnsanlara güven aşılayabileceklerini ve onları örnekleriyle, sözleriyle ve 

düşünce tarzlarıyla yönlendirebileceklerini kanıtlamak için yeterli güce sahip olmalıdırlar. 

5 Hepiniz gelecekte kalplerin ve ruhların gerçek rehberleri olacak yeteneklere sahipsiniz ve hatta 

rahatsız bir ruh halinde yaşayan bedensiz varlıkları bile ışığa yönlendirerek onları karanlıklarından 

kurtarabileceksiniz. 

6 Bu görev zordur, ancak her ses taşıyıcısı aracılığıyla bunu sizin için anlaşılır hale getiriyorum. 

7 Eğer bir kimse Benim İşimi anlamadığı için yoldan saparsa, onu yeniden çağıracağım ve Tanrı'yla 

bir antlaşma yapmış olan kişinin gelişim yolunda geriye gitmemesi gerektiğini anlamasını sağlayacağım. 

Beni tanımadan önce her şeyin karanlıkla örtülü olduğu ruhunuzla konuşuyorum. Ama Baba Kendisini 

Kendi yolunda tanıttığından beri, Kendisini insan ruhuna anlaşılır kılmak için Kendisini üç zaman 

diliminde, vahyin üç farklı ama mükemmel aşamasında sınırlayan İlahi Ruh'un ilgisine ve sevgisine ikna 

olmuştur. 

8 Bazıları gerçeği başka yollardan aramak ister. Onlara derim ki: Aramak için iyi bir nedeniniz 

varsa, arayın, ama doğru dürüst arayın. Diğerleri ise, varlığı olmadan artık yaşayamayacakları Baba'nın 

ailesinde olduklarını hissederler. 

9 Kimse sizi benim kadar koruyamayacak, kimse yolda düştüğünüzde sizi bu kadar büyük bir 

sevgiyle tekrar ayağa kaldıramayacak. Yaşam yolunuzu aydınlatacak tek kişi benim. Bana gelin, ey 

sevgililer, benim size geldiğim gibi, içsel yücelik, sevgi ve samimiyetle. Tüm eylemlerinizin maneviyatla 

dolu olmasına izin verin, o zaman muazzam bir mutluluk yaşayacaksınız. 

10 Yıllarca sürecek sınavlar olacak ama bunların ortasında görevinizi yerine getirmelisiniz. Bu görev, 

kendinizi unutarak acı çeken insan kardeşlerinize yardım etmek olacaktır. 

11 Ulusunuz başkaları tarafından ikinci sınıf olarak değerlendirilirse gücenmeyin. Sevgimin gözünde 

ve yasalarımın altında hepinizin eşit olduğunu gösterin. Ruhunuz eserlerinize bulanık olmadan yansısın ve 

zihinlerinizden insanların çeşitli ideolojilerindeki hatalarına ilişkin öğreti ve aydınlanma fışkırsın. 

12 Bu talimatı aklınızda tutabilmeniz ve bu sayede yolunuzda güçlü olabilmeniz için size söylediğim 

her şey üzerinde düşünmenizi istiyorum. 

13 Bu zamanda size başka bir yol göstermiyorum ve Süleyman'ın Tapınağı'ndaki İkinci Zaman'da 

olduğu gibi size şunu söyleyebilirim: "Ben Yasa'yı ortadan kaldırmaya değil, yerine getirmeye geldim." 

Çünkü Yasa öğretmenlerinin bunu anlamadıklarını ve bu nedenle Sözümü kötü yorumladıklarını gördüm. 

14 Ben, Söz, geçmiş zamanlarda Baba tarafından insanlığa verilen Yasa'dan gelen sevgi ve doğruluk 

öğretisini insanlara öğretmek için İsa'da insan oldum. Ve bu zamanda size açıkladığım ruhsallaştırma 

öğretisi, ruhun bilginin ve ruhsal gerçeğin zirvelerine tırmanabilmesi için Mesih'in öğretisine uyulmasını 

göstermek içindir. 

15 İnsanlık ruhsal olarak dinlere, mezheplere, doktrinlere ve ideolojilere bölünmüştür. Ama ben onları 

birleştirerek Sözümün gücünü kanıtlayacağım, her ne kadar size daha önce dünyanın temizleneceğini ve 

ruhların bu gerçekleşmeden önce bir kasırganın rüzgarında ormanlar gibi titreyeceğini söylemiş olsam da. 
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İzleyin, çünkü bilinmeyen ve göze çarpmayan biri olmanıza rağmen, karanlıkta körler gibi dolaşanları 

karanlıktan kurtarabileceğiniz, onlara parlak bir ufuk ve daha iyi bir gelecek gösterebileceğiniz bir ışığa 

sahipsiniz. 

16 Artık geleneklerin ve hayali ayinlerin bekçileri olmayın. Sözümü saf bir zihinle uygulayın, çünkü 

size bunun halkları ve ırkları birleştiren ruhani bir bağ olacağını söyledim, çünkü benim sevgi Sözüm 

evrensel yasadır. 

17 Size olan sevgimden ve sizi Kendime ne derece layık kıldığımı anlayabilmeniz için, Kendimi sizin 

aklınız aracılığıyla tanıtıyorum. Ancak bu tezahür biçiminin artık gerekli olmayacağı zaman gelecek ve o 

zaman içsel yükselişinizin gücü ruhunuzu Baba'ya yaklaştıracak, böylece O'nun size ilk olarak "Birbirinizi 

sevin" diyecek olan "ilahi konserini" duyacaksınız. 

18 Bugün size diyorum ki: "Bana gelin ve huzur bulacaksınız". Bu toplanma yerlerini size gölge 

veren ve altında sözümü işittiğiniz ağaçlar gibi olsunlar diye sağladım. İkinci Çağ'da beni vadilerde, nehir 

kıyılarında ve dağların tepelerinde duydunuz. Doğanın tapınağında ilham aldınız ve benimle bir araya 

geldiniz. Bugün siz de aynı şekilde o yerleri ziyaret edeceksiniz ve orada, beni günah işleyen ve inkâr eden 

dünyadan uzakta, her şeyin benden bahsettiği, canlılıkla dolu saf atmosferi hissedeceksiniz. O zaman, 

ruhunuz özgür ve tek olduğunda, Baba'yla mükemmel bir birliktelik içinde birleşecektir. 

19 Birçok ruh beni farklı dinlerde, mezheplerde ve felsefelerde arıyor ve benden doğruyu, en kısa 

yolu bulmak için ışık istiyorlar. Ama onlar Benim Kendimi bu ulusta, sizin bildiğiniz bu biçimde 

gösterdiğimi bilmiyorlar. Hepinizi ışığa götürüyorum çünkü sevgim ırk ya da ulus tanımaz. Beni duyan 

sizler - kendiniz üzerinde çalışın, kendinizi dönüştürün ki sevgi, barış ve ruhun yukarı doğru evrimi 

çalışmalarında benim araçlarım olabilesiniz. 

20 Sizden peygamberlik sözü, iyileştiren ve teselli eden söz çıkacaktır. İnsanlığa hizmet etmek istiyor 

musunuz? Size verdiğim temel yasalar, sizi yaratana olan sevgi ve birbirinize olan sevgidir. Tüm 

erdemlerin kökeni Tanrı ve komşu sevgisine dayanır. 

21 Hepiniz benden eşit yeteneklerle çıktınız. Bazılarını diğerlerine tercih etmedim. Her ruh kendi 

yükselişini gerçekleştirecek yeteneklere ve armağanlara sahiptir. 

22 Güçlü olun, kefaretinizi kabul edin ve insan ruhunda Krallığımın kuruluşunu deneyimleyebilmeniz 

için Üçüncü Çağ çalışmalarında işbirliği yapın. Yükselin ki, kendinizi mükemmelleştirip bana gelene 

kadar, acıların olmadığı bu dünyadan daha yüksek dünyalarda yaşayabilesiniz. Bu dünyevi dünya hala pek 

çok tatmin sunsa, güzellik ve zarafet barındırsa bile - sizi bekleyen ruhani yaşamı düşünün ve ona 

bugünden yaklaşın. Bu dünya vadisinden, yüzler aracılığıyla, barış, sevgi ve uyum dolu o harika hayatı 

görmenizi sağlayacağım. 

23 Size tekrar söylüyorum, bütün insanlık benimle kurtulacaktır. Calvary'de dökülen bu Kan her ruh 

için yaşamdır. Ancak bu, yeryüzünün tozuna düştüğü için Kanın kendisi değil, onda sembolize edilen İlahi 

Sevgidir. Size ne zaman Kanımdan söz etsem, artık onun ne olduğunu ve anlamını biliyorsunuz. 

24 Pek çok insan Rablerinin hizmetinde ve kardeşlerine duydukları sevgiden dolayı kanlarını 

dökmüştür, ancak bu ilahi sevgiyi değil, yalnızca ruhani, insani sevgiyi somutlaştırmıştır. 

25 Ancak İsa'nın Kanı İlahi Sevgiyi temsil eder, çünkü O'nda hiçbir leke yoktur. Efendi'de asla günah 

yoktu ve Tanrı'nın yarattıkları için her şey olduğunu, onları sonsuz sevdiği için kendini onlara tamamen, 

hiçbir çekince olmadan verdiğini anlamanız için kanını son damlasına kadar size verdi. 

26 Eğer toprağın tozu Üstadın bedenindeki yaşam olan sıvıyı emdiyse, bu, öğretilerimin ilahi sulama 

yoluyla, sevgisi, bilgeliği ve adaletiyle insanların yaşamını verimli kılmak zorunda olduğunu anlamanız 

içindi. 

27 Üstadın sözlerine ve örneklerine inanmayan ve şüpheyle yaklaşan dünya, İsa'nın insanları 

günahtan kurtarmak için kanını dökmesine rağmen, dünyanın kurtulmadığını; daha gelişmiş olmasına 

rağmen her gün daha fazla günah işlediğini söyleyerek öğretime karşı çıkıyor. 

28 Öğretilerimin gerçek temel fikirlerini göstermesi gerekenler, ışığa aç ve gerçeğin bilgisine susamış 

olanların sorularını tatmin edici bir şekilde yanıtlayamazken, insanlar bu kurtuluş kanının gücünün nerede 

olduğunu soruyorlar. 

29 Size söylüyorum, bu zamanda bilmeyenlerin soruları, gerçeği bildiğini iddia edenlerin 

cevaplarından ve açıklamalarından daha derin ve daha büyük içeriğe sahiptir. Ama sizinle yeniden 
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konuşmaya geldim ve işte bu Kanın gerçekten de İlahi adalet önünde günahkârların kurtuluşunu 

sağladığına inananlar için sözüm - kaybolmuş ve şiddetli azaba mahkûm edilmiş olanların tümü. Sana 

söylüyorum: Eğer her şeyi bilen Baba, insanların İsa'nın sözlerinde ve işlerinde onlara verdiği tüm öğretiyi 

yavaş yavaş kullanmayacaklarına ve anlamayacaklarına inansaydı - gerçekten de onu asla göndermezdi; 

çünkü Yaratıcı asla yararsız bir şey yapmaz - meyve vermeyecek hiçbir şey yapmaz. Ama onu insanlar 

arasında doğmaya, büyümeye, acı çekmeye ve ölmeye gönderdiyse, bunun nedeni Üstadın o ışıltılı ve 

verimli yaşamının, eserleri aracılığıyla silinmez bir yol, yok edilemez bir iz bırakacağını bilmesiydi, 

böylece tüm çocukları onları gerçek sevgiye götürecek yolu bulabilir ve öğretisini izleyerek onları 

Yaratıcılarının onları beklediği eve götürebilirdi. 

30 Ayrıca, saflığa, sonsuz sevgiye tanıklık eden ve son damlasına kadar akıtılan bu kanın, insanlara 

kendilerini Vaat Edilmiş Topraklara yükseltecek olan görevi Yaratıcılarına olan inançla yerine getirmeyi 

öğreteceğini de biliyordu; orada Bana görevlerinin yerine getirilmesini sunabilecekler ve sonra şöyle 

diyebileceklerdi: "Tanrım, her şey tamamlandı. " 

31 Şimdi size söyleyebilirim ki, Kanımın çarmıhta döküldüğü saat, insanın kurtuluş saatini gösteren 

saat değildi. Kanım burada, dünyada, canlı, taze kaldı ve Babanızın size vaat ettiği eve ulaşmanızı 

sağlayacak olan kefaretinize giden yolu Tutkumun kanlı iziyle işaretledi. 

32 Size dedim ki: Ben yaşam kaynağıyım, gelin ve kendinizi lekelerinizden arındırın ki Babanıza ve 

Yaratıcınıza özgür ve bütün olarak gidebilesiniz. 

33 Benim kaynağım sevgiden oluşur, tükenmez ve sınırsızdır. O sırada dökülen kanımın size 

söylemek istediği şey bu. Bu benim sözümü mühürledi, öğretimi doğruladı. 

34 Çölde bile, Yasamı halkıma emanet etmeme rağmen, onlara bir sembol verdim: kudret helvası. 

35 Bu kez başka bir kudret helvası var; insanları fiziksel olarak besleyenle aynı değil. İsa'nın 

yaralarından akan kan olmasa da, benim kanım da sizde var. 

36 Ben ruhun içindeyim ve şu anda beni ruhani bir varlık olarak duyuyorsunuz. Sonsuz yaşamın 

ekmeği olan sözlerimle besleniyorsunuz ve öğretilerimi uygulayarak kendinizi arındırıyorsunuz. Şimdi 

anlayın ki kurtuluşunuza erişmek için siz de payınıza düşeni yapmalısınız; bu da hemcinslerinize karşı 

sevgi ve yardımseverliktir. 

37 Size Kanımı verdim; onu doğru bir şekilde kabul edin. Eğer bunu size vermiş olmam kurtuluş için 

yeterli olsaydı - doğrusu size söylüyorum, o zaman zaten hiç kimse günah işlemeyecekti, o zaman 

günahların kefareti için dünyaya gerek kalmayacaktı, çünkü o zaman tüm insanlar zaten Cennetin 

Krallığı'nda yaşayacaktı. 

38 Kendi erdemlerinizle kendinizi Rab'be gelmeye layık kılmanızı istiyorum; çünkü bilinçli varlıklar 

olarak, O'nu sevdiğiniz için ve kardeşleriniz olan O'nun yarattıklarını da sevdiğiniz için, Baba'nın bağrına 

gelmenin sonsuz lütfunu, tarifsiz mutluluğunu hak ediyorsunuz. 

39 Benim değerlerim seninkileri buldu. Size yolu gösterecekler, sizi ruhun en yüksek noktasına, 

ışığın, huzurun ve gerçek yaşamın olduğu yere götürecekler. 

40 İşte Üstat İlahi Öğretileriyle zihninize ışık veriyor, çünkü siz Işık Zamanındasınız. 

41 Çağrıma koştunuz ve yasama itaat ettiniz, çünkü onu uygulayarak Rabbinizin önünde 

durabileceğinizi gördünüz. Bu, insanlığın bileceği ve yaşayacağı evrensel sevgi yasasıdır. Dengesiz 

insanları yüksek ahlaklı insanlara dönüştürerek dünyanın çehresini değiştirecektir. 

42 Günahkârlara yardım eder ve onların yenilenme isteklerini dünyaya örnek olmaları için kullanırım. 

Kendimi günahkâr aracılığıyla tanıtmama şaşırmayın, çünkü ben onun günahına değil, kurtuluş özlemine 

bakarım. 

43 Benim doğanın en küçük varlıklarında bile olduğumu düşündüğünüzde, sırf sizde kusurlar var diye 

sizi nasıl inkâr edebilirim ve Kendimi sizden nasıl ayırabilirim, çünkü tam da bu durumda Bana en çok 

ihtiyaç duyan sizsiniz? 

44 Ben yaşamım ve her şeyin içindeyim, bu nedenle hiçbir şey ölemez. İfade biçimine bağlı 

kalmamak için derinlemesine düşünün. Duyularınızı susturun ve beni kelimenin özünde keşfedin. 

45 Beni nasıl seveceğinizi bilmeniz ve Tanrı'ya tapınmanızın bana layık olması için, henüz beden 

almamışken bile ruhun yetilerini tanımanızı istiyorum. Bu şekilde, beni içinizde ve dışınızda 

hissedeceksiniz. 
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46 Pek çok öğreti, din ve mezhep vardır. Herkes beni aramak için çabalıyor, ama size söylüyorum: 

Herkesin beni bulabileceği yol, çok az kişinin beni aradığı yoldur: doğruluk, yardımseverlik ve yükseliş 

anlamına gelen sevgi yolu. 

47 Giderek daha az alegori ve benzetme kullanıyorum, çünkü beni bu basit ve yalın söze dayanarak 

anlamanızın zamanı geldi. Öyle olması gerekse bile, yolunuzu aydınlatan henüz inancınızın ışığı değildir. 

İyiyi kötüden ayırt etmenizi sağlayan, vahiylerimin ve gizemlerimin aydınlatmasıdır. Ancak inancın ışığı 

yine de içinizde tutuşacak ve net bir şekilde görmenizi sağlayacaktır. Birçok hemcinsinizi kurtarmanız 

gerektiğini söylediğimi unutmayın. Gelecekten korkmayın, gelecek Ben'im ve onda da aynı şekilde Beni 

bulacaksınız. 

48 Hemcinslerinizin acılarını sizden daha iyi kim anlayabilir ve hafifletebilir, çünkü bu acılar önüme 

getirdiğiniz ve şu anda kendinizi arındırdığınız acılarla aynıdır? Acı çeken kalpler için bir teselli olarak 

sizi hazır bırakacağım. 

49 Sonsuzluktan beri Babanızdan aldığınız zor görevi anlamanıza ve yerine getirmenize nasıl 

yardımcı olduğumu düşünün. 

50 Korkmayın, çünkü bana inanır ve güvenirseniz, dayanırsınız. İkinci Zaman'da bana yaklaşıp şöyle 

diyen adamı hatırlayın: "Tanrım, sana inanıyorum ve ölmek üzere olan babamı sağlığına kavuşturmanı 

istiyorum. Sen öyle dersen iyileşeceğini biliyorum." Efendi o adamda bu kadar çok iman görünce ona, 

"Git, evine geldiğinde baban seni sağlıkla karşılayacak" dedi. Ve öyle de oldu. 

51 İmanınız benim isteğime göre olacak; ama mucizeyi deneyimlediğinizde, teşekkür etmek için 

tekrar Baba'ya döneceksiniz. 

52 Siz ne huzuru ne de gerçek sevgiyi biliyorsunuz, ama ben huzurumu bilmenizi ve sevgimi 

yüreklerinizde taşımanızı istiyorum. 

53 Daha iyi bir yaşama sahip olmayı arzulayan sizler, dünyada hüküm süren karmaşadan eziyet 

çekerek yaşayan sizler - dua ederek birleşin ki yavaş yavaş benim huzurumu yeryüzüne çekebilesiniz. 

Öğrettiklerimi uygulamaya çalışın ki, sözlerim size sevginin yüreklere nasıl yeniden girmeye başladığını 

hissettirebilsin. Krallığımın aranızda gelişi için kendinizi hazırlayın, esenliğimin habercileri ve öncüleri 

olun. 

54 Tüm insan günahlarının, ahlaksızlıklarının ve cehaletinin toplamı olan kötülük, insanlar üzerinde 

uzun süre hüküm sürmüştür. Ama şimdi bu gücü kendilerinin yok etmelerini istiyorum. Bu konuda onlara 

yardım edeceğim, kılıcımı onlara vereceğim ki onunla kötülüğü yenebilsinler. Bu güç tamamen yok 

olacak, etkisi tüm kalpler tarafından reddedilecek; sesleri duyulmayacak ve fısıltılarına artık itaat 

edilmeyecektir. Ruh özgürleşecek ve günahın üzerinde duracak, beden sonunda boyun eğecek ve tutkuları 

dizginleyecektir. 

55 İnsanoğlunun ruhsal gelişiminin meyveleri olan deneyim, inanç, bilgi ışığı ve denge, tohumumun 

düşeceği verimli toprak haline gelecektir. 

56 O zaman ben hükmedeceğim, ama bu sizin kalplerinizde olacak. Ulusların barışı size emredilecek 

ve ben size sonsuzluktan ilham vereceğim. Irklar arasındaki farklılıklar yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. 

Şimdiye kadar aşılamaz olduğu düşünülen güçlükler eninde sonunda akıl yoluyla aşılacaktır. Adalet ve iyi 

yargı insanların işlerinde ifade edilecek ve her insan dünyanın huzurunun bozulmaması için uyanık bir 

şekilde yaşayacaktır. 

57 Acı ve ıstırap ruhlarda silinmez bir hatıra bırakacak ve bu acı, bu hatıra insanların bugüne kadar 

ölümden korktukları gibi korkacakları bir hayalet gibi olacaktır. 

58 Ancak insanlık daha fazla deneme istiyor ve bunlar gelecek. Bu ziyaretlerden pek çok kalp saf ve 

pek çok ruh özgür çıkacaktır. Henüz katlanmadığınız fikirler savaşı patlak vermeli ve yayılmalıdır ki 

uyuyanlar uyansın ve durgunluk içinde kalanlar iyi aşınmış izlerini bırakıp onarım yolunda ilerlesin. 

Benim Adım ve Benim Sözüm silah olarak kullanılacak ve insanlar bunlarla kendilerine zarar verecekler. 

Ama size söylüyorum, ne Benim Adım ne de Benim Sözüm zarar verecek ya da "öldürecek", ama 

insanların bunları kullanma niyetleri olacak. 

59 Sonunda hepiniz benim öğretilerimle, benim sevgimle aşılacaksınız, çünkü benim sözlerimden 

dünyanın inanmak, bilmek ve kurtulmak için ihtiyaç duyduğu ışık akacak. 

60 Kendi üzerinizde çalışın, çünkü bu zamanda Sözümü almış olanların sorumluluğu çok büyüktür. 
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61 Şu anda aranızda olup biten her şey size garip bir şekilde görünüyor: erkekler ve kadınlar uyuyan 

ruhani yeteneklerinin uyandığını hissediyor, ötelerden sesler duyuyor, ruhani vizyonlar ve peygamberlik 

rüyaları görüyor, bilinmeyen güçlerin etkisi altında titriyor, eskiden hantal olan zihinlerinin temizlendiğini 

hissediyor ve derin dersleri kavrayabiliyorlar. Sözsüzler ilhamın ışığında güneşlenir, ele geçirilmişler 

yüklerinden kurtulur ve ruhani dünyayla iletişim kurma yeteneğine sahip olduklarını keşfederler. Rab'bin 

sesi en hazırlıklı olanlar tarafından duyulur, diğerleri ilahi merhamet sayesinde sağlığına kavuşturdukları 

hastalarla mucizeler gerçekleştirir. 

62 Tüm bu mucizeler karşısında, yardım eden sevgim tarafından terk edildiklerini düşünen tüm bu 

kalabalıklar arasında sevinç vardı ve aniden ruhlarının armağanlarla dolu olduğunu keşfettiler. Uzun 

zaman önce bir peygamberin ağzından bu zamanın geleceği size bildirilmişti. 

63 Yoel'in size duyurduğu zaman geldi. Ancak size şunu belirtmeliyim ki, şu anda varlığınızda ortaya 

çıktığını gördüğünüz bu ruh armağanları size sadece şimdi verilmedi. Ruhunuzun varoluşunun 

başlangıcından beri sizinle birlikte dönüşüm geçirdiler ve şimdi, bu zamanda, evriminizin meyvelerini 

toplamanız için sizi Dünya'ya gönderdim. 

64 İlyas'ın ruhu, insanın zihnindeki organa içindeki ışık huzmesiyle dokunarak bu çağı başlatmak için 

geldi - daha sonra ışığımın insanlara ayrıntılı talimatlar vermek ve sözümü bir vasiyet ve yeni bir çağa 

giden yol olarak bırakmak için bir söz olarak akacağı bir kapı. 

65 İlyas, aranızdaki ruhani varlığımın yakınlığını size duyurmak için insan sözcüsü aracılığıyla sesini 

duyuran ilk kişiydi ve duyurumun sona ermesinden sonra da ruhani çobanınız olarak kalacaktır. İlyas size 

rehberlik etmeye devam etmelidir çünkü size öğrettiğim her şeyi kendi başınıza anlayamazsınız. 

66 İlyas size ilk zamanlardan beri verdiğim öğretinin gerçek anlamını geri getirecektir. O, ayetlerimin 

gerçek yorumunu bulmanız için sizi aydınlatacaktır. Bu yeni şafağın ışığına uyandırmak için her zihne ve 

kalbe dokunacaktır. Ayrıca, sizin aracılığınızla tezahür eden ruhsal armağanlara eklediğiniz tüm 

lekelerden ve lekelerden sizi arındıracaktır. Çünkü mükemmel bir şekilde davrandığınızı ve tüm işlerinizin 

gerçeğe uygun olduğunu düşünmeyeceksiniz. 

67 İnsan aklı aracılığıyla bu tezahür biçiminin sonu olarak size 1950 yılını göstermiştim. Ancak bu, 

sahip olduğunuz çeşitli yeteneklerin gelişiminin sonu anlamına gelmeyecektir; aksine, bundan sonra, 

Sözümün yokluğu karşısında, ruhunuz ışığımı, Varlığımı ve ilhamımı arayacak, bunları elde etmek için 

çaba gösterecek ve bu şekilde kendini her geçen gün daha da mükemmelleştirecektir. 

68 Yetenekleriniz aracılığıyla bana tanıklık edin, onları erdemin uygulanması, ruhani ilerleme ve 

hemcinsleriniz için barış yaratmak için kullanın. Dikkat edin, bir anlık zayıflık, aceleci bir adım, 

tökezlemenize neden olan bir deneme sizi doğru yoldan, gerçeğin dar yolundan saptırabilir ve sizi 

görevinizi yerine getirmekten giderek daha da uzaklaştıran, yalnızca görünürdeki ışıklı yollara sapmanıza 

neden olabilir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 159 
1 Siz büyük kalabalık, ruhunuz sevinçle dolu, çünkü peygamberler ve Tanrınız Rab tarafından size 

bildirilen yeni çağın şafağını görme lütfuna eriştiniz. Dünyada olup biten her şeye dikkat edin, çünkü Ben 

Kendimi sadece size açıklamıyorum. 

2 Yaşadıkları zamanın farkına varabilsinler ve başka nedenler atfettikleri için kayıtsız gözlerle 

baktıkları pek çok olayın ilahi işaretler olduğunu anlayabilsinler diye insanları materyalizmleriyle 

etkiledim. 

3 Geçmiş zamanlarda, Tanrı'nın insanlarının çevrelerinde olup biten her şeyi ruhsal olarak 

yorumlayabildikleri dönemler vardı, çünkü onlar benim yasama göre yaşayan, beni seven ve basit ve 

erdemli bir yaşam süren insanlardı. Kalbinin telleri hâlâ hassastı, tıpkı ruhu gibi. Bu insanlar Rableriyle 

sürekli ruhani bir diyalog içinde yaşıyorlardı. Yaratıcılarının insanlaşmış sesini duydular ve ruhani 

dünyadan, melek dedikleri varlıklardan mesajlar alabildiler. Ve gecenin sessizliğinde, kalbinin huzurunda 

ve rüyaların armağanı aracılığıyla, inandığı ve itaat ettiği mesajlar, talimatlar ve kehanetler aldı. 

4 Tanrı sadece dudaklarında değil, aynı zamanda yüreklerinde de yaşıyordu. Yasa sadece onlar için 

yazılmış bir şey değildi, insanlar tarafından yaşanıyordu. Varoluşlarının artık deneyimleyemediğiniz 

mucizelerle dolu olması doğaldı. 

5 Bunlar, örnek alınmaya değer, insanların hayatlarıyla yazdıkları ve kendilerinden sonra gelen 

nesiller için yol ve tohum olacak öğreti örnekleridir. 

6 Anladım: Eğer o insanlar sadelikleri ve (içsel) yücelikleri nedeniyle ruhani olanı etraflarında 

hissettilerse, şimdi bu zamanın insanlarının materyalizminin ve inanç eksikliğinin onları bu tezahürlerden 

uzaklaştırmış olması doğaldır. Ama size söylüyorum, bu insanlığın yaşadığı sefil, kısır ve perişan hayat 

artık yeter; bu nedenle sizi aradım, uyuyanların kalplerine vurdum, gerçeği göremeyen körlere görme 

yetisini geri verdim ve insanların gizli tellerine dokunarak onları Varlığıma açık hale getirdim. 

7 Sizce bu bilimsel ve materyalist dünya ruhsallaşmaya karşı neredeyse hiç eğilim hissetmiyor mu? 

Size bunun zor bir yanı olmadığını söylüyorum, çünkü benim gücüm sınırsızdır. İçsel yükseliş, inanç, ışık 

ve iyilik ruh için yeme, içme ve uyumanın beden için olduğundan daha zorlayıcı bir gerekliliktir. 

8 Ruhun armağanları, yetileri ve nitelikleri uzun süredir uykuda olsa bile, benim çağrımla uyanacak 

ve ruhsallaşmanın tüm harikaları ve vahiyleriyle insanlara geri dönmesine neden olacaktır; bunlar 

geçmiştekilerden daha büyük olacaktır, çünkü şimdi onları daha iyi anlayabiliyorsunuz. 

9 Bu zamanın ve gelecek zamanların insanlarına, İlk Çağ insanlarının gördüğü aynı işaretleri veya 

tezahürleri görmeyi beklememelerini söylemeliyim; çünkü artık yeni bir çağda yaşadığınızı, tamamen 

farklı bir şekilde kavrayacak, anlayacak ve hissedecek kadar dolaştığınızı ve evrimleştiğinizi 

anlamalısınız. Bu nedenle, imanınızı bunlara dayandırmak için yalnızca duyularınızı etkileyen dışsal 

işaretler istemeyin. Sizin için, maddi bedeninizden çok manevi bakışlarınızla göreceğiniz sonsuz 

işaretlerim, vahiylerim ve mucizelerim var. 

10 Tarihin size anlattıklarını inceleyin ve kavrayın, ama bugünün farklı bir zaman olduğunu, farklı bir 

çağda yaşadığınızı ve ruhunuzun o günlerden daha büyük bir gelişime sahip olduğu gibi, bugün size 

öğretilerimi verdiğim biçimin de, anlamı aynı ve ebediyen geçerli olsa bile, aynı olmadığını anlayın. 

11 Efendinizi dua ile beklediğiniz bu günde, gerçekten kalplerinize iniyorum. Beni orada kabul edin, 

insanlar, çünkü Ben sizi Babalık Ruhumla kabul ediyorum. 

12 Ruhunuzda huzur ve duygularınızda uyum buluyorum. Bu huzur varlığınıza yayılır ve bu içsel 

hazırlık Ruhumu ilahi ışıltısıyla aşağı inmeye davet eder. Öğrettiklerimi tam olarak kavrayabilmeniz için 

tüm yetilerinizi hazır bulundurun. 

13 Şu anda size fiziksel duyulardan değil, uzun zamandır içinde bulunduğunuz ama anlamadığınız 

ruhun duyularından söz ediyorum, çünkü yalnızca dış biçimleri kabul ediyor ve ruhsal özü 

reddediyorsunuz. 

14 Siz ölümsüz yaşama yaklaşıyorsunuz ve ben size diyorum ki: Bedeninizin eğilimleri henüz 

ruhunuzla uyum içinde olmadığı için hâlâ olgunlaşmamışsınız. Ama meditasyon ve dua yoluyla 

içgüdülerin üstesinden gelebilmeniz için size güç ve cesaret verdim. 
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15 Ses taşıyıcısı aracılığıyla iletilen sözüm her zamankinden daha net, daha derin ve mükemmel hale 

geldi ve katılaşmış kalplerin alçakgönüllü ve asil olmasına neden oldu. 

16 Kim kendi "Golgotha "sını yaşamadı ve kim hayatta acı çekmedi ki? - Hiç kimse, çünkü hepiniz 

Mesih'i izlerken bir çarmıh taşıyorsunuz. Doğa yasalarına ya da doğa güçlerine karşı isyan etmeden sadık 

ve itaatkâr bir şekilde yaşadığınızı ve bu yasaları çiğnemediğinizi gördüğümde size şunu söyledim: 

Baba'ya ve Efendi'ye layıksınız ve artık Yaradan'a saygı göstermeniz gereken şeyin dünyevi bedenin 

kurban edilmesi olmadığını anladınız, çünkü O'nu Ruh'la yüceltmenin doğru yolunu anladınız, böylece 

artık putperest değilsiniz. 

17 Dünya üzerinde yaşıyorsunuz ve yaşamak için doğanın unsurlarından faydalanmak zorundasınız. 

Ancak hepsi bir yasaya tabi olduğu için, bunlardan sadece bu yasa çerçevesinde yararlanmalısınız. Bu 

şekilde ruhunuza kendine ait olanı, bedeninize de ona uygun olanı verirsiniz. Sizden hiçbir şeyi 

esirgemiyorum, çünkü hiçbir şey benim ilahi öğütlerimle çelişmez; ama her şeyi ölçülü kullanın. 

18 Eğer Baba'nın yasasını biliyorsanız, korkacak bir şeyiniz yoktur, çünkü benim yasamda size ait 

olanı nasıl kullanacağınızı bilirsiniz. 

19 Sözümün size buyurduklarını yerine getirin, çünkü sizi barış ve ilerleme halkı yapacağım, çünkü 

aradığım halk sizsiniz. Sen İsrail'sin, içinde Levi var, bu dönemde Bana hizmet etmek üzere arındırdığım 

kişisin. 

20 İlk Çağ'da Baba Levi'yi meshetti, öyle ki ondan Tanrı'ya tapınmanın hizmetkârları çıksın ve onlar 

Benim ilhamımın ve Yasamın aktarıcıları olsunlar. Bu nedenle, yeni gelenler arasında bile hizmetkârlarımı 

aradığımı görüyorsunuz - görevimi yerine getirmek için diğer uluslara gitmek zorunda olanları. Bu 

1950'den sonra gerçekleşecek, çünkü çalışmalarım dünya çapında tanınacak. 

21 Bugün hala meraklı öğrencilersiniz çünkü kendinizi henüz efendi olarak göremeyeceğinizi 

anladınız; ve bu yüzden her şeyi bilenin sözünü duymak için acele ediyorsunuz. 

22 Ruhunuzu, kalbinizi ve zihninizi hazırlayın ve sonunda üstat olacak ve öğrencilerinizden keyif 

alacaksınız. 

23 Sözlerimi anlayabilmeniz için size lütfumu bahşetmemi istediğiniz duanızı alıyorum. 

24 Bakın, sizinle her zaman benzetmelerle konuşmuyorum, anlayabilmeniz için bunu tüm açıklığıyla 

yapıyorum. 

25 Ruhunuzu benim öğretilerimle besleyin ve güçlendirin ki gelişebilsin. 

26 Üstadın öğretisi her zaman aynı şekilde başlar çünkü aynı sevgiyi içerir. Sevgiyle başlar ve 

merhametle biter; benim tüm öğretilerim bu iki kelimenin içinde yer alır. Işığın ve gerçeğin bölgelerine 

ulaşmak için ruha güç veren bu yüksek duygulardır. 

27 Sizi yavaş yavaş İrademi anlamaya ve yerine getirmeye yönlendirdiğimin farkına varın - bir emir 

olarak değil, çünkü Ben sonsuz Bilgelik olarak, size sevgiyi ilham edip uyandırdığımda, kendinizden 

Yasama itaat etme iradesinin doğacağını biliyorum. Aşkım sizi aydınlatır ve özgür bırakır. Benim şefkatli 

sevgim size yalnızca mükemmelliğe giden yolu gösterir. Size sık sık bahsettiğim yol fiziksel ölümün 

ötesine giden yoldur; çünkü o geçiş anı için her zaman hazırlıklı olmalısınız. Sezgileriniz ya da ruhunuz 

size dünyaya bağlı bedenden kurtulan bir şey olduğunu ve bu şeyin de ruh olduğunu söylemiyor mu? Size 

her zaman bu yolu öğrettim ve sizi bu kavşaktan geçmeye hazırladım ki ruhunuz dünyanın geçici 

yaşamından ebedi yaşamın olduğu ruhani eve geçtiğinde, sonsuzluk karşısında şaşırmasın veya rahatsız 

olmasın. 

28 Sizin işiniz sadece buradaki kaderinizi yerine getirmektir; o zaman size görevlerinizi ve 

vazifelerinizi iyi bir şekilde yerine getirmeniz karşılığında ruhani yaşamda mutlu bir varoluş vaat 

ediyorum. Bu gerçekleştiğinde, artık kendinizi bu dünyanın kötülüklerinin bataklığında 

lekelemeyeceksiniz. Ruhunuz artık dünyevi bedenin temel tutkuları tarafından karartılmayacaktır. 

29 Size doğrusunu söyleyeyim: Tam bir saflığa erişebilmeniz için ruhunuzun hem bu dünyada hem de 

ruhani dünyada kendisini büyük ölçüde arındırması gerekecektir. 

30 Sizin için gerekli olduğu sıklıkta, bu gezegene geri dönmek zorunda kalacaksınız ve Babanızın 

size bahşettiği fırsatlardan ne kadar sık yararlanamazsanız, gerçek yaşama nihai girişinizi o kadar 

geciktirecek ve gözyaşı vadisinde kalış sürenizi uzatacaksınız. 
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31 Her ruh, her seferinde ileriye doğru sağlam bir adım atarak, her dünyevi varoluş sırasında 

gelişiminin ilerlemesini ve meyvelerini göstermelidir. 

32 Kişinin kendi refahına fayda sağlayan tek iyiliğin, başkaları için gerçek sevgi ve merhametle ve 

özveriyle yapılan iyilik olduğunun farkında olun. 

33 Bir ruh Rabbinin isteğine itaat edip kendini adadığında, bunu O'na güvendiği için yapar. Dünyevi 

bir bedeni terk edip öte dünyaya dönmeye direnmez çünkü onun yargılanmasından korkmaz; ne de 

kendisini tehlikelerin ve ayartmaların beklediği dünyaya dönmeye direnir çünkü bu arındırıcı potadan daha 

saf çıkacağını bilir. 

34 Kendisine dışarıdan ve kendi içinden gelen ayartmaları yenen kişi, başkaları tarafından 

aydınlanmış ve Rab tarafından seçilmiş kişi olarak adlandırılacaktır. Dahası, yanında onu izleyecek bir ruh 

varlığı ya da ışık meleği olacak ve birlikte benim isteğim gerçekleşene kadar çalışacaklar. 

35 Bu nedenle, gözleriniz bu kehanetlerin bu yaşamda gerçekleştiğini görmezse endişelenmeyin. İster 

kısa ister uzun zaman önce olsun, ruhunuzun geçmişte ektiği meyveleri yalnızca görmesini değil, 

biçmesini bile sağlayacağım. 

36 İnsanların zekâlarını ve belagatlerini sergileyecekleri, bunun da onları övünmeye ve kibre 

sürükleyeceği tartışma zamanı yaklaşmaktadır. Yine benim İkinci Çağ Sözüm tartışmaya açılacak ve ona 

verilen farklı yorumlar da tartışılacaktır. Size doğrusunu söyleyeyim, bu kasırgadan ışık fışkıracak, birçok 

perde yırtılacak ve ikiyüzlülük gerçekle yıkılacak. 

37 İnsanların fikirlerini ve ruhani ibadet biçimlerini birleştirmeleri Benim ilahi arzumdur, çünkü bu 

gerçekleştiğinde onlar için sakladığım bir şey var. 

38 Öğretilerimi çalışın, kendinize mal edin ve yaşayın ki dünyevi bilgelerden, bilim adamlarından ve 

din bilginlerinden korkacak bir şeyiniz kalmasın. 

39 Ağzınızdan sonsuz bilgeliğin akması için dua edin. 

40 İnsanlar, benim huzuruma çıkmaktan ve beni bir yargıç olarak görmekten korkuyor musunuz? Size 

doğrusunu söyleyeyim, ben bir yargıç olarak bile kusursuzum; bu nedenle benim adaletsizliğimden 

korkmanıza gerek yok. 

41 Yargıçlarının daha önce mahkûm ettiği zina eden kadının durumunu hatırlatmak yeterlidir. Şu anda 

sizinle konuşmakta olan Mesih'in sözleri sayesinde ona dokunulmadı. 

42 İşlediğiniz suçların ağırlığından daha ağır bir ceza veremem size. Bu nedenle size benden değil, 

kendinizden korkmanız gerektiğini söylüyorum. 

43 İşlediğiniz günahların ağırlığını, büyüklüğünü ve önemini yalnızca ben bilirim. İnsanlar her zaman 

dış görünüşten etkilenirler, çünkü komşularının kalplerine bakamazlar. Öte yandan ben yüreklere 

bakıyorum ve size şunu söyleyebilirim ki, kendilerini ağır suçlarla itham eden ve beni kırdıkları için 

pişmanlık duyan insanlar bana geldiler ama ben onları saf buldum. Buna karşılık, başkaları gelip Bana hiç 

kimseye kötülük yapmadıklarını söylediler, ama yalan söylediklerini biliyordum. Çünkü elleri 

komşularının kanına bulaşmamış olsa da, canlarının alınmasını emrettikleri kurbanlarının kanı ruhlarının 

üzerine akmıştır. Onlar ellerini saklayarak taşı atanlardır. Bildirimde 'korkak', 'sahte' veya 'hain' 

kelimelerini telaffuz ettiğimde, tüm varlıkları titredi ve çoğu zaman kendilerini dersimden uzaklaştırdılar 

çünkü üzerlerinde onu yönlendiren bir bakış hissettiler. 

44 Çünkü insan adaleti kusurludur, hapishaneleriniz kurbanlarla doludur ve infaz yerleri masumların 

kanıyla lekelenmiştir. Ah, dünyada özgürlüğün ve saygının tadını çıkaran kaç suçlu görüyorum ve onların 

anısını onurlandırmak için kaç tane yozlaşmış anıt diktiniz! 

45 Bu varlıkları daha sonra ruhani dünyada yaşadıklarında ve ruhlarında ışık yükseldiğinde 

görebilseydiniz! Saçma sapan ve faydasız saygılar yerine, ağır tövbelerinde onları rahatlatacak bir dua 

gönderirdiniz. 

46 İnsanlar arasında bir barış krallığı kurmaya geldim ve bu sadece bazılarının gülümsemesine neden 

olsa da, size sevgi ve adaletin gücünü kanıtlayana kadar devam edeceğim - bilmediğiniz güçler çünkü 

onları çok az kullandınız. 

47 Bu krallığı ne molozların ne de cesetlerin üzerine inşa edeceğim; bu krallık tecrübeyle 

bereketlenen ve acıyla gübrelenen verimli tarlaların üzerine kurulacak. Orada tohumlarım yeşerecek, orada 

doğruluğumun parladığını göreceksiniz. 
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48 Bu zamanın insanları, kendilerinden sonra gelenlere iyi bir miras bırakabilmeleri için dünyevi 

bedenlerini yenileme ve arındırma görevine sahiptir; çünkü o zamanlarda enkarnasyona gelmesi gereken 

ruhlara gelince, onları zaten hazırladım ve seçtim. 

49 Kaderinizi anlayın, millet. Bu Sözü anlayın ki görevinizi bilebilesiniz. Kendinize ait olandan daha 

fazlasını ya da size emanet ettiğimden daha azını yapmanızı istemiyorum, çünkü o zaman işiniz kalıcı 

olmayacaktır. 

50 Bazılarınız bana içinizden şöyle diyor: "Efendim, neden bazen insanlığın huzuru için sözünüzde 

bizi suçluyorsunuz?" Ama size söylüyorum, şu anda insan ırkını kurtaracak olan siz olmayacaksınız, 

çünkü bu insanüstü bir iştir. Ancak yine de sizler yeni bir yaşam biçiminin, ruhani olarak uyum sağlamış 

bir insanlığın başlangıcısınız ve bu başlangıç her şekilde halkların ve ulusların kurtuluşuna ve 

özgürleşmesine katkıda bulunacaktır. 

51 Size bir kez daha söylemeliyim ki, benim tezahürlerim etrafında oluşturduğunuz inanç topluluğu, 

Baba'nın sevgisiyle yeryüzündeki diğer topluluklardan üstün tuttuğu bir topluluk değildir. Rab sadece 

bakışlarını onun üzerine dikmiştir, çünkü onu yeni bir ilahi vahiy indiğinde her zaman dünyada olan 

ruhlardan oluşturmuştur. Onlar, peygamberlerin, elçilerin, kahinlerin ve patriklerin halkı olan İsrail 

halkının manevi çocuklarıdır. 

52 Bu zamanda beni onlardan daha iyi kim kabul edebilir, vahyimin yeni şeklini kavrayabilir ve 

vaatlerimin gerçekleşmesine tanıklık edebilir? 

53 Bunu size söylüyorum çünkü bunu size yalnızca ben açıklayabilirim. Çünkü yedi mühürlü kitabı 

yalnızca Kuzu'nun açabileceği yazılıdır. Bunu size bildiriyorum ki, Yasamı yansıtan bir ayna gibi olmanız 

gereken dünyanın diğer halklarına karşı bir kez daha üstlendiğiniz sorumluluğu anlayabilesiniz. 

54 Buradaki insanlar için sadece tek bir Tanrı vardı ve Mesih'in, Baba'nın aracılığıyla insanlığa 

konuştuğu "Söz" olduğunu biliyorlardı. Ne Musa ne İbrahim, ne Süleyman ne de İlyas - peygamberlerin 

hiçbiri onlar tarafından ilah olarak kabul edilmemiştir. Öte yandan, başka uluslarda kaç tane Rab'bin elçisi 

tanrılaştırılmış ve böylece gerçek Tanrı unutulmuş ya da tanınmamıştır! 

55 "Halkım İsrail "den, "Rab'bin halkı "ndan söz ettiğimde, kendileriyle birlikte dünyaya ruhani bir 

misyon getirenleri kastediyorum - Yasamı duyuranları, beni ilan edenleri, bana sadık kalanları; yaşayan 

Tanrı'nın varlığını ilan edenleri, sevgi tohumunu yayanları ve Oğul'da Baba'nın varlığını ve Sözünü 

tanıyabilenleri. Bunlar Tanrı'nın halkını oluşturanlardır, bu İsrail'dir, güçlü, sadık, bilge İsrail'dir. Bu 

benim Yasa'ya ve Gerçeğe sadık askerlerimden oluşan lejyonumdur. 

56 Peygamberlerime zulmedenler, elçilerimin kalbini parçalayanlar; putlara boyun eğmek için gerçek 

Tanrı'ya sırtlarını dönenler; beni inkâr edenler, benimle alay edenler, kanımı ve canımı talep edenler, 

ırklarından dolayı kendilerini İsrailli olarak adlandırsalar bile seçilmiş halka ait değillerdi; peygamberlerin 

halkına, aydınlanmışlar grubuna, sadık askerlere ait değillerdi. Çünkü "İsrail" bir ırkı vurgulamak için 

hukuka aykırı olarak kullanılan ruhani bir isimdir. 

57 Şunu da bilmelisiniz ki, halkıma ait olma arzusu taşıyan herkes sevgisi, merhameti, gayreti ve 

yasalara bağlılığıyla bunu başarabilir. 

58 Halkım dünyada belirli bir ülkeye ya da şehre sahip değildir, halkım bir ırk değildir, ancak tüm 

ırklarda, tüm insanlar arasında temsil edilmektedir. Burada sözümü işiten ve yeni vahiyleri alan bu insan 

kalabalığı halkımın yalnızca bir kısmıdır. Diğer bir kısmı yeryüzüne dağılmıştır ve bir diğeri, en büyük 

kısmı, ruhani dünyada yaşamaktadır. 

59 Bunlar beni tanıyan, seven, bana itaat eden ve beni izleyen halkımdır. 

60 Yüz kırk dört bin seçilmiş kişi önder olarak halkın önüne çıkar. Bazıları bedende, diğerleri 

ruhtadır. Onları, kendilerine haklı olarak "İsrail halkının çocukları" diyebilmek için ışığa ulaşmaya çalışan 

hem ruhani varlıklardan hem de insanlardan oluşan büyük lejyonlar takip eder. 

61 Bu halkın çocukları her zaman doğa güçleri üzerinde güç sahibi olduklarına dair kanıtlar 

sunmuşlardır. Dünyadaki yürüyüşleri, o zamanların insanlarını hayrete düşüren büyük mucizelerin izini 

bıraktı. İsrail bu gücü dünyaya göstermeye devam etmelidir, çünkü bu güç ruhun madde üzerindeki 

üstünlüğüne tanıklık etmektedir. 
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62 Eğer arkadaşlarınızdan bazıları size gizli bilimlerinin gücünü gösterirlerse, korkmayın ve 

şaşırmayın, çünkü ben size daha büyük mucizeler öğrettim. Kimseyi kötü bir şekilde yargılamamanız 

gerekir, çünkü her insan grubu kendi yeteneği ve inancına göre ruhani yaşamla ilgili gerçeği aramıştır. 

63 Her şeyi öğrenmeniz ve hiçbir şeyin sizi şaşırtmaması için sizinle her şey hakkında konuşuyorum. 

Okült dediğiniz bilgi alanlarına, gizliliğe ya da aptalca ve yararsız düşüncelere dalmamanız için size 

talimatlarımı ayrıntılı olarak veriyorum. 

64 Ruhsallaşma berraklıktır, sadeliktir, sevgiye yönelmektir ve ruhun mükemmelliğine ulaşma 

mücadelesidir. 

65 Bu halk ortaya çıkıp insanlık arasında yayıldığında, söz ve eylemlerle öğrettiğinde, kiliseler, 

mezhepler ve bilimler tarafından savaşılacaktır. Bazıları bir parçaya saldıracak, diğerleri ise belirli 

fikirlerle savaşacaktır. O zaman Tanrı halkı zaten güçlü olacak, iman ve bilgi yüreklerinde olgun bir 

meyve olacaktır. 

66 Bu halkın çocuklarından hangisi bu tohumu yeryüzünün sınırlarına taşıyanlar arasında olacak? 

Bilmiyorsunuz ama size o kadar çok şey açıklıyorum ki, bu zamanda ekimin başlangıcı sizsiniz. 

67 Öğrenci Yuhanna sizin için pek çok şey söyledi. Onun ilhamları yolunuz için bir ışık, sorularınız 

için bir cevap ve çalışmanız için bir konudur. Vahyinde, kardeş kavgalarının ruhani uzayda ve (ruhani 

olarak) bu dünyada verilen büyük savaşın zayıf bir yansıması olduğu bu zamanın ruhani savaşını gördü. 

68 İnsan olup bitenlerin gerçeğine karşı kördür ve dünyada hüküm süren savaş ve kaosun nedenini 

görmek için bu vahye ihtiyacı vardır. Ayrıca savaşın ortasında kendisini savunacak silahlara sahip 

olabilmek için ruhsallaşmaya da ihtiyacı vardır. 

69 Ne mutlu sözüme inananlara ve kendilerini hazırlayanlara, çünkü onlar kurtulacaklardır. Ama 

öğütlerimi kayıtsızca dinleyenlerin vay haline, çünkü tam bir çaresizlik içinde kasırgaya kapılacaklar! 

70 Sözümün gerçekleşmemesindense yeryüzü ve gökyüzü bir an önce yok olur. Görüyorsunuz, 

yüzyıllar önce bu zaman size duyuruldu ve ben önceden bildirdiğim için gerçekleşti. 

71 Çok sayıda insan dua etmelisiniz, çünkü dua daha sonra ekici olarak yola çıkacak olanların yolunu 

açacaktır. Bilin ki, benimle diyalog kurduğunuz anda, ışığım sonsuzluktan uğruna dua ettiğiniz kişilerin 

üzerine bir lütuf çiği olarak iner. 

72 Görevinizi anlayın ki, her biriniz Tanrı'nın halkı olan İsrail'in değerli bir çocuğu olabilesiniz. 

73 Sizi, İkinci Çağ'da beni izleyen ve örnekleriyle uysallık, itaat ve alçakgönüllülük yolunu çizen 

havarilere benzemeye hazırlıyorum. Sizler bu İyi Haber'in taşıyıcıları olacaksınız ve her fırsatta 

vicdanınızın sesini duyacaksınız; bu ses size çalışmalarınızla yolunuzda iyi bir örnek bırakıp 

bırakmadığınızı söyleyecek. Size ilahi tohumumun düşeceği geniş tohum tarlalarını gösterdim. Şefkatli 

aşkım şimdiden her şeyi hazırlıyor ve hazır hale getiriyor. 

74 Her ruhun ve her bedenin üzerine Ruhumun ışığını döktüm ki, hepiniz beni hissedebilesiniz ve 

görebilesiniz, böylece tüm dünya benim gerçeğime tanıklık edebilsin. 

75 İnsan uyanmış, kendini eğitmiş ve aklını geliştirmiştir, ancak mükemmelliği için gerekli olan 

ruhun armağanlarını uykuda bırakmıştır. 

76 İnsanoğlu yolu kaçırmıştır, çünkü sebep olduğu savaşlar, vicdanının ışığında arındırmak istemediği 

kötü biliminin meyveleridir. İnsan aklı ilahi ışıkla aydınlanan duyularla uyum içinde geliştiğinde, eğer 

komşularına duydukları sevgiden ilham alıyorlarsa, insanların bilimlerinin yardımıyla mucizeler 

keşfettiklerini ve çalıştıklarını göreceksiniz. 

77 Artık kimsenin gerçeğin ne olduğunu bilmediği, iyiyi kötüden ya da ışığı karanlıktan ayırt 

edemediği bu kavram karmaşasının ortasında size yalnızca benim sesim rehberlik edebilir. 

78 Beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Bu zamandaki mirasınız önceki zamanlarla aynıdır, yani 

mesajımın ışığını uluslara ulaştırmaktır. 

79 Sözüm sizi eğitmekle kalmadı, sürekli karşılaştığınız sınavlar da ilahi dersimin bir parçası oldu. 

Bazen denemeleri anlayıp kullanabildiniz, diğer zamanlarda ise Üstadın sesine karşı hissiz ve sağır 

kaldınız. 

80 Ruhani evinizde yaşamak üzere sizden ayrılan bir kişi; yeryüzünde sizden alınan bir şey; sizi 

yatağa hapseden ve acısıyla sizi arındıran bir hastalık - bunların hepsi birbirinizi sevmek olan kaderinizi 

gerçekleştirmenize yardımcı olmak üzere yaşamlarınıza bilgece giren sınavlardır. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 160 
1 Yaşam meyvesi, ruh için tatlı ve sağlıklı meyve, size Sözümde verdiğim şeydir. Yemek yiyin ve 

Rab'bin sofrası etrafında toplandığınızı hissedin. Ey Üçüncü Çağ'ın peygamberleri! Kendinizi hazırlayın 

ki, yalnızca işaretlenmiş olanların görebileceği şeyleri görebilesiniz. Burada bu kalabalığı oluşturanlardan 

birçoğu kalplerinde ve zihinlerinde Benim Varlığımı hissetmezken, sizler hem içerik hem de biçim olarak 

ışık ve hakikatle dolu bir tanıklık olan görülerinize tanıklık edebilirsiniz. Size doğrusunu söyleyeyim, 

içinizden biri kendini içsel olarak hazırladığında, ruh ruhsal yaşamın ışığına girer ve orada kendisini 

doyurur ve esinlendirir, böylece tanıklığını bekleyenlere vizyonunu açıklayabilir. 

2 Bu halk kendini ruhsallaştırdığında ve Benim Varlığımı hissetmeyi öğrendiğinde, artık Benim 

tezahürümün hakikat olduğuna dair kanıt vermesi için kahine ihtiyaç duymayacaktır. O zaman size şöyle 

diyebileceğim: "Ne mutlu görmeden iman edenlere! 

3 Kâhinin sorumluluğu büyük ve ciddidir, çünkü inanmak için kanıt arayan pek çok zayıf yüreğin 

imanı çoğu zaman onun sözlerine bağlıdır. 

4 Dinleyici, ruhta gördüğü şeyin iyi bir hazırlığın meyvesi olup olmadığını; gördüğü şeyin 

kardeşlerine tanıklık etmesi mi yoksa onu gizlemesi mi gerektiğini anlamak için büyük bir sezgi 

geliştirmelidir. Ancak bu armağanı alanların ne kadar azı onu gerektirdiği sevgi, gayret ve maneviyatla 

destekleyebilmiştir! 

5 Kâhinlik armağanı en zor armağanlardan biridir, işte bu yüzden size kâhinin bakışının 

ruhsallaşmadan asla ruhani bölgeye nüfuz edemeyeceğini söylüyorum. 

6 Ruhanileştirme, duyguların yüceltilmesi, yaşamda saflık, inanç, hayırseverlik, merhamet, Tanrı 

önünde alçakgönüllülük ve alınan armağanlara derin saygı anlamına gelir. Bu erdemlerden herhangi birine 

erişebilirseniz, ruhani bakışınızla sevgi ve mükemmelliğin evine nüfuz etmeye başlarsınız. Aynı şekilde, 

ruhsallaşmaya eriştiğinizde, sadece dua ettiğiniz anlarda bile olsa, yeryüzünde ruhani evde yaşadığınızı 

söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda, gelecekte yatan olayları size gösterecek olan ışığı alacaksınız; çünkü 

gelecek, yükselen ruh için artık bir gizem değildir. 

7 Evet, öğrenciler, sadece insan yaşamında insan gelecekte ne olacağını, yarın ne olacağını bilemez. 

Kaderini bilmiyor, izlemesi gereken yolu ve sonunun ne olacağını bilmiyor. 

8 İnsanoğlu, varoluşu boyunca geçmek zorunda olduğu tüm sınavların bilgisine katlanamazdı. Bu 

nedenle, ona olan merhametli sevgimle, onun bugünü ile geleceği arasına bu gizem perdesini yerleştirdim 

ve böylece aklının, hala deneyimlemesi ve acı çekmesi gereken her şeyi düşünürken ya da bilirken yoldan 

çıkmasını engelledim. 

9 Öte yandan, güçle donatılmış ve sonsuzluk için yaratılmış bir varlık olan ruh, kendi içinde 

geleceğini bilme yeteneğine, kaderini tanıma armağanına ve kendisini bekleyen tüm denemeleri anlama ve 

(aynı zamanda) kabul etme gücüne sahiptir, çünkü yolun sonunda, Yasa'ya itaat ederek ilerlediğinde, 

sonunda ulaşacağı yücelik, saflık ve mükemmellik durumu olan vaat edilen ülkeye, ruhun cennetine 

ulaşacağını bilir. 

10 Ruhsallaşmanız için beni örnek alın, çünkü ben o zaman bu yüzden insan oldum. Eserlerimin her 

biri insanlık için kalıcı bir öğretiydi. Ama eğer benim eserlerim insanlık için bir öğreti ise, siz de onları 

kendiniz için bir örnek olarak almalısınız ki kendinizi daha fazla geliştirebilesiniz, ruhun ve insani 

yeteneklerin armağanlarını ortaya çıkarabilesiniz ve yaşamımla, eserlerimle ve sözlerimle size verdiğim 

örneğe daha da yaklaşabilesiniz. 

11 Bir insan olarak bu dünyadaki kaderimin ne olduğunu her zaman bildiğimi, geleceği bildiğimi ve 

çocukluğumdan beri buna tanıklık ettiğimi hatırlayın. İsa aracılığıyla öğrencilerime yeryüzünde kaldığım 

son günlerde olacak her şeyden, tutkumun ve kurbanlık ölümümün nasıl olacağından söz ettim. İnsanlığa 

ruhsal geleceğini açıkladım, mücadelelerini ve sınavlarını önceden bildirdim, o zamandan sizin "İkinci 

Geliş" olarak adlandırdığınız yeni vahyime kadar uluslarda neler olacağını önceden ilan ettim. 

12 İsa'nın bedeninin ruhsallaşması onun kaderini bilmesini sağladı çünkü Ruhum bunu ona açıkladı 

ve bu ruhsallaşma ona Baba'nın İradesini mutlak sevgi ve alçakgönüllülükle kabul etme gücü verdi. 
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13 Kaderinizin size ne getireceğini, geleceğin size ne getireceğini bilmek için Üstadınızın ruhanilik 

seviyesine ulaşamazsınız; ancak içsel yükselişiniz aracılığıyla bazı olayların yakınlığını hissetmenize izin 

vereceğim. 

14 Bu önseziye, geleceğin bu ruhani vizyonuna, kaderinizin bu bilgisine, ancak beden ve ruhtan 

oluşan varlığınız ruhanileşme yolunda giderek daha da geliştiği ölçüde ulaşacaksınız ki bu da tekrar etmek 

gerekirse inanç, samimiyet, yaşam sevgisi, komşunuza sevgi ve yardıma hazır olma, alçakgönüllülük ve 

Rabbinizin sevgisidir. 

15 Varlığınızı arındırmanıza yardımcı olmak için, ses taşıyıcılarımın aklı aracılığıyla aldığınız ve bir 

söz haline gelerek size ışığa giden yolu gösteren düşüncelerimi size iletiyorum. Bu gerçeğe inananları 

kutsadığım gibi, şüphe edenleri de kutsuyorum; çünkü hepiniz Benim öğrencilerim, Benim çok sevdiğim 

çocuklarımsınız. 

16 Bu bildiri aracılığıyla öğretilerim insanlar arasında, öğrencilerime vaadimi yerine getirmek için 

yeni bir şekilde onlarla birlikte olduğumu hatırlatacak bir ruhsallaşma yolu bırakacaktır. 

17 Bu, tarla kuşlarının insanlığa Üçüncü Zaman'ın varlığını duyurmak için ötüşleriyle selamladıkları 

yeni gündür. 

18 Yeni vahyimin, ruhun yükseliş çabası ile beden kabuğunun maddeleşmesi arasındaki mücadele 

zamanına, gerçek ile yalan arasındaki savaş zamanına, iyi ile kötü, ışık ile gölge arasındaki savaşa denk 

geldiği duyurulmuştu. 

19 Kendilerine güçlü diyen hemcinslerinizi düşünün. Öldürerek zafer kazanmak istiyorlar, yeni 

imparatorluklarını yıkıntılar, harabeler ve cesetler üzerine inşa etmek istiyorlar. 

20 Size, sevginizle bereketlendirdiğiniz tarlalara ışık ve barış tohumları ekme zamanının geldiğini 

söylüyorum. 

21 İnsanın kalbini arıyorum, onu sıkıntısından kurtarmak ve şaşkınlığından kurtarmak için. Çünkü 

sonunda yaşayanlara hükmetmeniz için size sonsuz yaşam vererek fethedeceğim. 

22 Ruhani ev sahiplerim yeryüzündeki kardeşlerinin kurtuluşu için savaşın ortasındalar ve size 

doğrusunu söyleyeyim, yenilmiş olarak dönmeyecekler, aksine vardıklarında zafer şarkıları söyleyecekler. 

23 Aranızda yaşamak için Sözümün yeni bir insan olmasına gerek kalmadan, düşüncelerin gücü 

aracılığıyla sizi kurtarmaya geldim. Ruhumun kendisini düşünceler aracılığıyla sizinkilere bildirmesinde 

tuhaf olan nedir? Kaybolan koyununu arayan çobanda garip olan nedir? 

24 Gerçekten, size söylüyorum, siz var olmadan önce bile sizi seviyordum ve kaderinizi bildiğim için 

kurtuluşunuzu çoktan düşünmüştüm. Bu nedenle, insanlarla birlikte bir insan olarak yaşamak Benim 

isteğimdi; çünkü sevgimle, bir gün sizi sonsuzlukta, Babamın evinde yaşamaya götürecek olan ışığa giden 

yolu göstermek istedim. 

25 Tanrısal gücümü İsa aracılığıyla yeryüzünde açığa çıkardım: Lazarus'u dirilttim, Mecdelli'yi 

dönüştürdüm, fiziksel ve ruhsal olarak kör olanlara görme yetilerini geri kazandırdım, kalplere inanç ve 

umut aşıladım, durgunluk içinde sıkışmış ruhlar için yeni bir yol açtım; ve son olarak, dünyayı Kanımla 

suladım ve çok sevdiklerime Kendimi tamamen vermek için sevgimden dolayı aranızda bulunduğumun 

kanıtı olarak size Bedenimi verdim. 

26 O zaman olduğu gibi bugün de, sizi yararlı kılarak kurtarmak için Ruh'ta Kendimi insanlığa 

veriyorum; çünkü size ekmeniz için verdiğim tohum, artık ruhsal olarak kısır ve yaşam parazitleri 

olmamanıza neden olacak yararlılık tohumudur. 

27 Hâlâ işe gitmekte tereddüt ediyor musunuz? Evet, çocuklarım, ama sizin için yıllar ve yüzyıllar 

olan şeyler benim için sadece anlardır. Sevgi meyvesinin zihinlerde, kalplerde ve ruhlarda olgunlaşması 

için zamanı değerlendiriyorum. 

28 Bu, Ruh'un armağanlarını ortaya çıkaracak ve iyilik yapmak ve mucizeler gerçekleştirmek için ne 

dünyevi mallara ne de dünyevi bilimlere ihtiyaç duyduklarını kanıtlayacak olan takipçilerimde ilahi ışığın 

tamamen parlayacağı zamandır. Benim adımla şifa dağıtacak, umutsuz hastaları iyileştirecek, suyu 

merheme dönüştürecek ve ölüleri yataklarından kaldıracaklar. Dualarınız fırtınaları dindirecek, doğa 

güçlerini yatıştıracak ve salgın hastalıklarla ve kötü etkilerle mücadele edecek güce sahip olacaktır. 

29 Ele geçirilmiş olanlar, yeni öğrencilerimin sözü, duası ve yetkisi aracılığıyla saplantılarından, 

zalimlerinden ve baskıcılarından kurtulacaklardır. 
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30 Ama size doğrusunu söyleyeyim, halkımın hazırlandığını gördüğümde, karanlığa karşı ışığın 

savaşı için yola çıkacakları saati onlara bildireceğim. Ve eğer reddedilirseniz, bunun insanoğlunun Benim 

tohumumu ilk reddedişi olmadığını soğukkanlılıkla hatırlayın. En eski zamanlardan beri insanoğlu 

"ağaçtan" dallar kopararak onları uygun gördüğü yerlere nakletmiş ve böylece daha sonra bunların 

kökenini bilemez hale gelmiştir. Ama bilmenizi isterim ki, Ben özümde o ağacım - insanın hiçbir şekilde 

etkilememesi gereken, ama sadece faydalarını alması ve tohumunu yayması gereken işimde. 

31 İyiliğin kötülüğe karşı savaşı sadece sizin dünyanızda değil, etkisi size kadar ulaşan ve savaşlara 

yansıyan büyük savaşların yaşandığı ruhani dünyada da karşınıza çıkabilir. Şimdiye kadar sizi korumuş 

olan ruhani dünyanın yerini çok az bilgi ışığına sahip varlıkların almasına izin vermeyin. Adımlarınıza 

dikkat edin ve içinde yaşadığınız bu dünya için sürekli barış çağrısında bulunun. 

32 Dua edin ve çalışın. Kendinizi ruhsallaştırın ki tüm sınavlarda galip gelebilesiniz. Rablerinin 

çağrısı üzerine yola çıkan İsrail adlı halkın size verdiği öğretiş örneklerini hatırlayın. Büyük bir ders 

almaları için çöle götürüldüler. Orada Yasa'yı öğrendiler, Babalarıyla iletişim kurmayı öğrendiler ve ruhsal 

armağanlarını uyandırdılar. İlahi emirlere itaat etmeyi, yasayla uyum içinde olmayı ve birlikte uyum ve 

kardeşlik içinde bir yaşam sürmeyi öğrendi. 

33 Bu itaat onu tehlikeli durumlardan ve pusulardan kurtardı. Birlikteliği onu düşmanlarına karşı 

güçlü kıldı. Düzeni, çölü geçişini katlanılabilir ve çoğu zaman neşeli hale getirdi. Azmi ve imanı sayesinde 

zafere ulaşmış ve ilahi vaadin gerçekleşmesini deneyimlemiştir. Bu zamanın insanları o halkın tarihini 

düşündüklerinde, o insanların bu kadar büyük imanına hayret ederler ve Rab'bin onların yolunda yaptığı 

birçok mucizeye şaşırırlar. - Bu inanç ve maneviyat karşısında içinizin sızladığını duyduğumda, size bu 

mucizelerin geri gelmesinin tamamen insana bağlı olduğunu söylüyorum. Onları hazırlıklı gördüğümde, 

Kendimi onlara göstereceğim. 

34 Şimdi dünyanın kurtuluşunu ilan etmek zaten donanımlı ve uyanmış olan herkesin görevidir. Bu 

zaman için Vaat Edilen Kişi olan İlyas'ın şu anda materyalizmin köleleştirdiği dünya uluslarını Firavun'un 

gücünden kurtarmak için her şeyi hazırladığını unutmayın; tıpkı Musa'nın bir zamanlar İsrail kabileleriyle 

birlikte Mısır'da yaptığı gibi. 

35 Arkadaşlarınıza İlyas'ın insan zihni aracılığıyla kendini zaten tanıttığını, varlığının ruhta olduğunu 

ve ilerleyebilmeleri için tüm halkların yolunu aydınlatmaya devam edeceğini söyleyin. 

36 Çobanınız, ister ruhani, ister ahlaki, isterse de maddi âleme ait olsun, tüm yaratıkları gerçek 

yollarına döndürmekle görevlidir. Bu nedenle size diyorum ki, Rablerinin İlyas aracılığıyla yaptığı çağrıyı 

kabul eden uluslar kutsanacaktır, çünkü anlayış ve kardeşliklerinin meyvesi olarak onlara barış getirecek 

olan adalet ve sevgi yasasıyla bir arada kalacaklardır. Böylece birleşerek, yozlaşmaya, materyalizme ve 

yalana karşı savaşacakları savaş alanına yönlendirileceklerdir. Bu mücadelede bu zamanın insanları yeni 

mucizeleri deneyimleyecek ve yaşamın manevi anlamını - ölümsüzlük ve barıştan söz eden anlamı - 

kavrayacaklardır. Birbirlerini öldürmeyi bırakacaklar çünkü sadece cehaletlerini, bencilliklerini ve hem 

maddi hem de manevi düşüşlerinin ve zorluklarının kaynağı olan yozlaşmış tutkularını yok etmeleri 

gerektiğini anlayacaklar. 

37 Putperestlik ve dini fanatizm, ruhu yöneten yasaların cehaletinden kaynaklanmıyorsa, nereden 

kaynaklanmaktadır? Ulusların arasına karışıklık sokan ve insanları yok eden savaşların nedeni ölçüsüz bir 

açgözlülük ya da dizginlenemeyen bir nefret değilse nedir? 

38 O halde, son savaşın insanların kendi kardeşlerine karşı değil, iyiliğin kötülüğe karşı savaşı 

olduğunu anlayın. Kılıcımı insanın sağ eline veriyorum ki, kendini yenebilsin ve Vaat Edilmiş 

Topraklar'ın kapılarına ulaşabilsin. Ancak bunun miras olarak alacağınız kesin bir anavatan olmasını 

beklemeyin; çünkü bu yeni Vaat Edilmiş Toprakları ruhunuzun derin huzurunda keşfedeceksiniz. Daha 

önce güvensiz, düşmanca ve sefil olan dünyanızın cömertçe zengin ve sevgi dolu bir diyara dönüşmesini 

deneyimleyeceksiniz. Maneviyatın, adaletin ve sevginin olduğu bir varoluşa sahip olacaksınız. Bu, gerçek 

bilgiyle beslenmenin bir sonucu olarak insanoğluna ilerleme getirecektir. İnsan yaşamı daha da yücelecek 

ve ruhum geleceğin olgun insanları arasında kendini gösterdikçe, her alanda bir vahiy zamanı gelecek ve 

önceki nesillerin size peygamberlikle bildirdiği işaretlerin ve harikaların gerçekleştiğini göreceksiniz. 

39 O zaman, dünya yenilenmiş özgürlüğüne kavuştuğunda ve İlyas'ın ışığıyla yönlendirilen bu doğru 

ve iyi yaşama girdiğinde, bu yaşamın ötesinde sizi bekleyen ruhani yaşamın bir yansımasına burada sahip 
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olacaksınız, o zaman Babanızın huzur ve ışığının sonsuza dek tadını çıkaracaksınız. - Ancak tüm ulusların 

İsrail ulusunu oluşturan kabileler gibi nasıl tek bir halk olarak birleşeceğini merak ediyorsanız, size şunu 

söylüyorum: Endişelenmeyin, çünkü ulusların hepsi "çöle" getirildiğinde, ziyaretler onları bir araya 

getirecek ve bu gerçekleştiğinde, tüm muhtaç kalplerin üzerine gökten yeni bir kudret helvası yağacak. 

40 Huzurumda sevinin sevgili halkım, yüreğinizde bayram yapın, sevinç çığlıkları atın, çünkü 

sonunda Rab'bin Günü'nün geldiğini gördünüz. Bu günün gelmesinden korkuyordunuz, çünkü hala eskiler 

gibi düşünüyor ve Babanızın yüreğinin intikamcı olduğunu, kendisine yapılan hakaretler nedeniyle kin 

beslediğini ve bu nedenle orağı, kırbacı ve acı kâsesini kendisine çok fazla ve birçok kez hakaret 

edenlerden intikam almak için hazır tuttuğunu düşünüyordunuz. Ama Tanrı'nın Ruhu'nda ne öfke, ne 

gazap ne de tiksinti olabileceğini gördüğünüzde çok şaşırdınız ve dünya daha önce hiç olmadığı kadar 

hıçkırıp ağlasa da, bunun nedeni Baba'nın ona yemesi için bu meyveyi ve içmesi için bu kâseyi vermiş 

olması değil, insanlığın yaptığı işler nedeniyle azar azar biçtiği hasadın bu olmasıdır. 

41 Bu süre zarfında ortaya çıkan tüm felaketlerin size önceden duyurulduğu doğrudur. Fakat onlar 

size duyuruldu diye, Rabbinizin onları size bir ceza olarak gönderdiğini sanmayın. Tam tersine, sizi her 

zaman kötülüklere, ayartmalara karşı uyardım ve düşüşlerinizden kurtarmak için yardım ettim. Dahası, 

kendinizi kurtarmanız için gerekli tüm imkânları size sağladım. Ama aynı zamanda çağrılarıma karşı her 

zaman sağır ve inançsız olduğunuzu da fark etmelisiniz. 

42 Bugün bile size diyorum ki: Eserimi bir gemi gibi kullanın ve yaklaşan fırtınalardan güvende 

olmanız için içine girin. Ancak birçok kişinin uyarıma inanmak istemediğini ve kendilerini 

hazırlamadığını göreceksiniz. Ama sonra mahkeme gelip onları kırbaçladığında, söyleyecekleri ilk şey, 

benim onlardan intikam aldığım ve onları cezalandırdığım olacaktır. 

43 Ey insanlar, sözümü dinleyin ve onun iyiliğiyle bayram edin. Kalplerinizi açın ve Babanızın 

ziyaretini hissedeceksiniz. Önümde ruhen itiraf edin ve bir daha asla kaybetmek istemeyeceğiniz bir huzur 

hissedeceksiniz. 

44 Siz şiddetle doluyken ve benim gelişim size sonsuz sevinç yerine dehşet verirken beni nasıl 

bekleyebilirdiniz? Size bir kez daha söylüyorum, benden korkacak bir şeyiniz yok, ama kendi başınıza her 

türlü kötülük gelebilir. O halde, işlediğiniz günahlar yüzünden maruz kalabileceğiniz kefaretten korkun. 

45 Gerçekten de durmaksızın tetikteyim, ama adil, samimi ve dürüstüm. Benden saf olarak çıktığınıza 

göre, aynı şekilde geri dönmenizi uygun görüyorum. Sana lekeli olanın bana ulaşamayacağını öğrettim. 

Önce kendini arındırmalıdır ve şu anda dünyada olan da budur. 

46 İsa'da dünya Tanrı'sının insan olduğunu gördü. İnsanlar ondan sadece sevgi dersleri, sonsuz 

bilgelik öğretileri, mükemmel adalet kanıtları aldılar, ama asla bir şiddet sözü, bir eylem veya bir kızgınlık 

işareti almadılar. Tam tersine, ne kadar çok hakarete uğradı ve alay edildi. O'nun elinde tüm dünyanın 

sahip olmadığı bir yetki ve güç vardı, ama dünyanın Babalarını gerçek doğası, adaleti ve merhametiyle 

tanıması gerekiyordu. 

47 Dünya İsa'da, karşılığında kendisi için hiçbir şey talep etmeden çocukları için her şeyi veren bir 

Baba gördü - en ağır hakaretleri intikam almadan sonsuz bir sevgiyle affeden bir Baba ve kendisine 

hakaret eden çocuklarının canını almak yerine onları affeden ve kanıyla onlara ruhsal kurtuluşlarının 

yolunu gösteren bir Baba. 

48 Bu zamanda, Kendimi insanlara ruhen açıkladığımda, yeryüzündeki yaşamları boyunca Benim 

hakkımda kendilerinde yarattıkları sevgi dolu ve adil Baba kavramını kalplerinden silmem nasıl mümkün 

olabilir? 

49 Kendinizi hazırlamalısınız, çünkü ben herkes için adalet getiriyorum. Kendinizi hazırlayın, çünkü 

Kendimi ortaya koyduğum görkem yüreklerinize korku salmayacak, aksine sevinç ve neşe kaynağı 

olacaktır. 

50 Yaklaşan savaşta yanımda olabilmek için beni izleyin ve dua edin. 

51 Işığımın dünyanızın sislerini nasıl dağıttığını görün. İnsanlara karşı savaştığım doğrudur, ama 

sadece kalplerinde yaşayan tüm kötülüğü ortadan kaldırmak için. Beni sadakatle izleyenlerin içine 

sevgimin ışığını ve gücünü koyacağım ve onlar da şöyle diyecekler: "Bizi bekleyen ejderhayı, bizi günaha 

sokan ve Rab'bi gücendiren canavarı arayalım." Onu denizlerde, çöllerde, dağlarda, ormanlarda ve 
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görünmeyen yerlerde arayacaklar ve bulamayacaklar, çünkü o insanın kalbinde yaşıyor. Sadece bu onu 

doğurdu ve yeryüzüne hakim olana kadar orada büyüdü. 

52 Işık kılıcımın parıltısı her insanın kalbini sarstığında, kötülükten yayılan şiddet yok olana kadar 

giderek zayıflayacak. O zaman şöyle diyeceksiniz: "Tanrım, kendi yüreğimde taşıdığımı düşünmeden, 

görünmeyenlerden pusuya yattığını sandığım ejderhayı merhametinin ilahi gücüyle yendim." 

53 Bilgelik tüm insanların içinde parladığında, kim iyiliği tekrar kötülüğe dönüştürmeye cesaret 

edebilir? O zaman kim fani olan için ebedi olandan vazgeçer? Size doğrusunu söyleyeyim: Hiç kimse, 

çünkü hepiniz ilahi bilgelikte güçlü olacaksınız. 

54 Günah yalnızca cehaletin ve zayıflığın sonucudur. 

55 Bu nedenle, gerçek ışık çocukları olabilmeniz için sizi ilahi öğretime katılmaya davet ediyorum. 

56 İnsanlığın önünde yeni bir çağ açıldı. Dünya kendisini aydınlatan ışıktan habersiz uyurken, ruhani 

alemde sevinç ve şenlik vardır. Ruhum bu dönemde her ruhun ve her bedenin üzerine döküldü. 

57 İbrahim'in yeni tohumu dağınık bir şekilde yaşamaktadır ve ona yeni ruhani talimatımı vermek için 

yeniden bir araya getirilmelidir. Savaşlar, yıkım, kaos ve ölüm insanlığın, adaletimin onları Yasamın 

yoluna çağırmak için indiğini anlaması için yeterli olmadı. Gönderdiğim elçiler uykudadır ve dünyada 

sadece rahatlık, refah ve dünyevi mallar ararlar; manevi sonsuzluk idealini gizlemişlerdir. Vicdanın sesi 

onlarla konuşmuştur, ancak çığlığı aklın ve insan kalbinin materyalizmi içinde kaybolup gitmiştir. Tüm 

acı, kin, nefret ve merhametsizliğin taşmasına izin verdim ama aynı zamanda insanlara sevgi ve adalet 

yasalarımı hatırlattım ve benim gelişimin böyle bir zaman için önceden bildirildiğini fark etmelerini 

sağladım. 

58 Tezahürüm için dünyanın önemsiz bir köşesi benim tarafımdan seçildi. Bu Üçüncü Çağ'da İlahi 

sözlerimi ilk duyan olma şansına sahip olan basit erkekler ve kadınlar, bu zamanda benim ilanıma aracılık 

etmeleri için bana hizmet etmek üzere seçildiler. Bu kelimenin manevi anlamı ve çocuklarım arasında 

gerçekleştirdiğim mucizeler sayesinde, o ilk insan grubu bir kalabalığa ve daha sonra da büyük bir 

topluluğa dönüştü. 

59 Sözüm bu kalpleri maddi bağlardan, bencillikten ve ikiyüzlülükten kurtarmak için, aynı zamanda 

onları kötü alışkanlıklardan ve cehaletten kurtarmak için mücadele etti. Bu onların omuzlarına yüklediğim 

tek çarmıhtır; ancak bunlar yalnızca ilk adımlardır. Bu halka, bakışlarıyla, sözleriyle ya da düşünceleriyle 

inanılmaz işler yapacakları günün geleceğini söyledim. Bu olaylar ne zaman gerçekleşecek? - 

Ruhanileşme aranızda hüküm sürdüğünde. 

60 Büyük bir insan grubunun birleşik düşünceleri kötü etkileri yıkabilecek ve putları kaidelerinden 

indirebilecektir. 

61 Bugün hala savaşın etkisi altında ve doğa güçlerinin öfkesi karşısında titriyor ve insanların 

yargısından korkuyorsunuz. Bunun nedeni ruhsal armağanlarınızın yeterince gelişmemiş olması nedeniyle 

kendinizi küçük ve yetersiz hissetmenizdir. 

62 Kendini hazırlayana ne mutlu, çünkü bu savaşın sonunda zafer kazanacak olan cesur asker o 

olacaktır. Sizce birbirleriyle savaşan güçler nelerdir? Siz bana insani spekülasyonlarla cevap veriyorsunuz, 

ama ben size kesin savaşta karşı karşıya gelecek olanların iyi ve kötü güçler olacağını söylüyorum. Sizce 

bu güçlerden hangisi kazanacak? Bana "Şüphesiz iyiliğin gücü, Efendim" diyorsunuz. Ve gerçekten de, 

eğer birbirinizi severseniz, iyilik içinizdeki kötülüğü yenecektir. 

63 Bir zamanlar size dünyanın ve ölümün ayartmalarının üstesinden nasıl gelineceğini gösterdim, 

böylece sevgi ve hakikat galip gelecekti. Şimdi Beni izlemenizi, tutkularınızı yüreklerinizden kovmanızı 

istiyorum ki, içinize İlahi Ruh'un esenliği girebilsin ve Beni içinizde mabedim olması için davet 

edebilesiniz. Ama sonra kötülüğü yendiğinizde şaşıracaksınız çünkü tutkularınız, eğilimleriniz, 

zayıflıklarınız ve günahlarınız aracılığıyla ayartıyı yarattığınızı ve onu yendiğinizde içinizdeki o baskın 

etkiyi öldürdüğünüzü anlayacaksınız. 

64 Huzura kavuşmak için liyakat kazanın, insanlar, ama önce onu kazanmak için mücadele etmeden 

benden o huzuru istemeyin. Zaman ilerledi, ruhunuz büyüdü ve şimdi özlemini duyduğu ve ihtiyaç 

duyduğu her şeyi elde etmeli. Onun çocukluğu, babanın küçük çocuklarına her şeyi sağlamak zorunda 

olduğu o çağ sona ermiştir. 
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65 İnsanlığa, sorunlarının şiddetle çözülemeyeceğini ve yıkıcı ve öldürücü silahlar kullandığı sürece, 

bu silahlar ne kadar korkunç ve dehşet verici görünürse görünsün, insanlar arasında barış 

yaratamayacağını kanıtlayacağım. Aksine, sonuç olarak sadece daha fazla nefret ve intikam arzusu 

uyandıracaklardır. Sadece vicdan, akıl ve hayırseverlik duyguları barış çağının üzerine oturacağı temeller 

olabilecektir. Ancak bu ışığın insanların içinde parlaması için önce acı kadehini son damlasına kadar 

boşaltmaları gerekir. 

66 Öğrenciler, savaş söylentileri duyduğunuzda, kıtlık ve sefaletin yaklaştığını ve en garip salgın 

hastalıkların ortaya çıktığını gördüğünüzde sakın ümitsizliğe kapılmayın. 

67 Yüreklerinizin derinliklerinde, bu ziyaretler gerçekleştiğinde insanlığın acı kâsesinden kana kana 

içeceğinden emin olacaksınız. O saatte hareketsiz ya da kayıtsız kalmamalısınız; tam tersine, kendinizi 

kafası karışık olanların zihnine ışık ve hastalara şifa getirme görevinize adamalısınız. 

68 Ey insanlar, insan tutkularının canlandığı ve kafası karışmış ruhların kötülük yaptığı bu şeytani 

gücün etkilerinin, anlayışınıza verdiğim ışığı karartmaması için izleyin ve dua edin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 161 
1 Ben insan kalbinin ayrılmaz dostuyum. Tüm yollarda her zaman size eşlik ettim. Beni bir 

danışman olarak aradığınızda, şifa ve sevgi dolu tavsiyeler aldınız. Rahatlamak için bana 

başvurduğunuzda, beni ruhunuzu güçlendiren bir hekim olarak buldunuz. Mutlu günlerinizde sevincinizi 

paylaştım ve hayat yolculuğunuzda karşılaştığınız sağlıklı zevklerinize masumiyetle gülümsedim. Kötü 

alışkanlıklara bağımlı olduğunuzda, ruhunuza zarar verdiğinizi ve bedeninizde yozlaşmaya neden 

olduğunuzu bilerek beni saygıyla çağırın. Beni karmaşık ya da yapay bir yaşamın gölgesinde ya da 

maddiyatında aramayın. Beni ışıkta arayın ve yeteneklerinizi kendinizin ve hemcinslerinizin iyiliği için 

kullanın. Başlangıçta sizin olan mükemmellik durumuna geri dönmeniz için sizi dönüştürüyorum. Sık sık 

tekrarladığım bu öğretiyi ruhunuza işlemenizi istiyorum, çünkü yakında sözlerim artık ses taşıyıcıları 

aracılığıyla duyulmayacak. Öğretimi alanların o zamandan sonra benden ayrılmalarını istemiyorum. 

Ruhtan ruha diyaloğa hazır olun ve sezgi yoluyla talimatlarımı ve kehanetlerimi almayı öğrenin. 

Vicdanınızın derinliklerinde, size rehberlik eden sesimi duyun. 

2 Ruh, irade özgürlüğü sayesinde kendi yolunu seçme konusunda ustadır ve aklını ve iradesini 

kullanması, bana karşı sevgisini ve takdirini kanıtlaması benim isteğimdi. Yasa ruhun üzerine kazınmıştır 

ama beden zayıftır. Bilgelik ve mükemmellik içeren büyük bir kaderi yerine getirebilecek tek bir varlık 

oluşturmak için ruhu ve maddeyi hazırladım. 

3 Zamanın başlangıcından beri, ruhun arzuları için iki olası yol ve aynı zamanda bunun iki temsilcisi 

vardı: Habil ve Kabil. Habil itaatin ilk örneğidir, Kayin ise yüreğini kötülükle ve dünyanın ayartılarıyla 

besleyen ilk kişidir. 

4 Işığım yaratılan her şeyi aydınlatır ve kurtulmak isteyen herkes Yasa'ya itaat eder ve kuralsızlığını 

yener. Ben, Baba olarak, günaha düşmüş ve yoldan çıkmış olanlar uğruna acı çekiyorum; ama hepiniz 

Bana geleceksiniz. Ruhun uyanış zamanı geldi ve ben insanlığı çağırdım. Zamanın başlangıcından beri 

size vaat edilen kutsanmış şehre ulaşmanızı istiyorum. 

5 Size yolumu gösteriyorum ve sizi sevgiyle onu takip etmeye davet ediyorum. Sizi zorlamıyorum, 

benim kölem değilsiniz. Hepiniz benim ışığımı içinizde taşıyorsunuz ve sizi memnun eden yolu 

seçebilirsiniz. Dünyanın sizde yorgunluk yarattığını ve kendinizi Cennetin Krallığına doğru adım adım 

ilerlemeye hazırladığınızı gördüm. Hayatınızın hangi aşamasında olursanız olun insanlar için dua edin ve 

düşüncelerinizle onlara ışık ışınları gönderin. Benim adıma yaptığınız her şeyi kutsayacağım. 

6 Bedenin sırlarını insana kim açıkladı? Bedenin kendisi. Bilimin sırlarını kim ortaya çıkardı? Zihin. 

Ama size söylüyorum, Tanrı'nın varlığı ona ancak ruh tarafından açıklanabilir. 

7 İyilik ve kötülüğü bilme ağacıyla ilgili güzel Cennet benzetmesi, ilkine esin yoluyla verilmiştir. 

Bu, her zaman ve her yaştan insan için derin bir mesajdı. Ancak bu öğretinin gerçek anlamı bazıları 

tarafından kavranmamış ve diğerleri tarafından da tahrif edilmiştir. 

8 Bu anlayış eksikliğinden, ilahi vahiyleri inceleyenler ile doğayı araştıranları bölen bir anlaşmazlık 

ortaya çıktı. Böylece beni ruhla arayanlar ile her şeyi maddi bir şekilde bekleyenler arasında savaş başladı. 

9 Bilimin Tanrı'nın gözünde ayıp olduğunu düşünenler ne kadar da aptaldı! Tüm bilimin başlangıcı 

ve sonu olduğum için kendimi hiçbir zaman bilimin karşıtı olarak ilan etmedim. Ancak yasalarını bilimden 

çıkaranlar materyalistlerdi. Bilimlerine saygı göstermek için, her şeyi ilahi hikmetiyle yaratan Tanrı'yı 

unuttular. 

10 İlkine verdiğim benzetmenin gerçek anlamı neydi? Bunun anlamı, ilk olarak vicdanı aracılığıyla 

insanda kendini hissettiren ve onu yaşamın kendisi için sakladığı sınavlar konusunda uyaran ilahi ses 

tarafından açıklanmıştır. Bu, çocuğa tüm sevgisiyle şöyle diyen babacan bir sesti: "Günaha düşmemek için 

kendinizi hazırlayın, izleyin ve dua edin. Dikkatli olun! Duyularınızı ve yetilerinizi uyandırın ki, ruhun 

bedenle çatışmasında sizi içine soktuğum sınavı geçebilesiniz; bu sınavda ebedi değerler çürümüş bedenin 

sefilliğine karşı zafer kazanacaktır. Etrafınızdaki her şeye bakın, ancak tökezlememek için dikkatli 

yürüyün. Sahip olduğunuz ve yaratılışın tüm bu harikalarını ve ihtişamını algıladığınız beden, ruh 

aracılığıyla rehberlik etmeniz gereken zayıf bir yaratıktır. Dünyevi arzularını ve eğilimlerini size zorla 

kabul ettirmesine izin vermeyin. Yasalarımı uygularken yalnızca ihtiyacı olan şeyleri kullanmasını öğret. 
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11 Her adımınızda size kim danışmanlık yapabilir? Vicdan, hayat yolculuğunda lambanız ve 

rehberiniz olması için içinizde bıraktığım o ilahi ışık. Peki bu sese ve bu çağrıya nasıl kulak verebilirsiniz? 

Babanızla bağlantı kurmanın yolu olan dua aracılığıyla. Kendinizi bu şekilde hazırlarsanız, dünyadaki 

varlığınız sonsuz bir Cennet olacaktır! 

12 Ama size söylüyorum, insana verdiğim ilham dikkate alınmadı ve bu yüzden hayatında acı ortaya 

çıktı. 

13 Bugün pek çok kişi, insanların ruhanilik hakkında aldıkları ilhamlarla dalga geçiyor. Ancak ışığın 

zamanı olan bu zamanda, insanlık geçmiş zamanlarda açıklanan öğretileri anlayacaktır. Ancak bu noktaya 

gelebilmek için, yetiştirdiği bilim ağacının hasadından pek çok meyve tatması gerekecektir. 

14 Evet, eğer insanlar iyilik ve kötülük bilgisine sahip oldukları ilk andan itibaren bilim ağacına 

gerçek sevgiyle bakmış olsalardı; size söylüyorum, toplayacakları meyveler tamamen farklı olurdu. Bu 

meyveleri asil niyetlerle kullananların insanlığa ne kadar iyilik yaptığını görün. 

15 İnsanların hataları konusunda kendilerini ikna etmeleri için ne kadar zamana ihtiyaçları oldu ve 

ektikleri kötülüğü telafi etmek için daha ne kadar zaman geçmesi gerekecek. Ama ruhlarını orijinal 

saflığına döndürmeleri için onlara ihtiyaç duydukları her konuda yardımcı olacağım. 

16 Son insan nesli bu dünyada bir mabette yaşar gibi yaşadığında, varlığını gerçek bir cennet haline 

getirdiğinde, yaşamının ruhsallaştırılmasıyla elde edildiğinde ruhunuzu alacağım. 

17 Bu, diğer zamanlardaki insanlara atıfta bulunur; ancak bu öğretiler üzerinde düşünmeniz sizin için 

iyidir, böylece bu derste sözünü ettiğim zaman gelene kadar sizden sonra gelenlere ve onların torunlarına 

yol açabilirsiniz. 

18 Ruhum ışığını gönderir ve ruhunuzun bana gelmesi gereken ve İsa'nın izinin kazındığı yolu 

aydınlatır. Benim yolumda ilerleyen kişi kaybettiği mirasını yeniden kazandığını hisseder, tıpkı yolumdan 

ayrılan kişinin mirastan mahrum bırakıldığını hissetmesi gibi. 

19 Yargı zamanıdır, ama buna rağmen, insanların adaletimden korktukları için yasama boyun 

eğmelerini değil, İlahi sevgime boyun eğmelerini arzuluyorum. 

20 Siz benim sonsuz merhametimin bir eserisiniz ve ben sizi mükemmelliğe ulaştıracağım. Yüzyıllar 

ve bütün çağlar ruhunun üzerinden geçecek ve benim keskim onu düzeltmekten vazgeçmeyecek. Hiçbir 

ilahi iş tamamlanmadan kalamaz. 

21 İnsan, irade özgürlüğünü kullanarak, kimden geldiğini unutana kadar gelişim yolunu eğip bükmüş; 

erdemin, sevginin, iyiliğin, barışın, kardeşliğin kendi varlık doğasına yabancı göründüğü ve bencilliği, 

ahlaksızlığı ve günahı tamamen doğal ve izin verilebilir bir şey olarak gördüğü bir noktaya ulaşmıştır. 

22 Yeni Sodom dünyanın her yerindedir ve yeni bir temizliğe ihtiyaç vardır. İyi tohum kurtarılacak ve 

ondan yeni bir insanlık oluşacaktır. Tövbe gözyaşlarıyla sulanan verimli tarlalara, Rablerine daha yüksek 

bir ibadet şekli sunacak olan gelecek nesillerin kalplerinde filizlenecek olan tohumlarım düşecek. 

23 Efendi sana soruyor: Sözüm bittiğinde ruhunuz ruhtan ruha diyaloğu sürdürmek için kendini 

hazırladı mı? 

24 Çocuklarınız artık beni bu ses taşıyıcılarının aklı aracılığıyla duymayacaklar, ama siz onlar için 

yolu hazırlayacaksınız, o zaman ruhsallaşmada bir adım ileri gidecekler. 

25 Bu zamanı aydınlatan ışık altıncı mührün ışığıdır. Tükenmez bir imanın ışık kaynağı gibi, yaşayan 

ve ölü herkesi aydınlatan kandilliğe bakın. 

26 Bilim adamı bu ışıktan ilham alır, filozof ondan yararlanır ve gizemlere nüfuz etmek isteyen 

herkes. 

27 Ama yedi mühür nedir? Altıncı Mühür nedir? Üstadın size sorduğu bu soruya kesin bir şekilde 

cevap verebilir misiniz ve eğer sizi aynı şekilde sorgulayacak olsalardı, bunu ilahiyatçıya ve insanlığa 

karşı doğru bir şekilde yapabilir miydiniz? 

28 Kısa olan, hâlâ küçük çocuklar gibi olacağınız zamandır. Daha sonra öğrenciler ve nihayetinde 

hakikatimin tohumunu insanlığın yollarına taşıyacak ustalar olacaksınız. 

29 O gün hazinemi açacağım, insanlar arasında güçlü olasınız, efendi olasınız diye bir perdeyi 

kaldırıp size bir sır vereceğim. 

30 Çalışmalarınızı derinleştirerek sonunda bu gizemin içeriğini keşfedeceğinizi umuyordum, ancak şu 

ana kadar çalışmalarımı incelemek için özel bir çaba sarf etmediniz. 
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31 Bu konuda hayatlarını çalışmaya adayan bilim insanları gibi davranmadınız. Size bilim adamı olun 

demiyorum, çünkü öğretilerimin bilgeliği tüm bilimlerin üzerindedir. Size sadece şunu söylüyorum: 

azimlerinde onları örnek alın. Size ruhsal yaşam ağacını verdiğimde, ona bakasınız ve ruhunuzu beslemek 

için meyvesinden yararlanasınız diye meyvesini size verdiğim bilim ağacına bakarlar. 

32 Dua edin ki, sizi hazır ve layık bulayım; çünkü Sözüm gelecek kuşaklar için yazılacak ve siz de 

eserlerinizle buna tanıklık edeceksiniz. 

33 Sizinle konuşan, bu öğretileri size açıklayan ve bu gizemleri deşifre eden Kuzu'dur, çünkü şimdiye 

kadar sadece bu kişi mühürleri kırmaya layıktı. Ancak Lekesiz Kuzu'nun kurbanı hepinizi bu ışığa layık 

kılmaktadır ve zamanı geldiğinde bu bilgi dünyanın tüm uçlarına ulaşacaktır. 

34 Oğul Baba'da ve Kutsal Ruh'ta olduğu gibi, Baba da Oğul'da olduğu için size Yaratıcı olarak 

sesleniyorum. 

35 Öğrencilerim, benden varlıkların üç doğası ortaya çıktı: ilahi, ruhani ve maddi. Yaratılan her şeyin 

yaratıcısı ve sahibi olarak sizinle ilahi ve aynı zamanda anlaşılabilir bir şekilde konuşabilirim. Maddi doğa 

benden çıktığı için, sesimi ve sözümü fiziksel olarak duyulabilir ve böylece insan için anlaşılabilir hale 

getirebilirim. 

36 Ben mükemmel bilimim, her şeyin kökeniyim, tüm nedenlerin nedeniyim ve her şeyi aydınlatan 

ışığım. Ben tüm yaratımların, tüm öğrenmelerin üstündeyim. 

37 Tanrı, Kendisine "Baba" diyebilmek için, rahminden ruhani varlıkların, ilahi nitelikleri bakımından 

Kendisine benzer yaratıkların çıkmasına neden olmuş ve üç doğanın kendilerine ait olabilmesi için onları 

insana dönüştürmüştür. Ama önce Baba onlar için evlerini, yani kaya ve ateşten oluşan içiyle, havası, 

suyu, metalleri, gazları ve ışığıyla yeryüzünü hazırladı. Tüm bunlar, insanın evi için bir temel görevi 

görecek güçlü ve sarsılmaz bir krallık gibiydi: mineral krallığı. 

38 Yaratıcı bu evi dekore etmek istedi ve bu amaçla bitkilerin, çiçekleri ve meyveleriyle ağaçların 

topraktan filizlenmesine izin verdi, böylece insan onlarda yiyecek, gölge, ferahlık, ilham, merhem ve neşe 

bulacaktı ve bu, olduğu gibi, yeni bir krallıktı: bitki krallığı. 

39 İnsan yalnız kalmamalıydı ve bu yüzden Baba ona aşağı varlıkları, vahşi hayvanları, kuşları ve 

balıkları dost ve hizmetkâr olarak verdi. Dünyanın içinde ve yüzeyinde yaşayan tüm canlılar, rüzgarda 

salınanlar ve suları dolduranlar, böylece çocuk bazılarında rızık, bazılarında dostluk ve diğerlerinde destek 

bulmalıdır. Bu tür böylece yaratıldığında, yeryüzünde yeni bir krallık ortaya çıktı: hayvanlar alemi. 

40 Bu üç âlem kendi uyumları içinde tek bir âlemi oluşturdu. Dünya. Her şey Rab'bin yaşam, ışık ve 

lütufla canlandırdığı büyük bir şölen gibiyken, Yaratıcısına benzeyen ve Tanrısallığın yansıdığı varlık olan 

insanı gönderdi; Tanrı ona Ruhundan bir kıvılcım, vicdan yerleştirmişti, öyle ki bu şekilde donatılmış olan 

bu varlık, gelişim yolunda ruhun mükemmelliğine ulaşsın. 

41 Dünyanızı oluşturan bu üç âlem, bazı insanların "günler" olarak adlandırdığı yedi gelişim 

aşamasında yaratılmıştır. 

42 Baba, mükemmel bir sabırla, çocuklarının yolu ve yaşamı için gerekli olan her şeyi yarattı. 

Böylece bir zaman diliminde güneşi ve yıldızları, bir diğerinde bitkileri ve denizleriyle birlikte yeryüzünü, 

bir diğerinde hayvanları ve son olarak da insanı yaratmıştır. 

43 Her şey önceden hazırlanmış, düzenlenmiş ve planlanmıştı, öyle ki insan hiçbir kusurla 

karşılaşmasın, her fırsatta mucizeler ve mükemmelliklerle karşılaşsın ve her yerde Babasının sevgisini ve 

yaratılan her şeyde O'nun varlığını bulsun. 

44 Her şey hazır olduğunda, insana dedim ki: "İşte evin, işte geçici krallığın. Yola çıkın, pınarlardan 

için, meyvelerin tadına bakın ve tadını çıkarın, her şeyi öğrenin ve yeryüzünün Efendisi olmak için 

yükselin*, bu sizin krallığınızdır." - İnsan gözlerini ışığa ve hayata açtığında, Kral Yıldız'ın ışınları 

tarafından okşandıkça mutluluk hissetti, suların tazeliğinden ve ağzına sunulan meyvelerin tadından 

ziyafet çekti. 
* Çoğu Kutsal Kitap çevirisinde (zaman zaman yanlış anlaşılan) şöyle yazar: "Dünyaya boyun eğdirin." Mevcut 

çeviri İspanyolca orijinal metne uygundur ve takip eden ayetlerde insanın da İlahi buyruklara ve aynı zamanda 

üzerimizde Rab olan İsa Mesih'in örneğine göre bu çağrıya ve yüksek sorumluluğa layık olduğunu kanıtlaması 

gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Yaratıcı Babamızın işlerindeki bilgelik ve mükemmelliğin 

hatırlatıldığı 162, 5254'e ve ayrıca sevgi emrinin doğal olarak tüm yaratılış için geçerli olduğunu açıkça ortaya 

koyan 167, 39'a işaret ediyoruz. 
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45 Ama biliyorsunuz ki insan, irade özgürlüğü nedeniyle, başlangıçtan beri acıyı, emeği, zahmeti, 

karanlığı, düşüşü bildiği zayıflıklara sahiptir. 

46 Ruhun gelişimine giden yolu bulabilmesi için her şey önceden düşünülmüş ve hazırlanmıştır. 

Sonra Baba ona vicdan aracılığıyla Yasasını açıkladı, öyle ki ışık yolunu ve Tanrısallık ve Doğa ile uyumu 

bilebilsin. O zaman bile sezgi, insana kendi ışığım olan vicdanı ona iyiyi kötüden ayırt etmeyi öğreten ve 

doğru yolu seçmesi için onu içten içe uyaran kendi ruhunun varlığını gösterdi. Sonra Baba insanın ruhu 

için yolu ve sığınağı hazırladı. 

47 Çadırların başlangıcında Rab insanların çoğalmasını ve yeryüzünü doldurmasını sağladı. Varlığını, 

mevcudiyetini ve adaletini, bazen iyiliksever bazen de düşmanca ve acımasız olan, günahları düzelten 

veya iyilikleri ödüllendiren doğa güçleri aracılığıyla insanlarla konuşarak göstermiştir. 

48 Ama sadece elementlerin sesi Benim tarafımdan size seslenmekle kalmadı, aynı zamanda dünyaya 

erdemi öğütleyen, insanların ruhlarını uyanık tutan ve onlara hizmet etmeleri ve tapmaları gereken İlahi 

bir Varlığın varlığını öğreten insanlar da gönderdim. 

49 Bu İlk Zaman'dı, Baba'nın, ruhu için yaratılmış olan o evde lütuflarla dolu olarak yaşayan insanın 

kalbinde hüküm sürdüğü ilk ruhsal krallıktı. 

50 Ancak Rab'bin çocuklarının yüreğinde inşa etmeye başladığı bu yuva, aynı zamanda üç çağda ya 

da alemde eğitilmek zorundaydı. 

51 İkinci Zaman ya da İkinci Krallık, Baba tarafından Sözü İsa'da insan olduğunda ve insanlar 

arasında yaşadığında kurulmuştur; ve bu ruhsal mükemmellik çalışmasının sona erdiği Üçüncü Zaman, 

Üçüncü Krallığı temsil eden bu zamanda Kutsal Ruh olarak gelişiyle açılmıştır. 

52 İlahi Ruh ilkinde Kendisini adalet olarak, ikincisinde sevgi olarak ve Üçüncü Zaman'da bu işi 

doruğa çıkarmak için Kendisini bilgelik ve vahiy ışığı olarak gösterdi. 

53 Burada bir bütün oluşturan üç krallığa, ruhsal mükemmellik çalışmasının tamamlandığı üç çağa, 

Üstadın bugün size açıkladığı bir gizemi içeren üç döneme bakın. Ancak bu üç krallığın, maddi doğanın 

yaratılışında bir imgesine sahip olduğunuz yedi aşamada oluştuğunu unutmayın - sonuncusu ruhun 

mükemmel yuvası olan yedi aşama. 

54 Dünyadaki bu ruhsal gelişim aşamalarının ilki, Tanrı'ya yakmalık sunusunu sunan Baba'nın ilk 

hizmetkârı Habil tarafından temsil edilir. O, fedakârlığın sembolüdür. Kızgınlık ona karşı yükseldi. 

55 İkinci aşama Nuh'u temsil eder. O, inancın sembolüdür. İlahi ilhamla gemiyi inşa etti ve insanları 

kurtarmak için gemiye bindirdi. Kalabalık şüphe, alay ve putperestlik ruhuyla O'na karşı ayaklandı. Ama 

Nuh iman tohumunu geride bıraktı. 

56 Üçüncü dönem Yakup tarafından sembolize edilir. Gücü temsil eder, o güçlü olan İsrail'dir. 

Hepinizin Yaradan'ın sağında oturmak için üzerinde yükseleceğiniz cennetin merdivenini ruhsal olarak 

gördü. Gücünü ve azmini sınamak için Rab'bin meleği ona karşı çıktı. 

57 Dördüncüsü Musa tarafından sembolize edilir; o yasayı temsil eder. Tüm zamanların insanları için 

üzerinde yazılı olduğu tabletlere işaret eder. Muazzam inancıyla halkı özgürleştirerek onları kurtuluş 

yolunda Vaat Edilmiş Topraklara götüren oydu. O, yasanın sembolüdür. 

58 Beşinci dönem, sizinle her zaman konuşmuş olan ve konuşmaya devam edecek olan ilahi Söz, 

lekesiz Kuzu İsa tarafından temsil edilmektedir. O, insan dünyasında yaşamak için uğruna insan olduğu 

sevgidir. Aynı acıyı çekmiş, insanlığa tüm günahlarından kurtulacakları fedakârlık, sevgi ve merhamet 

yolunu göstermiştir. Mütevazı koşullarda büyüyüp yine de sevgi içinde yaşamayı, kendini feda etme 

noktasına gelmeyi ve sevgi dolu, bağışlayıcı ve bereketli bir şekilde ölmeyi öğretmek için bir Efendi 

olarak geldi. Beşinci aşamayı temsil eder ve sembolü sevgidir. 

59 Altıncı dönem İlyas tarafından temsil edilir. O, Kutsal Ruh'un sembolüdür. Ateşten arabasıyla gelir 

ve sizin bilmediğiniz ama benim bildiğim tüm uluslara ve tüm dünyalara ışık getirir, çünkü ben tüm 

dünyaların ve tüm yaratıkların Babasıyım. Şu anda içinde yaşadığınız aşama budur - İlyas'ın aşaması. Sizi 

aydınlatan onun ışığıdır. O, gizli olan ve şu anda insanlara ifşa edilmekte olan öğretilerin temsilcisidir. 

60 Yedinci dönem Baba'nın kendisi tarafından somutlaştırılır. O hedeftir, gelişimin doruk noktasıdır. 

Onda lütuf zamanı, yedinci mühür vardır. 

61 Böylece yedi mührün gizemi çözülmüş olur. İşte bu nedenle size bu Çağın Altıncı Mührü 

içerdiğini söylüyorum. Çünkü bunlardan beşi çoktan geçti, altıncısı şimdi çözüldü ve yedincisi hala kapalı, 
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içeriği henüz gelmedi, bu aşamanın size gelmesi hala zaman alıyor. O geldiğinde, lütuf, mükemmellik ve 

huzur hüküm sürecektir. Ama ona ulaşmak için - insanın ruhunu arındırmak için daha ne kadar gözyaşı 

dökmesi gerekecek. 

62 Arınma sona erdiğinde, ayartma dizginlenecektir. İnsanlar arasındaki savaşlar sona erecek ve artık 

ne kargaşa ne de yozlaşma olacaktır. O zaman barış ve lütuf krallığı gelecek, insanlık büyük bir ruhani 

ilerleme kaydedecek ve Baba'nın Ruhu ile bağlantısı doğrudan olacaktır. 

63 Tıpkı size insanın Yaratıcısı gibi olduğunu açıkladığım gibi, şimdi de size Benim tarafımdan lütuf 

ve mükemmellikle yaratılan bu maddi alemin, size her zaman üç krallıktan, üç zamandan ve Baba'nın 

gücünün mükemmelliğinden söz eden açık bir kitap olduğunu söylüyorum. Yaratılış da öyle bir şekilde 

yaratıldı ki, oluşumunun yedi aşaması, gizemini örten örtüsünü Sözümün ışığıyla kaldırdığım o büyük 

yaşam kitabı olan yedi mühür için bir model olsun. 

64 Altıncı mührün ışığının sizi aydınlatmasına izin verin. 

65 Altıncı aşamanın ne zaman biteceğini ve yedinci aşamanın ne zaman başlayacağını yalnızca ben 

söyleyebilirim. Siz altıncı aşamada, İlyas'ın zamanında, Üçüncü Çağ'da yaşıyorsunuz. Yine de, Sözümden 

akan Ruhumun ışığıyla tamamen kuşatılmış olmanıza rağmen, henüz kendinizi günahtan kurtarmadınız ve 

kendinizi Tanrısallığımla ruh ruha birleştirerek mükemmelliğe ulaşmadınız. Ancak çocuklarınız, gelecek 

nesiller, bu saflığa erişecek ve Efendileriyle ruhsal olarak iletişim kuran öğrencilerim, dünya yolunda 

gerçek peygamberler olacaklar. Barış içinde ve tüm yasalarla uyum içinde yaşayacaklar ve sonunda insan 

ruhunun yeryüzündeki gerçek evini yaratacaklar. 

66 Size doğrusunu söyleyeyim, bu peygamberlikler yerine gelinceye dek nice güneşler geçecek, 

gökten nice sular yağacak, nice yıllar geçecek ve insanlar tarafından unutulacak, nice kuşaklar da. Ama 

sonunda Baba'nın bu gezegendeki işini taçlandıracağı zaman gelecektir. 

67 Gün ışığı kadar berrak ve su kadar şeffaf olan bu basit öğretiyi yanınıza alın ki, odanızın 

sessizliğinde, gecenin tefekkür dolu saatlerinde, size açıkladığım şeyi kavrayıp üzerinde düşünebilesiniz 

ve onun mükemmelliğinde kendinizi yenileyebilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 162 
1 İnsanlığın bir ziyaret karşısında titremediği ya da olağanüstü olarak gördüğü bir olay karşısında 

hayrete düşmediği tek bir gün bile geçmemiştir ve yine de içinde yaşadığı zamanı ve bu denemelerin her 

birinin anlamını kavrayamamıştır. Eski peygamberler Yoel, Daniel ve elçi Yuhanna bu zamanlarda neler 

olacağını size hangi netlikle bildirdiler? Ama bu çağın insanları Rablerinin çağrılarına ne kadar kayıtsız 

kaldılar! Ara sıra kayıtsızlıklarını ve materyalizmlerini aştıklarında, bu sadece kendilerine "Dünyada neler 

oluyor, nerede sıkıntı, savaş, acı, ıssızlık ve ölüm var?" diye sormak içindir. Ama izlemiyorlar, dua 

etmiyorlar ya da kendilerine açıklananlar hakkında düşünmüyorlar, çünkü şimdiye kadar sadece dünyanın 

onlara verdiği sahte tatminlerle ilgilendiler. 

2 İnsanlar kendilerini ne kadar baskı altında hissederlerse, kendi yarattıkları felaketler tarafından ne 

kadar tehdit edilirlerse, bana sığınmak, merhametimi dilemek ve yardımımı istemek yerine kendi 

güçlerinin kendilerine yeteceğini düşünürler. Kendilerini aşağı tutkularına kaptırırlar ve nefretlerini ve güç 

arzularını savaşmak ve kendilerini savunmak istedikleri silahlar haline getirirler. Ama kötülüğe karşı 

kötülükle mücadele edilebileceğini ne zaman öğrendiniz? 

3 İnsanların kibirlerine devam etmelerine, materyalizmleriyle övünmelerine, hayırseverlikten 

yoksunluklarına bir süre daha devam etmelerine izin vereceğim ki tutkularının onları nereye götürdüğünü 

görsünler. Bu arada, Kendimi hazırlıklı olan ve Beni bekleyen herkesin yüreğinde hissettireceğim. 

4 Erkeklerin ve kadınların peygamberliğe uygun olarak peygamberlik edebilmeleri için Ruhumu 

bütün ruhların ve bedenlerin üzerine döktüm. Sizinle rüyalar ve ruhani vizyonlar aracılığıyla konuşuyorum 

ve doğa güçleri aracılığıyla insanlığa işaretler veriyorum ki insanlar arasında güçlü, büyük bir halk ortaya 

çıksın - hiç tanımadıkları kadar büyük. Bu halk yoluna çıkan kötülüğü yok edecek ve yenemeyeceği hiçbir 

düşman, aşamayacağı hiçbir duvar kalmayacaktır. Ona ait olanlar her yerde ilerleyecek, çağrıları tüm 

insanlık tarafından duyulacak, sözü her yanlışa son verecek ve tüm insanların gerçeği bilmesini sağlamayı 

başaracaktır. Gerçeği gizleyen doktrinler, dinler, ideolojiler ve bilimler onun adımı karşısında titreyecektir. 

5 Bu sözü işiten sizler, Babanız Rab'be şükredin ki, eski peygamberler aracılığıyla iletilen vaadimin 

gerçekleşmesini deneyimlemeniz size bahşedildi; onlardan biri size "Ruhum tüm bedenin üzerine 

dökülecek" diye bildirdiğinde, o peygamberler size bildirimde bulunmuşlardı. 

6 Yakında yetiştireceğim cesur askerlerden oluşan bu halkın bir parçası olabilmek için izleyin ve 

güçlü olun. Sadece sizin bu halka ait olduğunuzu düşünmeyin - ve size daha önce de birçok kez söyledim -

. Çünkü sadece Beni bu ilan biçiminde işitenler Öğretilerimin bilgisiyle onurlandırılmayacaktır. 

Tohumlarımın tüm yeryüzüne dağılmış olduğunu unutmayın. 

7 Geçmiş zamanların peygamberleri herhangi bir dünyevi yetki ya da güç almadılar, herhangi bir 

otoriteye boyun eğmeye zorlanmadılar ve sadece kendi sözünü seçtiği kişilerin dudaklarına koyan 

Rablerinin talimatlarına itaat etmeye odaklandılar. 

8 İnanç ve cesaretle dolu olan bu insanları, yasalarımı halka öğretme ve rahiplerin ilgisizlik ve 

hatalarının farkına varmalarını sağlayarak onları dini fanatizmden caydırma görevlerinden hiçbir şey 

alıkoyamadı. 

9 Biraz düşünür ve kutsal yazıları incelerseniz, tüm peygamberlerin sözlerinde insanlara ilettikleri 

tek bir özü ifade ettiklerini fark edeceksiniz. O dönemlerde insanların uyguladığı maddesel ibadetlerin 

hatalarına düşmeden insanlara öğütler, vahiyler ve mesajlar verdiler. Yasa'ya ve Tanrı Sözü'ne itaat etmeyi 

öğrettiler ve insanların Cennetteki Babalarıyla iletişim kurmalarına yardımcı oldular. 

10 İnsanlar, o peygamberler ile şu anda sizinle konuştuğum bu ses taşıyıcıları arasında büyük bir 

benzerlik bulmuyor musunuz? Bu sonuncuların dudaklarına Yasamın özünü de yerleştiriyorum; onların 

sözleri aracılığıyla ilhamım size ulaşıyor ve onlardan işitenleri en yüksek sesle Rablerini aramaya çağıran 

talimatlar fışkırıyor. Kendilerini dinleyenler arasında izcilerin ya da fanatiklerin de bulunmasından 

korkmadan konuşuyorlar. Onlar, Babalarının hizmetinde görevlerini özveriyle yerine getirirler ki, O da 

onlar aracılığıyla insanlıkla konuşabilsin ve insana yeni ışık yolları açacak olan bu öğretileri ona 

verebilsin. 
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11 İnsanlar, bu peygamberler ile bu ses taşıyıcıları arasında sadece büyük bir benzerlik değil, aynı 

zamanda aralarında mükemmel bir ilişki vardır. Bunları önceden haber verenler, uzun zaman önce haber 

verdiklerini şimdi bu hizmetkârlar yaşıyor. 

12 O günlerde tüm insanların peygamberlerinin bildirdiklerine inandığını düşünmeyin. Hayır, çoğu 

zaman hemcinslerinin alaylarına, rahiplerin tehditlerine ve güçlülerin zulmüne katlanmak zorunda kaldılar. 

Tanrı'nın insanlar üzerindeki yargısını bildiren peygamberliklerin gerçekleşmesi gerekiyordu, böylece 

herkes Rab'bin hizmetkârları tarafından bildirilen gerçeğe inanacaktı. Çoğu zaman duyuruları ancak onlar 

artık bu dünyada olmadıklarında gerçekleşiyordu. Ayrıca bu süre zarfında, bu çocuklarım alay, iftira ve 

onları dinleyenlerin ilgisizliğine maruz kaldılar. Ama sözüm, alay edilse ve reddedilse bile, bu toplanma 

yerlerinin dışında da bilinecektir. Size duyurduğum şey de gerçekleşecek ve o zaman insanlar daha önce 

küçümseyerek ya da kayıtsız kalarak baktıkları şeye dikkatlerini çevirecekler. 

13 O zamanki halk, peygamberlerinin önceden bildirdiklerine inanır inanmaz, tüm güç ve adalet 

sahibi olan görünmez Tanrı'ya imanla dolduğu gibi, şimdi bu vahyi alan bu halk da Rablerinden aldıkları 

tezahürle güçlenecek olan sarsılmaz bir imanla dolacaktır. Bu iman, dudaklarınızdan dökülen tanıklığın 

ikna edici olması için kesinlikle gereklidir. Yine de size daha önce söyledim ki, Bana nasıl tanıklık 

edeceğinizi bilmiyorsanız, zamanı geldiğinde bunu yapacağım, çünkü vaatlerimi yerine getirmeden 

bırakmayacağım. 

14 Tanrı'nın halkının tarihinde insanlar itaatsizlikleriyle isteğime ne kadar çok karşı çıktılar, ama 

onların sapkınlıklarına rağmen sözüm yerine geldi. Bu sefer de aynı şey olacak. Herkes talimatlarıma itaat 

etmeyecektir. Bazıları emirlerimi doğru yorumlarken, diğerleri daha yüksek ve doğru olanı daha düşük ve 

bedensel olanla uzlaştırma çabasıyla, güç ve sonsuz adalet olan İlahi İrade'nin Sözüme saygısızlık 

edenlerin tüm dürüst olmayan eylemlerini yargıladığını anlamadan İradem'e meydan okumaya 

çalışacaklardır. 

15 Bunu size söylüyorum çünkü aranızda karışıklık çıkacağını biliyorum ve bunu şu anda bile tahmin 

ediyorum. Ama Sözümün yazılı olduğu kitabı koruyacağım ki, daha sonra tüm dünyaya getirilsin ve 

Efendi'nin yeni vahyinde size söylediklerine tanıklık etsin. 

16 Ses taşıyıcıları olarak adlandırdığınız yeni peygamberlerim aracılığıyla beni dinleyin ve sözlerimi 

doğru yorumlayın ki daha sonra size verdiğim görevleri yerine getirebilesiniz. 

17 İnsanlar Bende ulaşılmaz, uzak bir Tanrı tanımak isterken, Ben onlara kirpiklerinin gözlerine 

olduğundan daha yakın olduğumu kanıtlamak için yola çıktım. 

18 Mekanik bir şekilde dua ederler ve acil olarak istedikleri her şeyin hemen gerçekleştiğini 

görmediklerinde, cesaretleri kırılmış bir şekilde, "Tanrı bizi duymadı" diye haykırırlar. 

19 Eğer nasıl dua edeceklerini bilselerdi, kalplerini ve zihinlerini ruhlarıyla birleştirselerdi, Rab'bin 

ilahi sesini ruhlarında duyarlar ve O'nun varlığının kendilerine çok yakın olduğunu hissederlerdi. Ama 

bana dışsallaştırılmış kültler aracılığıyla sorarlarsa varlığımı nasıl hissedecekler? Rablerine kendi elleriyle 

yaptıkları suretlerde tapınırlarsa, ruhlarının duyarlı hale gelmesini nasıl başarabilirler? 

20 Size çok yakın olduğumu, benimle kolayca bağlantı kurabileceğinizi, beni hissedebileceğinizi ve 

ilhamlarımı alabileceğinizi anlamanızı istiyorum. 

21 Çağlar boyunca size verdiğim vahiylere ve öğretilere dikkatle bakarsanız, sizi ruhsallaşma 

hedefine götürebilecek tek bir yol keşfedeceksiniz. Bana gelmeniz için size mükemmel ve başarılı yolları 

ve araçları öğretenin Ben olduğumu unutmayın. Neden sadece fanatizminizi teşvik eden ve cehaletinizi 

artıran sahte öğretilerle baştan çıkarılmanıza izin verdiğinizi anlamıyorum. 

22 Yasa dünyaya verildiğinde size, "Benden başka ilahınız olmayacak" demiştim. 

23 İkinci Çağ'da bir kadın İsa'ya Tanrı'ya tapınması gereken yerin Kudüs olup olmadığını sorduğunda, 

Üstat ona şu yanıtı vermiştir: "Ne Kudüs'ün ne de başka bir yerin Tanrı'ya tapınmak için doğru yer 

olmadığı zaman geliyor, çünkü O'na ruhta ve gerçekte tapınılacak", yani ruhtan ruha. 

24 Öğrencilerim benden dua etmeyi öğretmemi istediklerinde, onlara sizin Rab'bin Duası dediğiniz 

duayı örnek olarak verdim ve böylece gerçek ve mükemmel duanın İsa'nınki gibi yürekten gelen ve 

Baba'ya ulaşan dua olduğunu anlamalarını sağladım. İtaat, alçakgönüllülük, suçluluk itirafı, şükran, inanç, 

umut ve hayranlık içermelidir. 
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25 Tüm bu mesajlar aracılığıyla Baba size ne kadar çok ruhanilik dersi vermiştir ve O'nun Yasası ve 

Öğretisi yeryüzünde ne kadar çok çarpıtılmıştır! Bu maddeleştirme, size yüksek sesle teslim ettiğim şeyin 

sürekli olarak kirletilmesi ve çarpıtılması, insanlığın şu anda acı çektiği kaosun nedenidir - hem ruhani 

hem de maddi, insanda her zaman birleşmiş olan bu iki yaşam biçiminde. Çünkü bunlardan birine 

dokunup da diğerinin etkilenmemesi mümkün değildir. 

26 Bu zamanlarda pek çok insanın beni terk etmesine ve diğer insanların öğretilerimi reddetmesine 

şaşırdınız mı? İnsanlık arasında materyalist öğretilerin yayıldığını gördüğünüzde endişeleniyor musunuz? 

Her biriniz vicdanınızın sesini dinleyin ve kendinize sözümde yer alan öğretiye yaşamınızla gerçek bir 

tanıklık edip etmediğinizi sorun. 

27 Yasalarıma karşı işlenen ağır suçlar ve suiistimaller hakkında hükmüm gelecektir. Mükemmel 

Üstat tarafından düzeltilmeyecek tek bir günah bile olmayacaktır. Kafanızın karışmasına izin 

vermemelisiniz. Hatalarınızı düzeltin ve yargılamayın. Şunu anlayın ki ben sizi asla cezalandırmam - siz 

kendinizi cezalandırırsınız. 

28 Bilgisizce günah işleyeni aydınlatır, bilerek günah işleyeni tövbeye yöneltirim ki, her ikisi de 

bağışlayıcılığıma güvenerek işledikleri suçu telafi etmeye başlayabilsinler. Bana ulaşmanın tek yolu bu. 

29 Tüm bunları düşünün, siz insanları çeşitli dinlerin yollarında yönlendiren din adamları. Dua edin 

ve kendinizinkini ruhsallaştırın. Artık hatalarınızdan tövbe etmenizin ve ruh için ölüm ve karanlık olan 

insan materyalizmine karşı mücadeleye başlamanızın zamanı gelmiştir. Bunun için benim gerçeğimi 

kullanmalı, sözümü bir silah olarak almalı ve benim öğretilerimle yaşamalısınız. 

30 Bir dini cemaat ya da diğerini tercih etmiyorum. Benim tarafımda olup olmadığınıza ben değil, siz 

karar vereceksiniz. Çünkü bunu yaparsanız, hepinizi ruhen birleştirmeyi de başarmış olacaksınız. 

31 Küçük bir çocukken öğrenci oldunuz; yine de ruhsal olarak ilerlemediğinizi ve bu nedenle 

hemcinslerinize yardım etmediğinizi görüyorum. Evet, insanlar, Öğretimde ilerleme göstermeyerek yeni 

gelen kalabalıkların ilerlemesini durduruyorsunuz. Kardeşlerinizden birinin sizin geldiğiniz noktadan bir 

adım daha ileriye gitmesini çok zorlaştıran bir bariyer yarattınız. 

32 Bu tezahürde, sizin için hala anlaşılabilir olan son dersi bile dikkatinize sunduğum gibi, son derse 

kadar öğretilerimi uygulamaya koymalısınız. 

33 Eğer henüz hazır değilseniz, bunun nedeni beni duymanıza rağmen henüz tam olarak anlamamış 

olmanızdır. Eğer Sözümü anlamadıysanız, bunun nedeni onun hakkında düşünmemiş olmanızdır. Eğer 

bugüne kadar gerçek bir sevgi faaliyetinde bulunmadıysanız, bunun nedeni benim sevgi Sözümün sizi 

merhamete uyandırmasına izin vermemiş olmanızdır; ve eğer bugüne kadar aldığınızdan daha fazlasını 

almadıysanız, bunun nedeni yalnızca erdemlerinizin yetersiz olmasıdır. 

34 Sözümü dinlemeye gelen kalabalıklar, sizde öğrenciliğin değerli örneklerini görebilselerdi daha 

büyük bir mutluluk duyarlardı, çünkü o zaman işleriniz saygının, inancın, işlerime itaatin ve öğretimi 

izlemenin bir kanıtı olurdu. 

35 Size dua etmeyi öğrettim ki, dua aracılığıyla sadece Baba'ya değil, aynı zamanda muhtaç 

hemcinslerinize de yaklaşarak onlara barış mesajınızı iletebilesiniz. Ama size ruhunuzun uluslar için, 

dullar için, yetimler için, ekmeğe aç olanlar için, mahkûmlar ve hastalar için dua ederken ne hissettiğini 

sorduğumda, bana sadece şunu söyleyebilirsiniz: "Tanrım, muhtaçlara iyilik yapabilecek tek kişi sensin. O 

kadar olgunlaşmamış ve cahiliz ki, insan kardeşlerimizin acılarına sempati duyamıyor, onlara neler 

olduğunu uzaktan anlayamıyoruz. Sonsuz sevginin nimetlerini onların üzerine dökmeni dilemekle 

yetiniyoruz. Çünkü ruhun böylesine büyük ihtiyaçları karşısında, yeni başlayanlar bile olmadığımızı itiraf 

etmeliyiz. Ruhumuzun duası sırasında neler yaptığını bize yalnızca Sen söyleyebilirsin." 

36 En azından şu anda dürüstsünüz ve cehaletinizi ve olgunlaşmamışlığınızı itiraf ediyorsunuz. Bu 

nedenle sizi kutsuyorum ve en cahil kişi tarafından bile anlaşılabilsin diye öğretimi daha da açık hale 

getiriyorum. 

37 İnsanlar, biliyorsunuz ki ruhani varlıklar insanlara yaklaşır ve bu varlıkların tutumuna bağlı olarak 

da insanlar üzerinde etki yaratırlar. Herhangi bir insan için dua ettiğinizde, ruhunuzun dua ettiği kişiye 

yaklaşmak için kendisini bedeninizden ayırdığını bilmelisiniz. Buradan, hazırlığınıza ve yaşamınızda 

ulaştığınız saflık ve ruhanilik derecesine göre, dua ettiğiniz kişilere verdiğiniz ruhani etkinin de aynı 

olacağı sonucuna varın. 
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38 Size sürekli olarak görünmez varlıklar tarafından kuşatıldığınızı söylediğimde korkmayın. 

Birçoğunun yardımınıza ihtiyacı var. Düşüncelerinizi, sözlerinizi ve sevgi işlerinizi onlara adayın ki itaat 

yolunu bulabilsinler ve ışığı görebilsinler. 

39 Size verdiğim silahlar can alan silahlar değildir; kimseyi kör etmez, kan dökmez, acıya neden 

olmaz; dul ve yetim bırakmaz, sefalete düşmüş evler bırakmaz. Size bıraktığım silahlar sevgi, merhamet 

ve bağışlamadır; öyle ki bunların yardımıyla kötü etkileri ışık titreşimlerine dönüştürmek için 

savaşabilesiniz. 

40 Dualarınızda, bedenin gözleri tarafından görülmeden yakınınızda gözyaşı döken varlıklara da her 

zaman bir düşünce ayırın. Ancak onlara ulaşmaya çalışmayın ya da düşünceleriniz aracılığıyla kendilerini 

tanıtmaya zorlamayın. Size verdiğim silahların sevgi, yücelme ve barış silahları olduğunu anlayın. 

41 Benim bu öğretimde ustalaşmak için, öğretimi derinlemesine çalışmanız kesinlikle gereklidir. 

Ayrıca size koruyucu olarak atadığım ışık ve bilgelik dolu ruhlar olduğunu da söylüyorum. Sayıları 

sonsuzdur ve her şeyi yaratan Baba'nın işinde yorulmadan çalışırlar. Ne yalnız olduğunuza ne de kendi 

gücünüze bağımlı olduğunuza, ama alçakgönüllülükle ve övünmeden sizi izleyen ve ruhsal olarak 

yükselebilmeniz için sizinle işbirliği yapan varlıkların etrafınızı sardığına güvenin. 

42 İlahi Yasa iki emirde yer alır: Babanız olan Tanrı'yı sevmek ve O'nda hemcinslerinizi sevmek. Bu, 

insanlığın koruyucu melekler, koruyucular, ışık ruhları, yüksek varlıklar olarak adlandırdığı varlıkların 

yaptığı şeydir. 

43 Onları örnek alın, görevlerinde onlara yardımcı olun, o zaman Tanrısallığımın tüm çocukları 

arasında var olacak büyük bir ruhani uyum ortaya çıkacaktır. Bu uyumdan ruhun ebediyetteki en büyük 

ödülü olan huzur doğacaktır. 

44 Size maddi yaşamınızın sınırlı olduğunu söyledim ve bunu size hatırlatıyorum ki herkes Baba'nın 

kendisine verdiği görevi yerine getirip getirmediğini bilebilsin. Eğer bunu unuttuysanız, iyi öğrenciler 

olarak görevinizi yerine getirmek üzere yola çıkabilmeniz için size hatırlatıyorum. 

45 Dünyadaki varlığınız kısa. Bunun farkına varır varmaz benden bir süre daha istiyor ve şöyle 

diyorsunuz: "Tanrım, görevimi yerine getirmem için bana zaman ver." Size sadece şunu söyleyebilirim: 

Güneş, Yaratıcı tarafından belirlenenden bir an önce ya da sonra doğmaz ya da batmaz. Her şey şaşmaz bir 

yasa tarafından yönetilir. Bu nedenle, yeryüzünde kaderinizde yazılandan bir saniye daha fazla 

yaşamayacaksınız. Bu yüzden benim sözüm size zamanı kullanmanızı öğütleyen sonsuzluk saati gibi 

geliyor. 

46 Ruhunuz için sonsuzluğun aydınlık günü yaklaşırken, bedeniniz için gece yaklaşıyor. Bunu anlayın 

ve sırf Sözümü işittiğiniz için Yasamı yerine getirdiğinizi söylemeyin. Bunu kendi düşünce tarzınıza göre 

değil, İlahi öğretilerimi temel alarak "yerine getirmeye" çalışın. 

47 Düşünün: Ruhsal varlığa girdiğinizde, bu yaşamdaki görevlerinizi ve görevlerinizi yerine 

getirdikten sonra, bu dünya insanlığının bilincini etkilemenize, ona ilham vermenize ve onu 

aydınlatmanıza ve böylece gelişim yolunda ona yardımcı olmanıza izin vereceğim. 

48 Göreviniz hassastır; bu görevi yerine getirmek için İsa'nın size öğrettiği gibi, onun görevini yerine 

getirdiği uysallık ve aktif hayırseverlikle kendinizi alçakgönüllü göstermelisiniz. 

49 Yalnızca gösteriş içeren üstünlük ve sosyal prestij giysilerinden vazgeçmelisiniz. Kendinizi 

bencillikten kurtarmalı ve yırtık pırtıklara ve cüzamlılara inerek onları acılarında teselli etmelisiniz. Bu 

şekilde benim öğrencilerim olacaksınız, çünkü size verdiğim örneği izleyeceksiniz. 

50 Rahmetim size ihsan etti ve siz de aynı derecede büyük iyilikler yapmalısınız. 

51 Zihniniz duada saf olduğunda ve tüm maddi etkilerden uzaklaştığında, insan kardeşleriniz için 

istediklerinizi size vereceğim. O zaman dudaklarınızdan acılar için ne kadar bol teselli geldiğini görerek 

şaşıracaksınız. Benim sevgi öğretimi uyguladığınız için çabalarınız verimli ve kutsanmış olacaktır. 

52 Şimdi size sadece komşunuza değil, diğer yaşam formlarına ve türlerine de hayırsever olmanızı 

söylüyorum, çünkü hepsi Rab'bin yaratıklarıdır. Her şey Baba'nın bilgeliğinin açığa çıktığı mükemmel 

işidir. 

53 Doğada her şey yaşamdır, gelişim ve dönüşüm onun içindedir. 

54 Size kim olduğunuzu bildiriyorum ki bu anlayışla tüm yaratıklara faydalı olabilesiniz. 
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55 Kendinizi tanıyın, kapasitelerinizi ve hislerinizi bilin. Saf hisleri tutkularla karıştırmayın. Bedenin 

doğasında var olan eğilimleri ve içgüdüleri bilin ki ruh her zaman ona hakim olsun. Ruhunuzu sevme 

fırsatlarından mahrum bırakmayın; çünkü bencilliğin hüküm sürdüğü yerde ruhunuz hemcinslerinize karşı 

sevgiyle parlayamaz. Sevdiğinizde, bunu ruhani bir şekilde ve sevginizin herkes için olduğu bir şekilde 

yapın. Eğer bunu kişilere bağlarsanız, sadece belirli kişilerle sınırlarsanız, egoizme yenik düşmüş 

olursunuz. 

56 Ruhani sevgiyi evrensel sevgi olarak düşünebilirsiniz. Kalbinizi, lütfumun sevgisini kristal 

berraklığında bir su olarak alan ve işleriniz aracılığıyla diğer insanlara döken bir pınar gibi hazırlayın. 

57 Bu sevgiyi içinizde ne kadar çok hissederseniz, yaraların üzerine akıttığınız iyileştirici güç de o 

kadar büyük olacaktır. Depresyondaki ruhu yeni bir hayata uyandıran gerçek bir iyileştirici merhem ve 

ağlayanların hayatlarını güzel kokularla dolduran bir koku olacaktır. 

58 İnsanların kalplerinde hiçbir ruhani sevginin yaşamadığını anlayın. Seviyorlar, ama kendi 

hayatlarını bile mahveden bencil bir aşkla, çünkü tutku en iyi duyguları yiyip bitiren bir solucan gibidir. 

Tutkular insanın kalbinde patlak verdiğinde, sonunda ruhunda sahip olduğu tüm iyiliği yok eder. Tutku, 

insanın ayaklarının önünde açılan ve onu derinliklerine çektiğinde ışığını ve huzurunu kaybetmesine neden 

olan bir uçurumdur. 

59 Talimatımın cehaleti nasıl ortadan kaldırdığını görün ki, Beni İlahi ve tek Bilgelik olarak 

tanıyabilesiniz ve İbrahim'in gözlerinin gördüğünün ötesinde Tanrı'yı ararken yaptığı gibi sahte tanrıları 

yok edebilesiniz. Bu nedenle, seçilmiş halkın soyu olması için onunla bir antlaşma yaptım. Sınandığında, 

Tanrısının Yaratıcı ve yaşayan Tanrı olduğunu kanıtladı. 

60 Siz de bu vahiylerin doğruluğunu kanıtlamalısınız - saf bir yaşam tarzıyla ve abartılı ve coşkulu 

tapınmalardan arınmış ibadetlerle. 

61 Musa'nın levhalarında yazılı olan şu buyruğu hatırlayın: "Kendine, yukarıda gökte olanın, aşağıda 

yerde olanın, yerin altında sularda olanın hiçbir suretini ya da benzerini yapmayacaksın." 

62 Yaratılmış her şeyin, hareket eden ve yürüyen her şeyin üzerinde duran Beni tanıyabilmeniz için, 

ruhunuzu oraya, Cennetin Krallığına yükseltebilmeniz için, sizi ne kadar uzun zamandır putperestlikten 

uzaklaştırdığımı düşünün. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 163 
1 Millet, gözyaşlarınızı görüyor ve hıçkırıklarınızı duyuyorum. Yaşadığınız zorlukları ve çektiğiniz 

acıları düşünüyorum. Taşıdığınız yoksulluk ve yoksunluk zincirlerini, dünyada adalet ve merhamet 

olmadığına inanmaya başladığınız için yüreğinize çöken hayal kırıklığını görüyorum. Sonra dua eder ve 

bana şöyle dersiniz: "Tanrım, ben senin esenliğine layık değilim. Eğer senin lütuflarını hak etmiyorsam, 

hayatın acılarına ve adaletsizliklerine katlanabilmem için bana güç ver." 

2 Bu anlarda, Varlığım hissedilir hale gelir ve size şunu söyler: Sabrınızı kaybetmeyin, ihtiyatlı 

olmaya devam edin, bir an bile umutsuzluğa kapılmayın, çünkü huzurumun hangi anda kapınızı çalacağını 

bilemezsiniz. Başını göğsüme yasla ve artık savaş çığlıklarını dinleme. Sıkıntılarınızı unutun ve benimle 

olduğunuz sürece yok olmayacağınızı hatırlayın. Bana gelin, Babanıza ve Efendinize eşlik edin. Bende bir 

kardeş, bir eş, bir arkadaş, bir baba bulacaksınız. 

3 Sözümü işiterek yüreğinizi güçlendirin ki, yaşam mücadelesine yeniden başladığınızda bunu dik 

bir duruşla ve başınız dik olarak yapın ve güvenle gülümseyebilesiniz. 

4 Deneme anında artık şüphe etmeyin, acı anında, en zor anda sizi duymadığımı söylemeyin. 

İçinizde bir yaşam nefesi olduğu sürece, bedeniniz nefes aldığı sürece, zihniniz düşündüğü ve ruhunuz acı 

çektiği sürece, sizinle birlikte olacağım çünkü ben evrende nabız gibi atan ve titreşen yaşamım. 

5 Yalnızca kederli saatlerinizde değil, sevinçli anlarınızda da nasıl dua edeceğinizi bilin. Benden 

önce sadece gözyaşlarınızı, acılarınızı ve kederlerinizi getiriyorsunuz, ama sevinçlerinizde, kalbiniz 

bayram havasındayken beni unutuyorsunuz; o zaman bana kapılarınızı kapatıyorsunuz. 

6 Sizinle konuşmalı ve sizi zor geçecek olan savaşınıza hazırlamalıyım. İçinizde ve çevrenizde ışık 

olmasını, evinizin içinde ve dışında erdemi uygulamanızı istiyorum, çünkü o zaman kimse sizi (ruhen) 

uykuda olarak şaşırtamayacaktır. 

7 Yabancı diyarlardan uzun insan trenlerinin kalpleri için huzur ve zihinleri için ışık arayışıyla bu 

topraklara geleceğini size duyurdum. Kendilerini sorgulayacak olan bu öğretinin öğrencileriyle 

karşılaşacaklar. Onlardan duyduklarına tanıklık etmelerini isteyecek ve bu sözün doğruluğunu kanıtlamak 

için onları bir sınava tabi tutacaklardır. 

8 O zaman yüreğinizin gerçek bir hayırseverlik, iyilik ve ışık pınarı olması ve hemcinslerinizin 

ihtiyaçlarına yardım olarak taşmaya hazır olması gerektiğini düşünmüyor musunuz? Halkımın her evi ilahi 

talimatların pratik olarak uygulandığı bir okul olsaydı sizi memnun etmez miydi? 

9 İkinci Çağ'da öğretimi Yahudiye'nin birçok yerine götürdüm ve her yerde sözümü duyurmak için 

uygun bir yer buldum. Üstat her zaman tetikteydi ve sınandığında asla şaşırmazdı. Vadiler sesimi duydu, 

dağlar sözlerimin yankısını geri verdi, denizin dalgaları mesajlarımın titreşimlerini aldı ve çöllerin 

yalnızlığı varlığımla aydınlandı. 

10 Birleşmenizi, bu insanları dünyanın çölünde bir vaha gibi yapmanızı istiyorum. Biliyorum ki 

insanlar seni arayacaklar, çünkü yok etmekten, günah işlemekten, öldürmekten yorulacaklar. Işık ve 

yüksek düşüncelerin sözleri karşısında, bugün hala uykuda olan ruh uyanacak ve öğretilerim yeryüzünde 

bir kurtuluş gemisi gibi görünecektir. Bu zaman bu halk için bir sınav olacaktır, çünkü birçok yürek 

onların tanıklığına bağlı olacaktır. 

11 Öyleyse neden şimdi denemeler karşısında umutsuzluğa kapılasınız ya da isyan edesiniz ki, bunlar 

yarın Efendisinin tercümanı olabilmesi için kalbinizi yumuşatan keskilerdir? 

12 Bana şöyle dediğinizi duymak istiyorum: "Teşekkürler Efendim, denemeleriniz beni azarladı ve 

ışığınız beni yolumda cesaretlendirdi. Hastalarım iyileşti ve yolumun üzerindeki dertlileri teselli 

edebildim." 

13 Başkalarının Bana, onları Benim işçilerim olmaya hazırlamamı, onlara iş aletleri emanet etmemi 

ve böylece hemcinslerinin yüreklerine barış ve sevgi tohumları ekmelerini söylemelerini bekliyorum. 

14 Benim şefkatli yardımım, ruhani katta işçi olmanın ilahi armağanını size bahşetme isteğinize 

bağlıdır. 

15 Bugün sizi sıkıntılarınızda teselli etmek istiyorum: Hayatınız boyunca acının çarmıhını taşımış 

olan hasta insanlar, bana gelin, sizi iyileştireceğim. Size hastalıklarınıza karşı savaşmayı ve sizi 
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ağırlaştıran acılardan kurtuluş anını sabır ve tevazu içinde beklemeyi öğreteceğim. Ayrıca kefaret 

yolculuğunuzda başardığınız her şeyi size göstereceğim. 

16 Acı yükü taşıyan herkes bana gelsin. İnsanlardan şifa ve teselli aramanız boşunadır, çünkü 

hayırseverlik insanların yüreklerinden çıkmıştır ve bilmelisiniz ki hayırseverlik olmadan mucizeler 

gerçekleşemez. Dünyayı acılarından kurtarmak için bilim tek başına yeterli değildir. 

17 Kibir dolu bilim adamları, ilahi vahiyleri ilgilerine değmez olarak görürler. Kendilerini ruhsal 

olarak Tanrı'ya yükseltmek istemezler ve kendilerini çevreleyen şeylerden bir şey anlamadıklarında, 

yetersizliklerini ve cehaletlerini itiraf etmek zorunda kalmamak için bunu inkar ederler. Birçoğu sadece 

kanıtlayabildikleri şeylere inanmak istiyor. 

18 Yaratılışı yöneten orijinal sevgi ilkesini tanımayan ve dahası yaşamın manevi anlamını anlamayan 

bu insanlar komşularının kalplerine nasıl bir teselli getirebilirler? 

19 Materyalist bilimin, bencilliğin, acı çekenlere ve yok olanlara karşı kayıtsızlığın egemen olduğu bu 

zamanların geleceğini biliyordum ve bu yüzden size Yorgan'ı göndermeyi teklif ettim; işte burada bu 

vaadin gerçekleşmesine sahipsiniz. Işığın çocukları olabilmeniz için size tüm gizemleri açıklamak üzere 

Ruh'ta geldim. Size bu vahyin ilahi tesellisini getiriyorum ve onun yardımıyla yaşamın tüm sınavlarını 

geçebilecek ve Bana yükselebileceksiniz. 

20 Sizi çağırdım ve yanıma geldiğinizde gözyaşları içinde bana yeryüzündeki en muhtaç kişi 

olduğunuzu söylediniz, sefaletinizi gösterdiniz ve bana bilgisizliğinizi ve hayatın cilveleri içinde yolunuzu 

bulma konusundaki zayıf yeteneklerinizi işaret ettiniz. O zaman size hiçbir şekilde parya ya da en fakir 

olmadığınızı gösterdim. Sizi sınadım ve şikayet ettiniz çünkü ruhunuzda bir hazine taşıdığınızı 

keşfetmeden kendinizi mirastan mahrum edilmiş hissettiniz. 

21 Hasta adam ağlıyordu çünkü kendisini iyileştirecek bir doktoru yoktu ve henüz ruhunun bol 

miktarda şifa merhemine sahip olduğunu keşfetmemişti. 

22 Cehaletinden dolayı ağlayan kişi, kalbinin sessizliğinde Efendisinin ilahi sesinin onu ruhani 

krallığa çağırdığını fark etmemişti. Kendisinin mirastan mahrum bırakıldığını düşünen kişi, Baba'nın onu 

yeryüzündeki görevini yerine getirmesi için gönderdiği tüm armağanları keşfetmemişti. Gerçeğin size 

ulaşması ve kalplerinizdeki ışığı yakması gerekiyordu ki derin uyuşukluğunuzdan uyanasınız, imanla 

ayağa kalkasınız ve şöyle diyesiniz: "Yalnız değiliz, Rab bizimle birlikte. Bizler parya değiliz, varlığımız 

Baba'dan gelen armağanlarla doludur. Acının ağırlığı altında yok olmayacağız, çünkü yüreklerimizde bize 

her yolumuzda ışık veren Efendi'nin Sözü'nün tarifsiz tesellisi var. Biz insanların iradesine bağlı değiliz, 

kaderimiz onlara değil, Babamızın iradesine bağlıdır. Artık cesaretimizi kıracak ve bizi doğru yolda 

ilerlemekten caydıracak engeller, dayanaklar ya da yanlış yollar olmayacaktır. Acı çekerken teselli 

bulacağız, karanlık saatlerde ışığın parlamasına izin vereceğiz ve yaşam mücadelemizde gücün bize doğru 

aktığını hissedeceğiz. Bizi kim kurtardı? Bize sağlığımızı ve hayatımızı kim geri verdi? İlahi Sözü 

aracılığıyla bizi doğru yola geri döndüren ve en eski zamanlardan beri vaat ettiği teselliyi bize veren Üstat 

olmuştur." 

23 Gerçeği sevin, ey öğrenciler, onu anlayın ve yaşayın. Gerçeği bilen kişi kendi içinde Tanrı'nın 

ışığını görmenin mutluluğunu yaşar. Huzuru bilir ve yerine getirme yollarında şaşmadan yürür. 

24 Bu çalışma, ruhani varlıkların bu çalışmada kendilerini tanıttıklarını öğrendiklerinde birçok kişi 

tarafından eleştirilecek ve reddedilecektir. Ama endişelenmeyin, çünkü öğretilerimin bu kısmıyla 

savaşacak olanlar yalnızca cahiller olacaktır. 

25 Elçiler, peygamberler ve Rab'bin elçileri, insanlık farkında olmadan ruhsal ışık varlıklarının etkisi 

altında dünyaya ne kadar sık konuştular ve her biriniz farkında olmadan ruhsal varlıkların iradesi altında 

ne kadar sık hareket ettiniz ve konuştunuz! Ve her zaman gerçekleşmiş olan bu durumu şimdi size teyit 

ediyorum. 

26 İkinci Çağ'da İsa size insan zihninin ruhlar dünyasının girebileceği bir kapı olduğunu öğretti. 

İşledikleri günahlar nedeniyle kötü etkileriyle insanları kefaret yolunda sınayan şaşkın varlıklardan 

kendinizi kurtarmanızı öğretti; tıpkı Kutsal Ruh'un insanın ağzından konuşabileceği bir dereceye kadar 

kendinizi mükemmelleştirmenizi öğrettiği gibi. 

27 Ve yine de, bu vahiyler ne kadar sık alınıp satılmış ve nasıl kirletilmiştir! Çalışmalarıma karşı bu 

dönemde mücadele edilmesinin ve edilmeye devam edilmesinin nedeni budur. Ama aynı şeye gerçekten 
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inananlar, yarın öğretilerimi açıklayabilsinler ve kafası karışık olanları ve öğretilerime saygısızlık edenleri 

hatalarından vazgeçirebilsinler diye onu incelemeye ve takip etmeye devam edecekler. 

28 Bu zamanda tüm bu vahiyleri ayrıntılı olarak ortaya koymayı ve açıklamalarını bir sonuca 

bağlamayı diledim ve bu amaçla anlayışınızı aydınlatması ve Benim ve ruhani konuklarımın gelişinden 

dehşete düşmemeniz için size yolu hazırlaması için İlyas'ı gönderdim. 

29 İlyas, ruhsal bir varlık olarak, bu zamanın seçilmiş kişisinin kapısını çaldı; o, şimdiki tezahür 

hakkında hiçbir şey bilmeden ya da bilmeden, kendisini bu hizmete adamasına neden olmak için kalbini 

çalan ruhsal güç karşısında kendisini sıkıntılı, bastırılmış ve yenilmiş buldu. Bu, ilk inananlar tarafından 

bakılan ve ilk çiçekleri ve ilk meyveleri veren ilk tohumdu. 

30 Bitki büyüdü ve genç bir ağaç oldu, çiçekleri bu insanlara elçiler, peygamberler, koruyucu 

melekler ve danışmanlar olarak gelen ışık varlıklarının tezahürleriydi. Meyveler, size yaşamın tatlı tadını 

getiren ilahi ışını vasıtasıyla Üstadınızın tezahürleriydi. 

31 Bir zamanlar dünyada olan ve şimdi görünmez bir şekilde başka bir dünyada yaşayan varlıkların 

varlığına tanık olmadan içinizdeki ölüm fikrini nasıl yok edebilirsiniz? Kendinizi sizi bekleyen ve 

kötülüğe neden olanlardan nasıl kurtarabilirsiniz ve içlerinde yalnızca ışık ve iyilik taşıyanlarla nasıl 

uyumlu bir şekilde anlaşabilirsiniz? - Sadece onların varlığını hissederek, seslerini duyarak ve 

tavsiyelerine uyarak - onların tezahürlerini deneyimleyerek ve işlerini başardıklarını görerek. Bu halkın 

tanıklığı, yaşama inandığını söyleyen ama dirilişe ve sonsuzluğa inanmayanları ikna etmek için tüm 

dünyaya yayılmalıdır. Onlar, bilgili olmaktan korktukları için ölülerini koruyan ölülerdir. 

32 İnsanlar, size kalan günleri insan aklı aracılığıyla bu ruhani tebliğ için kullanın. Bu eğitimin çok 

kısa süreceğini ve deneyiminizin meyvesinin, gizlilikten uzak, gerçek ve açık tanıklığınızın, yarın 

hemcinslerinize getireceğiniz şey olacağını biliyorsunuz. 

33 Benim İradem uyarınca belirlenen zaman geçtikten sonra, ruh dünyasının maddi duyular 

aracılığıyla tezahür etmesine neden olmaya devam etmenize izin vermeyeceğim. Ancak şunu bilin ki, 

Rab'bin ve ruhsal varlıkların ışını artık beyninizi ele geçirmese de, Rabbiniz aracılığıyla gelen ilham, dua 

ederek ayağa kalkan herkeste sonsuza dek devam eder. Ve ruhani dünyanın ışığı bir dünyadan diğerine, bir 

ruhtan diğerine parlayacak ve tüm çocuklarıma ulaşacak. 

34 Bu öğreti zamanını gerçekten değerlendirenlere ne mutlu, çünkü 1950 yılından sonra öğretilerimin 

tohumunu yayanlar onlar olacak. Bu yüce "ağacın" yapraklarının bir parçası olan sizler, insanların bu 

ağaçta yaşamın ve gerçeğin meyvesini bulduklarını göreceksiniz. 

35 İnsanlar, öğretilerimden söz ederken bu öğretilerin gerçekliğini yüreğinizde hissederseniz, 

sözlerinizin çoğunun gerçeğe dönüştüğünü göreceksiniz; ve tüm sözlerinizin eyleme dönüşmesine izin 

verirseniz, gerçek mucizeler gerçekleştireceksiniz. Ama beden aracılığıyla konuşan ruh değilse, kendini 

tanıtan o değilse, ne huzur ne de sağlık verebilirsiniz. 

36 Siz hazır olduğunuzda Ruh da sesini duyurabilecektir. İçinizde yaşayan Baba'nın Çocuğu, ihtiyacı 

olanlara yardım etmesi için Yaratıcısı tarafından kendisine bahşedilen çok büyük bir güce sahiptir. Bu 

nedenle, size sefaletlerini gösterenlerin yok olmasına izin vermemenizi, sizi çağıranın yardım çığlığının 

çölde kaybolup gitmesine izin vermemenizi öğretiyorum. Aldıklarınızı aktarmak, Babanızın size öğrettiği 

bir yasadır. Seni sevmedim mi? O zaman siz de insan kardeşlerinize sevgi verebilirsiniz. Bu kardeşlik 

sevgisini birbirinize aktarın. 

37 İnsan sadece maddi şeylerle yaşamaz, kendisini manevi hazinelerle de beslemelidir. Sadece 

alçakgönüllülükle dinleyen bu kitlelere böyle konuşuyorum ve öğretilerim onları yavaş yavaş 

dönüştürüyor. Ama bu ışığı yeryüzündeki tüm halklara ne zaman taşıyacaksınız? Tüm insanların benim 

gerçeğimle kendilerini arındırmalarını ne zaman başaracaksınız? 

38 Her şey insan tarafından kirletildi, sadece ruhu değil: sular kirlendi, hava mikroplarla ve ölümle 

doldu ve bu yüzden size soruyorum: Kendinizi hangi öğretilerle ve ne zaman arındırmayı 

düşünüyorsunuz? Sadece bedeninizi yıkamak istiyorsanız, kendinizi bedenen ve ruhen arındırmaya ne 

zaman hazır olacaksınız? Bunu yaparak ne elde edeceksiniz? - Kendinizi kandırmak için. Önce tüm kötü 

düşüncelerin ve kötü işlerin geldiği kalbi ve zihni arındırın. Enkarne olan varlığın - birkaç dakikalığına da 

olsa - ne olduğunu hissedebilmesi için ruhani ekmeğe ihtiyacı vardır: ruh. 
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39 Her gün için gerekli olanın dışında başka bir ekmek arayın, evinizin dışında başka bir ev için 

çabalayın. Bu ekmek benim Sözümdür ve bu ev sonsuzluktadır. 

40 Ben sizinle konuşurken, kalbiniz bana arzularının ve umutlarının birçoğunu iletiyor. Yaşam 

yolculuklarında, sizin genellikle karanlık ya da şaşkın ruhlar olarak adlandırdığınız ruhani varlıkların 

varlığını deneyimlemiş olan bazı çocuklarıma yanıt veriyorum. 

41 Neden Benden bu varlıkları alışkanlıkla tezahür ettikleri yerlerden uzaklaştırmamı istiyorsunuz? 

Telafi yasasını yerine getirmek ve deneyim kazanmak için görünürdeki "ölümlerinden" kurtulduklarını 

bilmeleri gerekir. İnançsız ve maddileşmiş insanlara ruhun bedenden kurtulduğuna dair gerçek tanıklık 

etme görevlerini istemeden de olsa yerine getirirler. 

42 Bu nedenle, onları sadece belirlediğim zaman geldiğinde geri arayacağım. Şimdi hâlâ yerine 

getirmeleri gereken bir görev var. Bu nedenle, Benden onları senden uzaklaştırmamı isteme; onlar 

kendileri için belirlenen zamana kadar beklemelidirler. Neden hayattaki her şeyin başkaları için iyi olana 

göre değil de kendi isteklerinize göre olmasını istiyorsunuz? Eğer cömert olur ve onlara şefkat 

gösterirseniz, bu varlıkların size sorun çıkarmayacağına dikkatinizi çekerim. 

43 Şimdi düşüncelerinizi yükseltin, isteyin ve alacaksınız. Kendiniz ve insan kardeşleriniz için doğru 

olduğuna inandığınız şeyi isteyin. Sorduğunuz bu anlarda içsel sessizliğinizi koruyun ve Benimle bir araya 

gelebilmeniz için hazır olanın Ben olduğuma inanın. Ruhları duyuyorum, kalplere geliyorum, sizinle 

ruhtan ruha konuşuyorum. Yüreklerinizden tüm acıları, tüm korkuları, sıkıntıları ve üzüntüleri alıyorum. 

Ziyaret etmediğim tek bir kalp yok; aydınlatmadığım tek bir bilinç yok; çocuklarımı yanıma alıp 

hepsinden birlikte dikenli bir taç oluşturmak için özgürleştirmediğim tek bir acı yok. 

44 Benim isteğime göre bu şekilde dua etmelisiniz, beni her zaman bu şekilde kabul etmelisiniz. 

Sevginizi, yalnızca bunu yaparken görünmenize hizmet eden dışa dönük jestlerle göstermeyin. Sessizce 

beni arayın, Rabbinizle baş başa kalın ve kalplerinizde varlığımı hissetmeye ve size şöyle diyen sesimi 

duymaya erişeceksiniz: Size merhametimi veriyorum çünkü siz bu dünyada geçicisiniz. 

45 İlyas, bu zamanda, ister bedenlenmiş ister artık bedenlenmemiş olsun, seçilmiş ruhları birleştir ki 

tek bir güç olabilsinler, çünkü sizi bekleyen sınavlar büyüktür. Ama Kutsal Ruhumun ışığıyla 

aydınlanacaksınız, çünkü sizi seviyorum ve utandırılmanıza izin vermeyeceğim. Kendinizi eğitin ki 

Sözümü doğru kavrayabilesiniz ve buğdayı daradan nasıl ayıracağınızı bilesiniz. Bu yoldan sapmamanız 

ve acının sizi beklenmedik bir şekilde şaşırtmaması için izleyin ve dua edin. 

46 Anlayın ki acıyı veren ben değilim, çünkü ben sizin ruhunuzu süslemek isteyen Babanızım. Yaşam 

yolculuğunuzda acıyı eken sizlersiniz ve acı başınıza geldiğinde bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, acı 

neden bize ağırlık veriyor?" Ama size yalnızca sevgi verdiğimi, sizi kutsadığımı ve talimatlarımı ilettiğimi 

anlayın. 

47 Benzetmemi dinle: 

48 Bir kadın, en büyüğü sekiz, ortancası yedi ve en küçüğü dört yaşında olan üç küçük erkek 

çocuğunu kucağında taşıyarak yolda yürüyordu. Onlara bol bol anne sevgisi verdi, onları büyük bir 

şefkatle besledi ve giydirdi. Bir gün büyük oğul annesine şöyle dedi: "Uzun zamandır bizi beslemek ve 

giydirmek için uğraşıyorsun. Kardeşlerimiz arasında en uzun boylu olan benim ve kardeşlerimi 

desteklemenize yardımcı olmak için benden ne isterseniz yapmaya hazırım. Aynı şekilde, biraz daha 

küçük olan kardeşim de büyüdüğünde size yardımcı olmak için çalışacak ve o da büyüdüğünde bizim 

yaptığımız gibi çalışacak ve böylece hepimiz aynı yolda birlikte kalacağız." 

49 Anne ona şöyle dedi: "Sen hala küçüksün ve sana gerçekten söylüyorum, henüz dünyayı 

bilmiyorsun. İnsanlar kötülükleriyle size zarar verecek ve sonra acı içindeyken bana dönmek zorunda 

kalacaksınız. Ama sizi sevdiğim için, kendi yaptıklarınız yüzünden yoldan çıkmanızı ya da acı çekmenizi 

istemiyorum." Çocuk ona boyun eğerek ve itaatkâr bir şekilde cevap verdi: "Senin isteğini yerine 

getireceğim ve uygun zaman gelene kadar bekleyeceğim ve beni yönlendirdiğin yerlere gidebileceğim." 

50 Bunun üzerine o kadın ona şöyle dedi: "Şüphesiz, şimdi ilk dersi öğrendin ve bu nedenle seni 

kardeşlerinin en büyüğü olarak görüyorum - sadece yaşın nedeniyle değil, aynı zamanda itaatkâr ve 

ihtiyatlı olduğun için." 

51 Yıllar geçti ve çocuk genç bir delikanlı oldu. Kendileri de büyümüş olan kardeşleri, zekâsı her 

geçen gün artan ağabeylerinin sağduyusunu örnek alıyorlardı. 
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52 Bir gün kadın genç adama şöyle dedi: "Dünyanın yollarında dolaşmak mı istiyorsun? Sana bir 

kitap vereceğim, içindekileri inceleyeceksin, öyle ki, öğretisini aklına ve yüreğine kazıyasın. Çünkü sana 

doğrusunu söyleyeyim, bütün tehlikelerden zarar görmeden geçmeni sağlayacak ve hiçbir acı seni 

şaşırtmayacak." Sonra onu kardeşleriyle birlikte, içinde saygıdeğer bir ihtiyarın oturduğu bir kulübeye 

götürdü ve ona, "İşte uzun zamandır beklediğin çocuklarım, çünkü onları benden önce tanıyordun. 

Umarım onları kabul eder ve isteğinize göre onlara yardımcı olursunuz. 

53 Yaşlı adam onlara büyük bir sevgiyle baktı ve kadına şöyle dedi: "Çocuklarınız iyi, ama yine de 

dünyaya çıkmak için hazırlanmaya ihtiyaçları var; çünkü hala zayıflar ve dünya onlara yozlaşmışlığını 

bulaştırabilir. Elinizde tuttuğunuz kitabı bana verin ki, ondan size büyük dersler çıkarabileyim. Bu dersler 

üzerinde iyice düşünün, o zaman onların gerçekliği tüm tehlikelerden tek parça halinde kurtulmanızı 

sağlayacaktır." Gençlere dönerek şöyle dedi: "Bu kitaptan öğrenecek ve kardeşinize sevgiyle 

öğreteceksiniz, böylece o da en küçüğüne öğretebilir ve sonra hepiniz sevgi çalışmalarınızla bu öğretime 

tanıklık edeceksiniz." 

54 Kardeşlerin en büyüğü, yüzü çok nazik ve kibar olan yaşlı adama baktığında, önünde diz çöktü ve 

ona şöyle dedi: "İzin ver ellerini ve alnını öpeyim". Yaşlı adam, "Bunu yap, çünkü sen benim sevgime 

layıksın ve onunla büyük işler yapacaksın" diye yanıtladı. Sonra kadın genç adama şöyle dedi: "Kendini 

hazırla, çünkü yakında benim gözetimimden çıkacaksın. Ama uzakta olsan bile benimle olacaksın. 

Umarım kardeşlerinizi her zaman hatırlarsınız ve onlar da sizin verdiğiniz örneği takip ederler. Yanlış 

adımlar atma, kendilerine bakabilecekleri saf ve parlak bir ayna gibi ol ki, Senin örneğini izleyerek acı 

çekmekten kurtulabilsinler." 

55 Genç adam cevap verdi: "Seni ve iyi kalpli yaşlı adamı sevdiğim için, kardeşlerime iyi bir örnek 

olmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Doğru zaman geldi ve genç adam farklı yerlere gitti, ama 

hepsinde kötülüğün ve acının büyük olduğunu ve yüreklerin günahla katılaştığını gördü. Bir an için 

korktu; ama yaşlı adamın sözlerini hatırlayarak kitabı açtı ve ilk sayfada insanları yönetmesi gereken 

yasayı buldu, ona uyarak güçlü olabilirlerdi. Sonsuz sevginin öğretilerini buldu; bu öğretilerin yardımıyla 

hastaların acılarını dindirecek ve dertlileri neşelendirecek şifalı merhemleri uygulayabilecekti - körlerin 

görüşünü geri getirecek, kafası karışık olanları aydınlatacak ışığı ve hemcinslerinin kalplerine huzur 

getirecek bilgeliği. 

56 Çölün ortasında ruhunu yükselten ve yaşlı adama şöyle diyen o gencin sevinci büyüktü: "Ne mutlu 

sana, Rab, talimatınla beni aydınlattın ve yüreğimde yaşadığını ve yapmamı istediğin işleri bana ilham 

ettiğini hissediyorum. Senin ilahi mesajını bu dünyanın sakinlerine ulaştırmak, kalplerinde keder 

hissedenlere, Senin talimatlarına susamış olanlara yaklaşmak için savaşa girmeye hazırım." 

57 O genç adam, yüreklerinde hissettikleri acının yanı sıra, etrafları muazzam bir karanlıkla çevrili 

olan bu insan kitlelerinin adalete ve merhamete aç olduğunu fark etti. 

58 Sevgi dolu bir şekilde o kalabalığa döndü ve onlara şöyle dedi: "Uzak bir yerden, yaşlı bir adamın 

görevini yerine getirerek, acılarınıza merhem olmak ve bilginizi artırmak için size geldim. Size getirdiğim 

mesajı dinleyin, kalplerinizin kapılarını açın ve gerçeği içinize alın; çünkü beni size gönderen yaşlı adamı 

sevdiğim gibi sizi de seviyorum ve onun sevgi dolu yardımını size iletiyorum." 

59 Bunun üzerine o muhtaçlar ellerini uzattılar ve bu sevgi armağanını hissettiklerinde gözlerinden 

tövbe gözyaşları döküldü ve o elçinin sözleri susuzluklarını gideren billur bir su gibiydi. Huzur buldular ve 

kendilerine kurtuluş yolunu öğreten o genç adamı örnek olarak gönderen yaşlı adama teşekkür ettiler. 

60 Genç onlara, "Aldığınız şeyi yüreğinizde saklayın ve zamanın ya da dünyanın kötülüğünün onu 

sizden almasına izin vermeyin, çünkü o zaman kefaretiniz iki kat daha ağır olur" dedi. 

61 Neşeli kalabalık ona nereden geldiğini ve kendisine ne isim verdiğini sorduğunda genç adam şu 

cevabı verdi: "Size söylememeliyim. Sadece bu kadarını bilmelisiniz, ben bir elçiyim. Aldığınız şeye iman 

edin. Çünkü iman ederseniz, cüzamınız bile yok olacaktır." 

62 İnsanlar kendilerini sağlıklı ve güçlü hissettiklerinde, daha önce hiç duymadıkları bir sevgi ilahisi 

söylediler ve genç adamın önderliğinde inançlarını, bağlılıklarını ve sevgilerini yaşlı adama sundular. 

63 Genç adam görevini yerine getirdiğini bildirmek için yaşlı adama döndüğünde, kendisini 

komşusuna sevgi mesajını iletmesi için gönderen kişinin onu kalbine bastırdığını gördü ve onu kendisine 

getiren kadına dönerek şöyle dedi: "Kendisine verdiğim görevi yerine getirebilen Oğul budur; öyle ki, 
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onun örneği kardeşlerine örnek olsun ve gitmeleri için doğru zaman geldiğinde gerçeğimi insanların 

yüreklerine duyurabilsinler." 

64 Sevgili insanlar, bir kez daha size Sevgi Doktrinimi verdim ki onu açıkça kavrayabilesiniz ve 

yaşam yolculuğunuzda size rehberlik eden ışık olabilsin; böylece görevinizi yerine getirerek, size 

ödülünüzü verecek ve Musa gibi size Vaat Edilmiş Toprakların parlak diyarlarını gösterecek olan sevgi 

dolu Babanıza daha da yaklaşabilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 164 
1 Ruhun mükemmelliğe ulaşması için ihtiyaç duyduğu ışık ve güce erişebilmeniz için bu zamanda 

sizi çok sınadım. Çözümü olmayan hiçbir deneme ya da ruhta bir ışık huzmesi bırakmayan hiçbir acı 

yoktur. İşte bu sayede bağlılığınızın hesabını verebilir ve zayıflıklarınızı doğru bir şekilde 

değerlendirebilirsiniz. İmanınızın kanıtını ve öğretime tanıklığınızı yalnızca sözlerinizle değil, 

hemcinslerinize örnek olacak işlerinizle de göstermelisiniz. 

2 Öğretiyi aldığınızda onu uygulayabilmeniz ve unutmamanız için sizi eğitiyorum. Sizi yaşam 

yolunuzda çalıştırıyorum ki, ses taşıyıcıları aracılığıyla artık sözüme sahip olamayacağınız zaman 

geldiğinde, benimle ruhtan ruha sohbet etmeye devam edebilesiniz. Nereye giderseniz gidin, size ben eşlik 

edeceğim ve sözlerinizde benim sözüm, düşüncelerinizde benim ilhamım ve ruhunuzda benim ruhum 

olacak. Sizler benim yeni öğrencilerimsiniz ve tıpkı İkinci Çağ'da beni takip edenleri terk etmediğim gibi 

sizi de terk etmeyeceğim. Onlar da sınandılar ve sınavın en zor anında onları gözlemledim ve imanlarını 

değerlendirdim. 

3 Kutsal Kitap'taki şu bölümü hatırlayın: Üstat, öğrencileriyle birlikte sakin bir gölde kayıkla 

seyrediyordu. İsa konuştu ve insanlar onu dinledi. Öğretme işi bittiğinde Üstat gözlerini kapadı ve 

dinlendi. Öğrenciler sözümü tartıştılar ve onu kavramaları için birbirlerine yardım ettiler. - O zamana 

kadar, bu öğrenci grubunun etrafındaki her şey huzur içindeydi. Sonra büyük bir fırtınanın alametleri 

belirdi, fırtına koptu ve sorunlu deniz kargaşa içindeydi, dalgalar yükseldi ve tekne dalgaların oyuncağı 

haline geldi. Öğrenciler hayatlarından endişe ettiler, birbirlerine talimatlar verdiler, bazıları dua ederken 

yelkenleri topladılar. İsa'yı uyandırmaya cesaret edemediler, ama tehlike arttıkça yüksek sesle O'nu 

çağırdılar. Ama o uyuyordu ve sesleri duyulmadı. Bunun üzerine ona ikinci ve üçüncü kez seslenerek, 

"Efendimiz, uyan; bak, batıyoruz" dediler. İsa gözlerini açtı ve onlara, "Ey bana iman etmeyen az 

imanlılar!" dedi. Ve elini uzatarak sel sularının çekilmesini buyurdu. Barış yeniden hüküm sürdü ve deniz 

sakin kaldı. İman eksikliklerinden utanan ve gözlerinin önünde gerçekleşen mucizeden etkilenen 

öğrenciler, bir daha asla şüphe etmemeye yemin ettiler ve bu denemeden sonra imanları daha da arttı. 

4 Şu anda siz de böyle bir denizde yelken açıyorsunuz. Bir sapkınlık, günah ve bencillik fırtınasıyla 

mücadele ediyorsunuz. Tekne benim işim, şu anda dinlediğiniz Üstat, öğrenciler ise şu anda benimle 

birlikte olan sizlersiniz. Bugün teknenizi döven dalgalar da çılgınca hareket ediyor ve artan fırtına 

karşısında benim uyuduğumu düşünüyorsunuz. Avazınız çıktığı kadar bana seslendiğinizde, bu kelimeyi 

size tekrarlamamı ve öğretilerimi kullanmadığınızı söylememi hak ediyorsunuz. 

5 Tekneye binelim. Bakın, elimi suların üzerine uzatıp onlara, "Sakinleşin ve durgunlaşın" 

diyeceğim an yaklaşıyor. Bugün sizi hazırlıyorum, çünkü yakında artık Beni duymayacaksınız ve sizi 

güçlenmiş olarak bırakacağım. Size henüz son talimatımı vermedim, ama o saat geldiğinde, denemelerden 

korkmayın, tehlike karşısında umutsuzluğa kapılmayın, talimatımı hatırlayın ve üzerinde dikkatle 

düşünün; bu sayede güçlü olacak ve görevinizi yerine getirebileceksiniz. 

6 Şimdi Üstat size soruyor: Ölüleriniz nerede ve sevdiğiniz varlıkların yok oluşuna neden 

ağlıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, benim gözümde hiç kimse ölmedi, çünkü herkese sonsuz 

yaşam verdim. Hepsi yaşıyor; kaybettiğinizi düşündükleriniz Benimle birlikte. Ölümü gördüğünüzü 

sandığınız yerde yaşam vardır; sonu gördüğünüz yerde başlangıç vardır. Her şeyin gizemli ve anlaşılmaz 

bir sır olduğunu düşündüğünüz yerde, sonsuz bir şafak kadar berrak bir ışık vardır. Hiçliğin olduğuna 

inandığınız yerde her şey vardır ve sadece sessizliği algıladığınız yerde bir konser vardır. 

7 Ruhunuz henüz yukarı doğru evrimine tam olarak uyanmadı, ancak bu süre zarfında sizi birçok 

biçimde maruz bırakacağım denemeler sizi gerçeklikle yüzleştirecek ve şu anda çok sevdiğiniz, fiziksel 

kabuğunuza zevk verdiği için çok takdir ettiğiniz bu dünyayı, yükseldiğiniz ve daha yüksek, daha ruhani 

bir yaşam seviyesine ulaştığınız için daha sonra fakir olarak göreceksiniz; ve bu, yaşamın doluluğuna 

ulaşana kadar devam edecek. 

8 Ne mutlu dünyadan sadece ruhunun ve bedeninin ilerlemesi için gerekli olanı kullananlara, çünkü 

o zaman bu dünyadan ayrılmak sizin için zor olmayacaktır. Bedensel kabuğunu terk etmek zorunda 

kaldığında ruhunuzun acı çektiğini hissetmeyeceksiniz. 
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9 Kendinizi geçici olarak kabuğunuz, giysiniz olan bedenden gerçek bir teslimiyetle ayırabilmenizi 

ve aynı şeyi şu anda yaşadığınız dünyada edindiğiniz her şey için yapmanızı istiyorum. Ruh için mesafe, 

yokluk ya da ölüm olmadığını bilin ve bu dünyadan ayrıldığınızda, aynı Baba'yı sevmeye devam 

edeceğiniz, aynı yasa tarafından yönetileceğiniz ve aynı yukarı doğru gelişim idealinin peşinden 

koşacağınız daha iyi bir hayata girdiğinizi anlayın; oradan hayatı daha iyi inceleyecek, görevinizi daha iyi 

bir şekilde yerine getirecek ve uçurumu zirveden ayırt edebileceksiniz. 

10 İnsan ölümden ne kadar korkar, ölüm saati geldiğinde ne kadar umutsuzluğa kapılır. Ruh 

sonsuzluktan, o en yüksek ve bilinmeyen alemden korkar. Peki neden korkuyorsun? - Çünkü kendinizi 

hazırlamadınız. Size ruhani eğitim verdim, kaderinizi en başından beri biliyorsunuz. İlahi yasa ve beşeri 

yasa her zaman birbiriyle uyum içinde olmuş ve o saate bilinçli ve donanımlı bir şekilde yaklaşabilmeniz 

için size (doğru) yaşamayı öğretmiştir. 

11 Ne zaman öğretimi unutmaya yakın olsanız, size ışığı geri getirmek için benden bir elçi, bir 

peygamber ya da ben, size göründüm. Bu nedenle, şimdi size sessizlik içinde, gösterişsiz, bazıları için 

gizem dolu, diğerleri için parlak bir örnek, beni anlayamayanlar için kafa karıştırıcı, ama varlığımı açıkça 

hissedenler için görkemle dolu olarak geldim. 

12 Dua edin ki, bu duayla birleşen Ruhumun esenliği tüm dünyada hissedilsin ve yayılsın. Hepiniz 

ruhani eve girdiğinizde, dualarınızın boşuna olmadığını anlayacaksınız. Orada tüm ruhani varlıkların ne 

kadar yakın olduğunu ve ruhtan ruha iletişim kurmanın ne kadar kolay olduğunu deneyimleyeceksiniz. 

Bilimin aktaramadığı şeyleri, her şeyi içinde barındıran ve şu anda size bu öğretileri insanın akıl yetisi 

vasıtasıyla verdiğim öğretime dayanarak anlayacaksınız. 

13 Bu lütuf sabahında, Mesih'in ışıltısı sizi tüm dünyanın yerine kabul etmek üzere ortaya çıkar. 

14 İçinizde toplanın ve sözümü dinleyin. Siz bana gelmediğiniz için ben size ruhen geldim. Ama size 

gerçekten söylüyorum, insan ruhsal olarak yükselebilmek ve Bana ulaşabilmek için tam ruhsal gelişimine 

ulaşmalıdır. - İnsan, ruhunun ilerlemesini engelleyen bedeninin esnekliğini bahane ederek, her zaman 

buyruklarıma karşı çıkmıştır. Ama buyruklarımı uygulamanız için size iyilikle öğrettim ki, buyruklarıma 

uymanın olanaksız olmadığını anlayasınız. 

15 Dünya size ihtiyaç duyarken sizin durma noktasına geldiğinizi; çalışmalarınızda güç bulabilmeniz 

için kendi üzerinizde çalışmanız ve birleşmeniz gerektiğini fark edin. Bu Söz'ün size yalnızca dünyasal 

doğruluk değil, aynı zamanda ruhsal güven de verdiğini anlamalısınız. Baba'nın lütfu bunun içindedir. 

16 Kendinizi mükemmelleştirme gayretiniz sayesinde ve yaşam yolunuza sevgi ve merhamet ekerek 

ruhani kurtuluşa erişeceksiniz. 

17 İyi niyetli ve sağlam karakterli insanlar olarak ruhsallaşmaya ulaşmaya çalışın; çünkü bu çalışma 

tüm insan bilimlerinin, insanın bu dünyada sahip olduğu ve bilebileceği her şeyin üzerindedir. İnsanlığın 

içine düştüğü maddileşme, ruhsallaşmanın muhteşem yaşamını görmesine izin vermez. Şu anda sizi 

yargılamıyorum, sadece sözlerim üzerinde düşünerek beni anlamanızı istiyorum. 

18 Dünya beni duymuyor, çünkü kendimi tanıttığım bu bedenlerin sesi sadece küçük bir menzile 

sahip. Bu nedenle, Benim bilgeliğim olan vicdanın sesi insanlarla konuşur ve bencilliklerinin büyüsü 

altında bu sesin çağrılarına sağır kalan, sadece dalkavukluğa ve dünyevi prestije dikkat eden ve kendilerini 

sosyal konumları ve güçleriyle sarhoş eden pek çok kişiyi şaşırtır. 

19 Bu insanlar sizinle konuştuğumu ve Bana gelmek için sevgi ve merhameti uygulamanız gerektiğini 

size açıkladığımı öğrendiklerinde, derin ruhsal uykularından uyanacak, kendilerini donatacak ve 

alçakgönüllülükle Bana hizmet etmeye geleceklerdir. Bu örnekler aracılığıyla insanlığa sesleneceğim, 

onun temel ilkelerini sarsacağım. Diller ve ırklar birbirine karışacak, çünkü insanlar kitaplarında ve 

parşömenlerinde bulamadıkları kardeşliğin sırrını keşfedecekler. 

20 Hepinizi seviyorum, hepinize yol gösterici sözümü veriyorum ki sizi doğru yola yönlendirsin ve 

sonunda sizi benim mükemmel yasamı uyguladığınıza ikna etsin. 

21 Bugün benden çok dünya için yaşıyorsun. Bedeninize beslenmesi için gerekenleri ve ruhunuza 

kurtuluşu için gerekenleri vererek her ikisine de eşit adalet göstermelisiniz. 

22 Herkes insani faaliyetlerini genişletmek için çabalar, her zihin farklı fikirler üretir, ancak insanların 

tüm çalışmaları daha yüksek bir gelişime ulaşmanıza hizmet etmez, çünkü bunun için sevginin mükemmel 

yasasıyla uyum içinde olmaları gerekir. 
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23 İnsan bilimi ile doğa yasalarını ihlal ediyor ve sizin iyiliğiniz için yarattığım güçleri yıkım yoluna 

sürüklüyor. İşte bu yüzden yaşamlarınızda pek çok çalkantı var. Çünkü siz ölümcül savaşlar 

başlatıyorsunuz ve barış elçileri başarısız olduklarını hissediyor ve inanç bulamıyorlar. 

24 Ama esenliğimi ona ihtiyaç duyan her yüreğe ulaştırmak için yeni haberciler yetiştiriyorum ve bu 

da sizsiniz. Dualarınızla insanlığın bu huzuru paylaşmasına izin verin. Çalışmalarınızla hemcinsleriniz 

arasında da barış yaratın, o zaman birbiri ardına kalpler kazanacaksınız ve dünyanın barış krallığına 

gireceği gün gelecek - insanların kendi güçlerine ve tehditlerine dayanarak yaptıkları barış değil, ruhani 

barışa, birbirinizi severek elde edeceğiniz barışa dayanan barış. 

25 1950'den sonra ruhanileştirme dönemi başlayacaktır. Kendini donatan herkes aracılığıyla kendimi 

göstereceğim ve böylece ruhumun sizden asla ayrılmadığını hissedeceksiniz. 

26 Sözüm ruhunuza kazınacak ve onun gerçekleştiğini göreceksiniz. Bunu her hatırladığınızda, 

kalplerinizde rahatlık, ruhlarınızda güven ve ışık hissedeceksiniz. 

27 Yasam omuzlarınızda ağır bir yük olamaz, tam tersine ruhunuz için bir ferahlık ve zevktir. 

28 Bana bu şekilde hizmet ettiğiniz için inanmayan insan kardeşlerinizden korkmayın. Huzuruma 

çıkmaları gereken zaman da onlar için belirlenmiştir ve bu gerçekleştiğinde gidip bana hizmet 

edeceklerdir. Ama önce bana hizmet etmelisiniz ki öğrettiklerime bir örnek teşkil edebilesiniz. Burada 

bana hizmet ederek geçirdiğin zamanı sana sonsuz yaşamda telafi edeceğim. 

29 Sizin aracılığınızla insanlığa sevgimi vermek istiyorum. Bakın, sizin ulusunuz güvendeyken, 

diğerleri yıkıma sürükleniyor. Gözlerinizi ve düşüncelerinizi Doğu'ya çevirin; orada açlık, acı ve 

umutsuzluğu keşfedeceksiniz. Bu nedenle, dualarınız hemcinsleriniz için şefkat ve sevgiyle dolu olsun, 

çünkü o zaman ruhunuzun mesafesi olmayan sevgisi hemcinslerinize ulaşacak ve onları sevgi dolu 

merhametinizle kuşatacaktır. 

30 Kaç kişi bu anın onları bana getireceği ve böylece cennette sonsuza dek bana ibadet edebilecekleri 

beklentisiyle ölmeyi hayal ediyor, ancak yolun inandıklarından çok daha uzakta olduğunu bilmiyorlar. Sizi 

bana götürecek olan cennet merdiveninde bir basamak bile yükselebilmek için, insan hayatını doğru bir 

şekilde yaşamış olmak gerekir. Pek çok kişinin öğretilerimin özünü yanlış anlamasının sorumlusu 

cehalettir. 

31 Dünyada kendilerini kirletmekten korkarlar çünkü böyle yaparak cenneti sonsuza dek 

kaybedeceklerine inanırlar. Ama yanılıyorlar, çünkü kimse cenneti kaybetmeyecek. Sonsuzluk, hepinizin 

O'na gelebilmeniz için Yaratıcınızın size sunduğu Tanrı vergisi bir fırsattır. 

32 Bir başka hata da kişinin kendisini saf tutmak istemesi, ama bunu Baba'ya duyduğu sevgiden, 

kendisini yaratanı hoşnut etmek için değil, yalnızca egoistçe bir istekle, kendine bir konum, rahat bir yer 

edinmek için koşulları yerine getirme arzusuyla yapmasıdır - ve bu da insanların bu konuda edindikleri 

fikre göre gelecekte sonsuz yaşamda olacaktır. 

33 Bazıları, ölümün kendilerini şaşırtacağından ve o zaman Rablerine sunacak hiçbir değerleri 

kalmayacağından korktukları için iyi işler yapmak için harekete geçerler. Diğerleri ise sadece günah içinde 

ölmekten ve bu yaşamdan sonra cehennemde ebedi bir azaba katlanmak zorunda kalmaktan korktukları 

için kendilerini kötülükten uzak tutarlar. 

34 Pek çok kişinin onu hayal ettiği biçimiyle bu Tanrı ne kadar deforme olmuş ve kusurludur! Ne 

kadar adaletsiz, canavarca ve zalimce! İnsanların işlediği tüm günahları ve suçları bir araya getirseniz, bu, 

onlara göre Tanrı'nın günah işleyen çocukları mahkûm ettiği sonsuza dek sürecek cehennem cezasıyla 

kıyaslanamaz. Size Tanrı'nın en yüce sıfatının sevgi olduğunu açıklamadım mı? O halde ebedi azabın İlahi 

sonsuz sevgi sıfatının mutlak inkârı olacağını düşünmüyor musunuz? 

35 Mesih, dünyanın önünde ilahi sevgiyi ortaya koymak için insan olmuştur. Ancak insanların katı 

yürekleri ve her şeyi bilen zihinleri vardır, aldıkları bir öğretiyi kısa sürede unutur ve yanlış yorumlarlar. 

İnsanların adalet ve sevgi ile intikam ve cezayı yavaş yavaş birbirine karıştıracağını biliyordum. Bu 

nedenle, insanlara anlamadıkları öğretileri açıklamak için ruhani olarak dünyaya döneceğim zamanı size 

duyurdum. 

36 İçinde yaşadığınız bu vaat edilmiş zamandır ve Ben size talimatlarımı verdim ki, Benim adaletim 

ve İlahi bilgeliğim Tanrınızın yüce sevgisinin mükemmel bir öğretisi olarak ortaya çıkabilsin. İnsanların 

eninde sonunda Rablerinin eserlerini ve hatta yaşamın kendisini yok etmelerinden korktuğum için mi 
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geldiğimi sanıyorsunuz? Hayır, ben sadece ışık ve huzur dolu görmek istediğim çocuklarıma olan 

sevgimden geliyorum. 

37 Sizin de bana yalnızca sevgiyle gelmeniz doğru ve yerinde değil mi? Kendinize olan sevginizden 

değil, Baba'ya ve hemcinslerinize olan sevginizden. Sizce yalnızca cehennem azabından korktuğu için 

günahtan kaçınan kişi mi ilahi sevgiden ilham alır, yoksa yalnızca bu sayede kazanacağı ödülü, yani 

sonsuzlukta bir yeri düşünerek iyi işler yapan kişi mi? Böyle düşünen kişi ne beni tanır ne de bana 

sevgiyle gelir. Sadece kendine duyduğu sevgiyle hareket eder. 

38 İnsanların gözlerini uzun zamandır örten cehaletin karanlık bandajının sonsuza dek düşeceği ve 

böylece yaşamı tüm doluluğuyla görebilecekleri saat gelmiştir. Eğer bazıları insanların cehennem azabına 

inanmaya devam etmelerini istiyorsa, ki bu inanç onların yeryüzündeki adımlarını yönlendirmek için bir 

dizgin görevi görsün, size gerçeğin ruh üzerinde yalandan daha fazla güce sahip olduğunu söyleyebilirim. 

39 Ey öğrenciler, sözümü içtenlikle dinleyin ve üzerinde iyice düşünün. 

40 İnsanlık, kanlı savaşlar için kullandığınız her şeyi insani işler yapmak için harcasaydınız, varlığınız 

Baba'nın kutsamalarıyla dolu olurdu. Ancak insanoğlu biriktirdiği zenginlikleri yıkım, acı ve ölüm ekmek 

için kullanmıştır. Bu, Tanrı'nın kardeşleri ve çocukları olanların sürmesi gereken gerçek yaşam olamaz. Bu 

yaşam biçimi vicdanınıza yazdığım yasaya uygun değildir. 

41 İçinde yaşadığınız hatanın farkına varmanız için yanardağlar patlayacak; yabani otları yok etmek 

için topraktan ateş fışkıracak. Rüzgârlar serbest bırakılacak, yeryüzü sarsılacak ve su selleri tüm toprakları 

ve ulusları harap edecek. 

42 Bu şekilde doğa krallıkları insana karşı hoşnutsuzluklarını ifade edeceklerdir. Ondan koptular 

çünkü insan kendisini çevreleyen doğaya bağlayan dostluk ve kardeşlik bağlarını birbiri ardına yok etti. 

43 Üstat size bu vahiyleri veriyor çünkü görüyorum ki bilim insanları bir yandan Doğa'nın sırlarını ele 

geçirmek, yok etmek ve öldürmek için yeni elementler ve güçler keşfetmek için ellerinden geleni 

yapıyorlar, diğer yandan da korumayı, sevmeyi ve inşa etmeyi öğreten gerçek bilimi göz ardı ediyorlar. Bu 

zamanın insanları gerçek misyonlarını ihmal ettiklerinin, görevlerini terk ettiklerinin farkında değiller. 

44 Yeryüzünde milyonlarca hasta insan yaşıyor, milyonlarca çocuk dünyada kendi başlarının çaresine 

bakmak zorunda bırakılıyor ve yönlerini şaşırmış durumdalar. Sayısız yaşlı insan, kaderlerine 

katlanmalarına yardımcı olacak bir yardımcının rahatlığından yoksundur. Gerçek bir yuvanın lezzetli 

sıcaklığını bilmeyen korumasız dullar ve kadınlar var. İlahi kökenli bir kurum olan evliliği kirleterek insan 

hayatındaki en değerli şeyi ayaklar altına aldınız. Kutsal olması gereken insan hayatını ayaklar altına 

aldınız. Ne kadar mütevazı olurlarsa olsunlar, bana tapınılan mabetler ve tapınaklar oldukları için 

dokunulmaz olması gereken çocuklarımın evlerini yıkıyorsunuz. Yine de insanlar bir dine sahip 

olduklarını iddia ediyorlar, bunun üzerine onlara sorabilirim: Size yaptığınız gibi işler yapmayı öğreten bu 

din nedir? 

45 O büyük günde Baba tüm insanlarla konuşacak ve sesi yargı anlamına gelecektir. 

46 Bu felaket, insanlığın içine düştüğü maddileşmenin bir sonucudur. Ruhu son sıraya attığınız, ona 

bedenin tutkularını ve ölüm fikirlerinizi tercih ettiğiniz için, nihayet bugün gördüğünüz sonuca ulaşmış 

olmanız doğaldır. Benlik bencil olduğuna göre, ondan savaşlar ve ahlaki yozlaşma dışında başka hangi 

meyveyi bekleyebilirdiniz? 

47 Sadece ruhsallaştırma doktrini vicdanın sesinin insan tarafından duyulmasını ve ruhun kendisini 

günahtan kurtarabilmesini sağlayabilecektir. 

48 Patlak verecek olan yeni savaş maddi amaçlar için yapılmayacak, ama ruh ile "beden" arasında bir 

savaş olacak ve ruh kazandığında, dünyada barışın yeniden tesis edilmesinin bir işareti olarak insanlar 

arasında sevginin hükümranlığını ilan edecektir. Gerçek barışın temelleri üzerinde ruhani ve maddi 

ilerlemenin olduğu bir dünya inşa edebileceğinizi düşünmüyor musunuz? 

49 Bu, gelecek nesilleri bekleyen ruhsal açıdan canlandırıcı bir çalışmadır. İnsan hayatını bu asil ve 

yüksek göreve adadığında, Rabbiyle, hala inşa etmekte olan Yaratıcısıyla uyum bulduğunu hissedecektir. 

50 Bu öğretileri dinlerken sözlerinizin, düşüncelerinizin ve çalışmalarınızın küçük dünyasını 

yenilemeye başlarsanız, böylece insanlığın yenilenmesine katkıda bulunmuş olursunuz. 

51 Evren, yaratılışı yöneten yasaları bilsin ve bunlara uymayı öğrensin diye insanın gözleri önüne 

açtığım büyük bir bilgelik kitabıdır. Bu kitabı çalışarak bilgeliğe ulaşacak, yeryüzündeki yaşamında daha 
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iyiye, esenliğe ve ilerlemeye çabalayacak; ve bu bilgiyi her türlü manevi bilgiyle taçlandırırsa, derin ve 

büyük bir imtihan olan bu varoluşta mutlak bir zafer kazanacaktır; çünkü gerçeği kendisinin yapacak ve 

ölümsüz olacaktır. 

52 Evreni yöneten ilahi yasalar bilgelik, güç ve sevgidir. Var olan her şeyin yaratılışının altında yatan 

diğer tüm unsurlar bunlardan türemiştir. 

53 "Evren": Eğer insan sizi saf bir kalple ve gerçeğimi daha fazla bilmek için özlem dolu bir zihinle 

incelerse ve bencil ya da kibirli duygulardan değil, her şeyden önce ruhtan ilham alırsa, şimdiye kadar 

almadığı büyük öğretileri sizden alacaktır. Sizde benim krallığımın bir görüntüsünü bulabilecek. 

54 Sevgili çocuklarım, bilgeliğimin kitabının harfleri olarak sözlerimi çalışabilmeniz için ışığım 

zihinlerinize dökülüyor. İnsanın düşünce yetisi ruhani tefekkür için sonsuz bir alandır. Sözlerimi düşünün. 

55 Pek çok kişi beni dinledi, ancak şu an için hepsi aynı aşkla beni takip etmeye başlamayacak. O 

zaman da büyük bir kalabalığı çağırdım, ama içlerinden yalnızca on iki kişi beni izledi. Onlardan da 

sadece üçü Üstat'a gerçekten yakındı ve büyük gizemlerin ifşasını alan tek kişi Yuhanna'ydı, çünkü büyük 

sevgisinin gücüyle ilahi bilgeliğin hazinesini açtı. Sevgi bilgeliğin kapılarını açar çünkü alçakgönüllülük 

ve uysallık içerir. Sevgi, ruhun sonsuzluğundaki gerçek huzur yuvasıdır. Bunu uygulayan kişinin bir şey 

istemesine gerek yoktur çünkü bilgelik ona gelir. Kusurluyu, günahkarı anlar, kimseyi kınamaz, herkesi 

mazur görür. Hem zayıfları hem de güçlüleri anlar. Sevgi her şeyi meydana getirdi, insan onun aracılığıyla 

yaratıldı ve herkesi harekete geçirecek ve onları birliğe getirecek güç de o olacaktır. Sevgi varlığınızın 

sebebidir. 

56 İnsan için hala ne kadar çok gizem var. Kendisi için zaten görünür ve elle tutulur olması gereken 

görünmez ve elle tutulamaz varlıklarla çevrilidir. 

57 Güzellikler ve vahiylerle dolu bir yaşam, insanoğlunun varlığının üzerinde titreşir, ancak bunlar 

körlükleri içinde henüz onu göremezler. 

58 Öğrettiklerimi unutmayın, çünkü bunlar gerçeğin havarileri olmanıza yardımcı olacaktır. 

Öğretilerimin gerçek bir elçisi, Tanrı'nın İsa aracılığıyla kendisine öğrettiği her şeyi yapan kişidir. Sizi 

temin ederim ki, beni uzun zamandır dinleyen her birinize sorsam: "Şu anda ne yapıyorsunuz, size ne 

yapmanızı söyledim ya da ne arzuluyorsunuz? Tanrı'nın size emrettiğini mi yoksa sizin emrettiğinizi mi 

yapıyorsunuz?" Bana nasıl cevap vereceğini bilemezsin. 

59 Bu ulus, sözümün başlangıcına ve sonuna tanık olmanız için, bu zamanda vaadimi yerine getirmek 

üzere seçildi. İkinci Çağ'da bile, benim geleceğimi bilmeleri için ilanımın tüm dünyaya yayılması gerekli 

değildi. Bir halkı uyandırmak için yeterliydi, böylece tanıklık etmek ve aldıkları tohumu yaymak için yola 

koyulacaklardı. Size şunu belirtmeliyim ki, öğretilerimle eğittiğim insanların kendilerini böylesine büyük 

bir mirasın mutlak sahipleri ya da bu Çalışmada ruhani bir misyonla görevlendirilmiş tek kişiler olarak 

görmelerine izin verilmedi. Tüm zamanlarda mesajım tüm insanlara yönelikti; ancak vahyi alan insanlar 

ondan en az faydalanabilenler oldu, çünkü Rab'bin onlara yağdırdığı armağanları ve lütufları takdir etme 

yeteneğine sahip değillerdi. 

60 İkinci Çağ'da Mesih'in Yahudiye'de ektiği tohumun nasıl sadece onun dışında yeşerdiğini 

hatırlayın. 

61 Size tüm bu olayların aranızda tekrarlanması gerektiğini söylemek istemiyorum, çünkü benim 

arzum öğretilerimin bu halk arasında parlaması ve yollarını aydınlatmasıdır. Ama eğer kendinizi size 

emanet ettiğim kutlu görevi yerine getirmeye adamıyorsanız, kendinizi İlahi Efendi'nin gerçek müritleri 

gibi uygulamıyorsanız, en azından insanları çağırın, beni dinleyenlere söylediklerimi onlara açıklayın, 

emirlerimi onlara iletin, yasalarıma ve direktiflerime itaat edebilmeleri için yollarını aydınlatın. 

62 Sözümün yaşamı sürdürdüğünü ve insanlığın ondan yoksun olduğu için kendini mahvettiğini 

unutmayın. Benim Sözüm kurtuluşa giden yolu gösteren izdir. Kaybolmuş ve perişan halde dolaşan pek 

çok kişi olduğunu unutmayın. Onlara gidin ve onları kurtarın. 

63 Sözümü dinlemeye gelenlere dikkat edin. Mutluluktan nasıl ağladıklarını, geçmişteki 

günahlarından nasıl tövbe ettiklerini ve bunları düzeltmek için nasıl kararlar aldıklarını görün. Huzuruma 

sevgiye aç olarak gelenlerin evlerine döndüklerinde kalplerinde nasıl huzur bulduklarını görün. Onları 

Huzuruma getirdiğinizde toplum tarafından hor görülüyorlardı ve İşimi yaymaya devam etmeleri için 
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onları ses taşıyıcıları, liderler ve peygamberler yaptığıma tanık oldunuz. Sözüm sadece ruhlarını 

güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda bedenleri için de sağlık oldu. 

64 Sizler yüzyıllardır konuştuğum ve öğrettiğim insanlarsınız. Gerçeğimin ışığıyla sık sık 

aydınlattığım, kefaret yolculuğunda sık sık yardım ettiğim ve yeni bir beden kabuğu bağışladığım 

ruhunuzdan bahsediyorum. 

65 Çağlar boyunca size bir sevgi ve bilgelik kitabı miras bıraktım ki, sayfalarında size Tanrı'ya giden 

yolu gösteren ışığı bulabilesiniz. Bu zamandaki vahiylerimde onların doğruluğuna dair somut bir kanıt 

bulmak isterseniz, bunu bu Söz ile geçmiş zamanlarda size söylediğim şu söz arasında var olan yakın 

ilişkide bulabilirsiniz: "Yol, Gerçek ve Yaşam Ben'im ve Benim Yasamı yerine getirmeyen hiç kimse 

Baba'ya ulaşamaz." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 165 
1 Bir süre dinlenin sevgili insanlar, yorgunluğunuzu bana bırakın. Şefkatli sevgim sizi Efendi'ye 

gelmeye çağırdı. Sizden sadece zihinlerinizi önyargılardan arındırmanızı istiyorum ki Sözümün özü 

kalpleriniz tarafından alınabilsin ve Varlığım ruhlarınız tarafından hissedilebilsin. Bu hazırlık ve 

ruhsallaşma eksikliği nedeniyle, size verdiğim öğretilerin çoğunu anlamadınız. Belirsiz bir süre boyunca 

acemiler olarak geldiniz, oysa Sözümü anlamış ve öğretimi uygulamış olsaydınız zaten öğrenci olmanız 

gerekirdi. 

2 Anladım: Tutkularınızı kontrol etmek ve dünyanın üzerinizdeki çekiciliğini reddetmek 

istiyorsanız, bunu yapmak için gereken ışığı ve gücü benim sözümde bulabilirsiniz. 

3 Bununla yetinen ve sadece beni dinleyerek vicdanlarını rahatlatmaya çalışanlar çok geçmeden 

uyuşukluklarına geri dönecek ve günaha yenik düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle, 

sözlerim yol boyunca düşenleri cesaretlendirir ve ayağa kaldırır. 

4 Yıldızın Mesih'in gelişini duyurduğu gibi, bu kez de İlyas'ın Ruhu ışığı aracılığıyla benim gelişimi 

duyurdu. Şefkatli sevgim, Üçüncü Çağ'ın vahyini almanız için dünyanın bu noktasını hazırladı. Bugün 

dünya henüz bu öğretileri bilmiyor, ancak doğru zamanda iyi haber tüm insanlığa ulaşacaktır. Sezgi 

yeteneği sayesinde bu çağın ruhani önemini algılar. Bu zamanın büyük olaylarında geçmiş zamanların 

kehanetlerinin doğrulanmasını ve gerçekleşmesini fark edebilen pek çok kişi vardır. 

5 İnsanlar, size ne kadar çok lütuf bahşedildiğinin farkına varın ve yine de bu dinleyici kalabalıkları 

arasında benim tezahürümden şüphe edenler ve sözümü ses taşıyıcılarına atfedenler var. Onlar da sizin 

gibi cahil olduklarına ve kendi saflarınızdan çıktıklarını gördüğünüze göre, bunlar size ne verebilir? 

Bazıları ruhanilikten yoksun oldukları için sizin gibi günahkârdırlar. Ama ışığım onları aydınlattığında, 

ışınım onlara ilham verdiğinde, sevgimin ve gücümün bir mucizesiyle dönüşürler. 

6 Hâlâ uyuyan bir şehir gibisiniz; sakinleri kendilerini dinlenme ihtiyaçlarına vermişler ve birinin 

inlediğini, birinin yardıma, korunmaya, merheme ya da ekmeğe ihtiyacı olduğunu duymuyorlar. Şu anda 

hâlâ insanları unutuyor ve yalnızca kendinizi düşünüyorsunuz. Ama eğer görebildiğiniz ve sıkıntılarına 

doğrudan tanık olabildiğiniz insanları unutursanız, ruhu olan ve kendileriyle birlikte kederli bir acı 

zincirini sürükleyenleri ne kadar daha fazla unutmuş olursunuz! Görevinizin, mevcut olan ve olmayan, 

uzak ve yakın, görünen ve görünmeyen tüm kardeşlerinizi izlemek, dua etmek ve onlar için aracılık etmek 

olduğunun farkında olun. 

7 Bu süre içinde sizi bir potadan geçiriyorum ki bu potadan geçtiğinizde dünyanın baharatı, karanlık 

yolları aydınlatan ışık olabilesiniz. 

8 Heybet dolu sesim insanlığı uyuşukluktan uyandırmak için çağırıyor, böylece hepiniz benim 

sevgili halkımın bir parçası olabilirsiniz. 

9 Bilmek istediğiniz pek çok vahyin ardındaki kapıyı açan anahtarı size emanet ediyorum. Bu 

anahtarı kullanın ve krallığın kapısını açmayı öğrenin ki, anlaşılmaz bir gizem olduğunu düşündüğünüz 

her şeyi bilebilesiniz. 

10 Bilginizin bir parçası olması gereken ve insanların yalnızca Tanrı'ya ait olduğunu varsaydıkları 

vahiylerin çoğunu hâlâ anlayamıyorsunuz. Birisi bunları yorumlama veya bunlara nüfuz etme arzusunu 

dile getirir getirmez, hemen kafir olarak adlandırılır veya küstah olarak kabul edilir. 

11 Daha önceki zamanların insanlarına, bir gün tüm bildiklerinizin - hem bilim hem de ruhani 

vahiyler açısından - insanlık tarafından bilineceği söylenseydi ne derlerdi? Bu tür olayları duyuran her kim 

olursa olsun kafir olarak adlandırılır ya da deli olarak kabul edilirdi. 

12 Yine bu zamanda gerçekleşecektir ki - ruhtan ruha diyalog, tüm dünyada barışın tesisi ve ahiret 

bilgisi duyurulduğunda - materyalist dünya buna karşı duracak ve tüm gücüyle bu hedeflere ulaşma 

olasılığını reddedecek ve bu tür olayları duyurmaya cesaret edenleri şiddetle kınayacaktır. 

13 Eğer insanlık geçmiş zamanlardaki peygamberlerin sözlerini ve bildirilerini incelemiş ve anlamış 

olsaydı, şu anda gerçekleştiğini gördüğünüz şeylerin çoğunu - insanlığın şu anda deneyimlemekte olduğu 

şeylerin çoğunu - onlarda bulurlardı. 

14 Ruhani olana dair edindiğiniz anlayış, biliminizin keşfettiği her şey gibi size önceden bildirilmiştir. 
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15 Bugün sizi temin ederim ki gelecekte düşünce yoluyla iletişim büyük bir gelişme gösterecek ve bu 

iletişim aracı sayesinde bugün hala halkları ve dünyaları birbirinden ayıran pek çok engel ortadan 

kalkacaktır. Babanızla zihinsel olarak bağlantı kurmayı öğrendiğinizde, ruhtan ruha konuşmaya 

eriştiğinizde, görünür veya görünmez, mevcut veya gaip, yakın veya uzak kardeşlerinizle bağlantı 

kurmakta ne gibi bir zorluk yaşayabilirsiniz? 

16 Benim öğretilerimde şu anda bu ruhani iletişim biçimini benim size öğrettiğim şekliyle 

öğreniyorsunuz. Bunu her gün uygulayabilmeniz için size sessiz olmanızı, dudaklarınızı kapatmanızı ve 

ruhunuzun konuşmasına izin vermenizi tavsiye ettim. 

17 Sizlerden benim iyi ve alçakgönüllü öğrencilerim olmanızı, toplum içinde makam ya da onur talep 

etmemenizi, idealinizin yalnızca erdem yoluyla mükemmelliğe ulaşmak ve yaşamınızın örnek teşkil 

etmesi için talimatlarıma uymak olmasını istiyorum. Hak ederek sahip olmadığınız onurlu yerler, unvanlar 

ya da isimler sizin ne işinize yarayabilir? 

18 Hiçbir şey yapmayın ve yanlış olan hiçbir şeye tutunmayın. Aranızdaki hiyerarşiyi siz farkında 

olmadan ben kurarım, çünkü gelişim yolunda sağlam bir adım attığınızı yalnızca ben bilirim. Temelde 

zaten usta olsanız bile her zaman kendinizi küçük hissedin. 

19 Size duyduğum sevgi büyüktür ve zaten yüreklerinizde hissettiğiniz bu sevgi, Baba'nın görevini 

yerine getirmek üzere yükselebilmeniz için sizi uyandırmak istiyor. 

20 Basit insanlar aracılığıyla, ince bir keski gibi ruhunuzu yumuşatan ve şekillendiren Sözümü size 

veriyorum. 

21 Kanunumun insanlara her zaman aşıladığı samimiyet idealini korumanızı istiyorum ki bu, dünyada 

kardeşliği ve ruhaniliği tesis edene kadar mücadelede sebat etmenize yardımcı olabilsin. 

22 Her biriniz ulaştığı ruhsal olgunluğa göre beni anlıyor. Bu nedenle, herkesin ışığımı alabilmesi ve 

öğretilerimi kavrayabilmesi için Kendimi farklı şekillerde açıklarım. 

23 Ruhani gelişim yolunuzda hareketsiz kalmayın. Siz ilerledikçe Kendimi daha fazla açığa 

çıkardığımın ve gelişiminizin her adımında Beni daha büyük bir ihtişamla kabul ettiğinizin farkında olun. 

24 Sözümü iletenler savaşta yenilse bile, Kendimi halkıma tanıtacağım. Çünkü size doğrusunu 

söyleyeyim, bu öğretiden yoksun kalmanızı istemem. Unutmayın: Siz Beni dinlerken, imanınız yaşam 

yolunuzda karşınıza çıkan engelleri aşmanıza yardımcı olsun diye size güç aktı. Sizi tezahürümün tanıkları 

olarak bırakmak ve aldığınız öğretiye işlerinizle tanıklık ettiğinizde hemcinslerinize örnek olabilmeniz için 

hazırlamak istiyorum. 

25 Yaptıklarınız ve söylediklerinizle öğrenin ve hareket edin, öğretin ve hissedin, öğretimi işlerinizle 

doğrulayın. Öğrencilerim arasında ikiyüzlüler istemiyorum. Bu kadar büyük bir sevgi ve sabırla kurulan 

bu eser, hayatlarınızdaki ahlak, erdem ve doğruluk eksikliği yüzünden yıkılırsa, insanlığa ve kendinize ne 

olacağını bir düşünün. 

26 İnsanlığın üzerinden nasıl arınma çağları geçtiğini ve hala içinde bir yenilenme olmadığını görün. 

Kalıcı barışı tesis etmek için mücadele eden insanlar ve halklar olduğunu, ancak bunun gelmediğini, 

aksine kanlı dalganın yayılmaya devam ettiğini düşünün. Bunun nedeni, insanlar arasında sevgi ve 

samimiyetin olmamasıdır. Birbirlerini komşu sevgisiyle nasıl karşılayacaklarını anlamadılar ve işte bu 

yüzden insanların zihinlerini birliğe ve karşılıklı sevgiye çağıran huzurumu ve Sözümü getirdim. 

27 Bu sıradan buluşma yerlerinde beni dinleyen sizler - bir araya gelin, bir ve aynı "tarlada" çalışan 

"işçiler" olarak birbirinizi sevin, aynı hedefe sahip olun ve bu hedef insanlığın kurtuluşu olacaktır. 

28 İşimin özünü araştırın ve gereksiz tartışmalardan kaçının. Kendinizi lekelerden arındırmakla işe 

başlayın, o zaman temiz ve saf olanı lekelemezsiniz. Bu şekilde, insan kardeşlerinize kusurlarını 

düzeltmeleri için ilham vereceksiniz. 

29 Kendinizi İsa'nın size öğrettiği gibi sevin. Kendinizi bencillikten kurtarın, kendi kişiliğinizi geride 

bırakın. 

30 Barış ve sevgi işinizi tamamlamadan bu dünyadan ayrılmamalısınız. Bu, bana verdiğiniz tanıklık 

ve bana olan borcunuzu telafi etmenin doğru yolu olacaktır. 

31 Bunu size basit insanlar aracılığıyla, "sonuncular" aracılığıyla, yaşam yolunda insanlar tarafından 

unutulmuş, Usta'nın çağrısını duyan ve onu takip etmek için mücadele edenler aracılığıyla anlatıyorum. 
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Ama sözümle size bıraktığım bu iz, İkinci Çağ'da önünüze koyduğum iz ile aynıdır ve Birinci Çağ'da 

Musa aracılığıyla size bıraktığım iz ile aynıdır. 

32 Beni maddi görünümlerin ötesinde arayın, beni manevi olanda arayın, beni yaratılan her şeyde 

sembolize edilmiş olarak bulsanız bile. Varlığımı gören ruhunuzun gözleri olsun. 

33 Materyalizm, insanların izledikleri yolu görmelerine izin vermez. Günah, fanatizm, kibir onların 

Babalarını görmelerini engelleyen kalın bir perde oluşturur. Eğer böyle olmasaydı, bu yaşamın geçiciliğini 

ve ruhani yaşamın değerini düşünürlerdi. Ölümün ötesindeki o mükemmellik dünyasını bir an için 

görebileceklerdi. 

34 İnsanlar ruhen ve yürekten alçakgönüllü olsalardı, barış onlarla birlikte olurdu, çünkü barış 

alçakgönüllülükte temellenir, sahte büyüklük kuruntularında ya da boş ihtişamda değil. Ancak insanlar 

sınıflara ayrılmıştır ve bazıları tüm konfora sahipken, diğerleri sefalet içinde yok olmaktadır. İşte bu 

yüzden barış yok. Ama tüm bu kendini beğenmişlikler benim adaletimle ortadan kalkacak ve insanlar 

birbirlerini kardeş olarak, aynı Baba'nın çocukları olarak tanıyacaklar. 

35 Rabbinizin şefkatli sevgisi, altın buğdayı yeryüzündeki çalışmalarınızla artırmanız için size emanet 

etti. Bu, uzun zaman önce insan ruhunda başlattığım ve ona gerçek huzuru verecek olan bir çalışmanın 

tohumudur. 

36 Ne mutlu şu anda sözümü işitenlere, çünkü onda kesin yolu bulacaksınız. Ama onu sadece 

duymakla kalmamalı, kavramalı ve doğru bir şekilde yorumlamalısınız ki, onu insan kardeşlerinize 

öğrettiğinizde onların kalplerine karışıklık tohumları ekmeyesiniz. 

37 Ruhunuz, görevini yerine getirebilmek için bedeninin arınmasını ve yenilenmesini beklemelidir. O 

zaman ruhsal ve fiziksel olarak tek bir varlık, Baba tarafından verilen ruhsal armağanların kendilerini 

gösterecekleri itaatkâr ve uysal bir araç olacaksınız. Benim ruhsallaştırma öğretimi anlamadan ve 

kavramadan, gerekli hazırlık ve olgunluğa sahip olmadan yola çıkan ve ektikleri tohumun gerçekten benim 

olmadığını fark etmeden kendilerine "işçi" diyenler gibi davranmayın. 

38 İkinci Çağ'ın on iki öğrencisinin Efendilerinin öğretisini nihayet anlamalarının biraz zaman 

aldığını hatırlayın. Pek çok öğreti aldılar ve pek çok denemeye tabi tutuldular. Benim tarafımdan 

durmadan sorgulandılar ve zayıflıklarının ya da kusurlarının her birine dokunuldu ve sözlerimle düzeltildi, 

böylece saflık ve gerçek içlerine işledi; ama yine de öğretimi duyurmak için bir hazırlık dönemine 

ihtiyaçları vardı. 

39 O zamankinden çok daha materyalist bir zamanda yaşayan siz öğrencilerime ne yapmam 

gerekmeyecek? 

40 Şimdi size neden bu kadar uzun süre ders verdiğimi ve sizi neden durmadan sınadığımı anlayın. 

41 Beni ilk kez gördüklerinde Andreas, Simun ve Yuhanna'ya sadece "Beni izleyin" dedim ve onlar 

da Beni izlediler, ancak bu süre içinde imanınızın yüreklerinize yerleşmesi için sizinle çok konuşmam 

gerekti. 

42 Bu elçilerde günlük işlerinizde sizi cesaretlendirecek bir örnek bulmanızı istiyorum ve 

anlayacaksınız ki, onlar dışarı çıkıp Sözümü duyurduklarında, yüreklerine barış ve sevgi çoktan girmişti 

ve içlerinde artık kirlilik yoktu. 

43 Benim olmayan bir tohumu eken ya da arkadaşlarını karmaşaya sürükleyebilecek bir eylemde 

bulunan hiç kimse yoktu. Bunun nedeni, kendi paylarına, yaşam ağacındaki meyveler gibi olgunlaşıncaya 

kadar beklemeleri ve sonra da kendilerini saflık içinde gerçeğin bilgisine aç yüreklerin arzusuna 

sunmalarıydı. 

44 Bugün ise, daha ilk dersi bile öğrenememişken, usta olduğunuzu iddia ederek yola çıktınız. Hâlâ 

düşme tehlikesi içindeyken hemcinslerinizi kurtarmak istiyorsunuz; ve henüz ahlaksızlıklarınızı bile 

bırakmamışken saflıktan, samimiyetten, ruhanilikten söz ediyorsunuz. 

45 Birçoğunuzun ağlayarak bana dönmesinin ve bir hastayı iyileştiremediğiniz, bir imansız kişiyi ikna 

edemediğiniz ya da İşime yakışmayan davranışlarda bulunurken yakalandığınız için sahtekâr olarak 

adlandırıldığınızdan yakınmanızın nedeni budur. Sonuç olarak, bazıları bir daha başarısız olmamak için 

kendilerini Doktrinimi incelemeye ve yaşamlarını iyileştirmeye adarken, diğerleri karışıklık tohumları 

ekerek dürüst olmayan eylemlerine devam ediyor ve yine diğerleri uğradıkları yenilgilerden cesaretleri 

kırılarak yolu terk ediyor ve Çalışmamın gerçeğini inkar ediyor. 
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46 Sizi adım adım ilerletmek, ruhunuza sevgi öğretilerimde sayfa sayfa talimat vermek istedim, çünkü 

ruhun (gerekli) gelişiminden daha uzun bir yol yoktur. - Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde sizin için 

komşunuzdan daha kutsal bir şey bulamazsınız. 

47 Bu öğretilerim size ruhun, vicdanın, hislerin ve inancın ne olduğu ve sizin için ne anlama gelmesi 

gerektiği bilgisini verir. İçinizden biri bu öğretilerle tanıştığında, hemcinslerine karşı kalbinden saygı ve 

derin bir sevgi aktığını hisseder, çünkü her birinde Tanrı'nın varlığından bir şeyler tanıyabilir, 

komşularının her birinde En Yüce Olan'ın bir çocuğunu tanır ve her insanın içinde Rab'bin tapınağını 

görür. 

48 Tüm bu bilgileri kavrayan ve kesin olarak kabul eden kişi bu tapınağa saygısızlık etmeye cesaret 

edebilir mi ve bu insan kardeşini gücendirebilir mi? 

49 Kavramanızı istediğim ders budur, çünkü bu gerçekleştiğinde, size "Birbirinizi sevin" diyen en 

yüce emre itaat etmekten yalnızca bir adım uzakta olacaksınız. 

50 Bir ruhun ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve Tanrı için değerini bilmediğiniz sürece kendinize 

nasıl spiritüalist diyebilirsiniz? 

51 Bedensel kabuğunuzun ruhunuzla tek bir iradede birleşmesi ve kendini gösterip görevini yerine 

getirmesine izin vermesi için size söylediğim her şeyi düşünün. O zaman ruhsal armağanlarınızın her 

birinin en katı boyunların ve en katı yüreklerin önünde eğileceği bir ışık ve güç olduğunu 

deneyimleyeceksiniz. Ve gerçek ruhaniliğin kanıtını aldıklarında, duygularla haykıracaklardır: "Bunlar 

gerçekten İsa'nın öğretilerine göre hareket ediyor, bunlar gerçekten gerçeği vaaz ediyor!" 

52 Bu saati Baba'yla birleşme saatiniz olarak kabul edin. Benimle ruhsal olarak konuşun, sizi 

duyuyorum ey insanlar. Dünyadan aldığınız tüm acıları benimle birlikte yatırın. Ruhunuzun lekelerini 

gözyaşlarınızla yıkayın. Ağlamanın ve duanın yüreğinizdeki yükü nasıl hafiflettiğini göreceksiniz. O 

zaman üzerinize lütfumu dökeceğim ve bu sayede size güç duygusu vereceğim. 

53 Öğretilerimi derinlemesine incelediğiniz ve çalışmalarınızla bunlara tanıklık ettiğiniz için 

kendinize Üçlübirlikçi diyorsanız, ışıktan, güçten ve huzurdan yoksun olamazsınız. 

54 Sizi İlahiyatımın kitabında saklanan bilgeliğin mirasçıları yapan ilahi mührü içinize yerleştirdim ve 

bu ışığı içinde taşıyan kişi düşemez. 

55 Şu anda sizinle konuşan tüm zamanların Babasıdır. Musa aracılığıyla size Yasa'yı açıklayan, 

Mesih'teki "Söz "ün sesini duymanızı sağlayan ve şimdi de insanları hazırlamak için Ruh'taki İlyas'ı size 

gönderen aynı Kişi'dir, çünkü bu zamanda onlar Benim Kendim olan Kutsal Ruh'la içsel birliktelik 

kurmayı öğreneceklerdir. Her kim Benimle bir araya gelirse, Benim Baba'nın Kendisi olduğumu ve aynı 

zamanda Oğul dediğiniz Kişi olduğumu keşfedecektir: bu, Tanrılığın Sevgi Sözüdür. Tanrı'nın Üçlü 

Birliği ruhun çeşitliliği değil, sıfatların ya da güçlerin çeşitliliği anlamına gelir. 

56 Yasa, sevgi, bilgelik - bunlar, gelişim yolunda sağlam bir inanca ve Yaratıcısı hakkında tam bir 

bilgiye sahip olabilmesi için insana Kendimi gösterdiğim üç vahiy biçimidir. Vahyin bu üç aşaması 

birbirinden farklıdır, ancak hepsi tek ve aynı kökene sahiptir ve bütünlükleri içinde mutlak 

mükemmelliktirler. 

57 Çeşitli vesilelerle size daha önce de söyledim: Sadece bir tane bulabiliyorken neden üç İlahi 

Varlığı tanımayı bu kadar çok istiyorsunuz? Her zaman tek bir ses sizinle konuşmuş, tek bir İlahi Ruh size 

kendini göstermiştir. Yasalarımı size çeşitli ifade biçimleriyle duyuran bu eşsiz, ebedi ses, sizin de 

vicdanınıza kazınmış olarak taşıdığınız ve özünü kalplerinizde saklamanız gereken sestir. Ama 

öğretilerimin size öğrettiği gibi beni ruhta ve hakikatte sevmek yerine, beni materyalist kült formlarında ve 

temsillerinde seviyorsunuz, çünkü Yaratıcınızı başka bir şekilde kavrayamıyorsunuz. 

58 Yasamı bir taşın üzerine kazıdığımda, İlahi Emri içerdikleri için o tabletlerin kutsal olduğundan 

kim şüphe edebilirdi? Yine de o taş tabletleri insanın gözünden çektim ve ona yalnızca Yasamın bilgisini 

bıraktım. 

59 Mesih yoksulluk, saflık ve mükemmellik içinde doğdu, yaşadı ve öldü ve siz onun sonsuza dek 

yeryüzünde kalmasını dilerdiniz. Bu nedenle, onu insan eliyle yapılmış resimlerde ölümsüzleştirme arzusu 

duydunuz. Ancak insan görünümünün, insan ruhuna yalnızca İlahi sevginin mükemmel bir ifadesi olan 

sözünün ve işlerinin en saf özünü bırakmak için ortadan kaybolduğunu anlamalısınız. Bugün, Kendimi 

Ruh'ta açıkladığıma ve Kendimi hazırladığım anlayış organları aracılığıyla tanıttığıma göre, üçüncü 
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vahyimi nasıl somutlaştırabilirsiniz? Nesneleri, yerleri veya kişileri tanrılaştırmayı umuyor musunuz? 

Hayır, ruhsal tezahürümün bu zamanından itibaren yalnızca üzerinize döktüğüm sonsuz ışığı, ebedi 

bilgeliğin ışığını koruyacaksınız. Eğer sevgi ve bilgeliği Birinci Çağ'ın yasasında ararsanız, onları 

bulursunuz; eğer yasa ve bilgeliği İsa'nın sevgisinde ararsanız, onları bulursunuz; ve eğer yasa ve sevgiyi 

Ruhumun bu Üçüncü Çağ'da tüm yaratıkların üzerine döktüğü bilgelikte ararsanız, onları özlerinde 

keşfedebilirsiniz. Tüm ilahi erdemlerin ve güçlerin tek bir öz oluşturduğunu ve bunun da Tanrı olduğunu 

anlayın. 

60 Size verdiğim öğretiyi kavrayın. Bu benim insanlığa duyduğum sevgiyi ortaya koyuyor. 

61 Öğretilerimle basit insanları kullanarak kalbinizi şekillendiriyorum. Spiritüalizmin öğrencileri 

Benim öğretimi tüm saflığıyla koruyacaklardır, çünkü insanlar arasında barış ve kardeşliği pekiştiren bu 

olacaktır. 

62 Dini semboller ortadan kalkacak, çünkü insan artık beni sınırlamamalı ki yaptığı iş Baba'ya layık 

olsun. 

63 Herhangi bir belirgin maddi temsil biçimi olmaksızın beni dinleyerek, kendi içinizde yeni bir 

karakter oluşturdunuz. Zihniniz uyandı ve ahlakınız güçlendi. 

64 Gelecekte inançlı erkekler ve kadınlar istiyorum - örnek olarak vaaz veren öğrenciler, ikiyüzlüler 

değil, çünkü ahlak ve doğruluk eksikliği, huzur ve ruh gücü eksikliği nedeniyle düşüşünüz çok acı verici 

olacaktır. 

65 Çağlar boyunca ateşin arındırıcı potasından ve kefaret sınavlarından geçen insanlığın nasıl olup da 

hâlâ huzurunu pekiştiremediğini görün. Kanlı yol uzadıkça uzuyor çünkü insanlar sözümü unuttu. 

Samimiyet yok, güven yok, yardımseverlik yok ve sevgi yok. 

66 Yine de işte yeni birlik ve barış mesajımla, uzun mücadelelerden sonra insanların zihinlerini ve 

kalplerini birleştirme mucizesini gerçekleştirecek olan basit Sözümle buradayım. Hâlâ neden geldiğimi 

soranlar var mı? 

67 Bu dönemde de çok kişi çağrıldı ve az kişi seçildi, ama benimle birlikte hiç kimse kayırılmadı. 

Çünkü kendini Rabbine layık kılan ve O'nun lütfuna hak kazanan insandır. 

68 Talimatlarımı herkese aynı şekilde verdim, herkese bu yolda yürümeyi ve bu gözyaşı vadisinde 

yaşamayı öğrettim. Beni doğru anlayın: sadece siz değil, tüm dünya bu yasa altında yaşamalıdır. Ama 

dünyanın dört bir yanına dağılmış olan öğrencilerim, ahlakları ve örneklikleri aracılığıyla bunu 

yerleştirecekler. 

69 Görevinizi şimdiden yerine getirin ve ruh için onu kullanmadan zaman geçmesine izin vermeyin, 

çünkü o zaman pişmanlık anı gelebilir. 

70 İşte bu nedenle alçakgönüllülerden, yaşam yolunda yolunu kaybetmiş olanlardan, Rablerinin 

kurtarıcı sesini duyan ve O'nu izlemek için gönüllü olarak yola çıkanlardan yararlanıyorum. Bunlar 

sizlersiniz, "sonuncular", çünkü Üçüncü Çağ'da Bana hizmet ediyorsunuz. 

71 Size esenliğimi gönderiyorum, ama size gerçekten söylüyorum, yaşamın tüm gereksinimlerine 

sahip olan ve açlıktan ölenleri unutan insanlar olduğu sürece, yeryüzünde barış olmayacaktır. 

72 Huzur ne insan ihtişamında ne de zenginlikte bulunur. İyi niyet, karşılıklı sevgi, hizmet ve saygıya 

dayanır. Ah, keşke dünya bu öğretileri anlasa! Nefret ortadan kalkacak ve insan kalbinde sevgi çiçekleri 

açacaktı. 

73 Sadece benim sevgim ve benim adaletim bugün ona aç ve susuz olanları koruyabilir. Yalnızca ben, 

kusursuz adaletimle, kendi varlığına karşı suç işleyen kişiyi hoş karşılayabilirim. 

74 Eğer bunlar ruhun terk edilmesinin bu dünyadaki yalnızlıktan daha korkunç olduğunu bilselerdi, 

dünyadaki varlıklarının son gününe kadar sabırla ve cesaretle sebat ederlerdi. 

75 Bu sözle size babalık sevgimi gösterdim. Çalışmalarınızla benim doğruluğuma tanıklık edin. 

76 Birbirinizi sevin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 166 
1 Halkım için bir sevinç günü, sözümü dinlemeye gelenler için bir barış günüdür. Bu mirası ilklere 

verdiğimde, onlara ona iyi bakmalarını söyledim, çünkü bu, daha sonra kalın yapraklı ve güçlü bir ağaca 

dönüşecek olan küçük bir fidan gibiydi. Bugün, büyük kalabalıklar sözümü duymaya geliyor ve 

duyurumun gerçekleştiğine tanıklık ediyor. 

2 Ağaç dallar verdi ve bunlar başka topraklara dikilmek üzere ayrıldı. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, bazıları Benim isteğime göre, bazıları da insanların isteğine göre dikildi. 

3 Size uzun zaman önce ağacın meyvesinden tanındığını söylemiştim ve zamanı geldiğinde, bu 

"ağaçlar" meyve vermeye başladığında, her birinin ne tür meyve verdiğini, iyi olup olmadığını 

bileceksiniz. Başlangıçta özsuyu ve canlılığıyla dolu olan fidanlar vardı, bunlar yorgun gezgin için iyi 

meyve ve faydalı gölge vaat ediyordu, çünkü onlara bakan kişi sevgi ve yardımseverlikle dolup taşıyor ve 

hata yapan kişinin kurtuluşu oluyordu. İnsanların sorularını ışık dolu sözlerle yanıtladı, körlere ışık ve 

hastalara teselli verdi. Onun dudakları ve işleriyle işaretler meydana geldi ve mucizeler yaratıldı; gerçekler 

ilhamla alındı. Bunun nedeni, Baba'nın bu işçilerin gayretini ve coşkusunu görerek onları sevgi ve 

bilgelikle doldurmasıdır. Kalabalıklar o öğrencinin adanmışlığını gördüklerinde, onun hayırseverliğine ve 

samimiyetine ikna olduklarında, uzun yollar boyunca onu takip ettiler, dağın tepesine kadar onu izlediler. 

Ona körü körüne itaat ettiler ve inandılar. Ama kalabalığın onu izlediğini, insanların sesine bir yasaymış 

gibi itaat ettiğini görünce, yüreğinde kibir ve megalomani hissetti ve ona her şeyi vereni, onsuz hiçbir şey 

yapamayacağını unutarak, alçakgönüllülüğü kaybetti ve erdemleriyle ve başkaları üzerindeki gücüyle 

övünmeye başladı. Öğretilerimi uygulamada kendini mükemmel hissetti ve yüksek sesle gerçek bir 

öğrenci ve hatta usta olduğunu ilan etti. 

4 Size söylüyorum, ruhsal armağanlarıyla övünen ve alçakgönüllülükle ekmeyen kişinin hasadı boşa 

gidecektir. 

5 Yüksek sesle sevgi işleri yaptıklarını ilan edenlerin çoğuna sorabilirim: "Takipçileriniz nerede? 

Sizi takip edenler nerede? Bu tohumları yaymak için ruhani armağanlar alanlara ne oldu?" Ve bana yalnız 

kaldıklarını, çünkü onları bulanların tekrar yoldan çıktıklarını, iyileşenlerin tekrar hastalandıklarını ve ışığı 

görmeye başlayanların karanlıklarına geri döndüklerini söylemek zorunda kalacaklardı. Ama Üstat size 

soruyor: "Neden benim tarafımdan eğitilenlerin başına bunlar geldi?" - Çünkü aldıkları öğretileri kendi 

anlayış ve takdirlerine göre kullandılar, çünkü vaktinden önce, yani Efendinin öğretisini doğru bir şekilde 

kavramadan önce çalışmaya başladılar. 

6 Çalışmak, izlemek ve dua etmek için doğru zamanı bekleyenler, kökleri derinlere indiği ve dalları 

fırtınalara dayandığı için sadık kalanlardır. Bunlar, kalplerinin artık kibre yenik düşemeyeceği bir zamanda 

yola çıktılar. Ama bugün barış ve bağışlama günüdür; hepinizden sözlerim üzerinde düşünmenizi 

istiyorum ki ağacınıza ve tarlanıza döndüğünüzde kusurlu olarak yaptığınız her şeyi düzeltebilesiniz. 

Ağacı düzeltmek ve tohumu kurtarmak için hala zaman var. Ancak çabalarınızı çoğaltmalısınız. 

7 Ülkenize geri dönün ve sizi körü körüne takip eden ve koruyamadığınız kişiler tarafından terk 

edilmiş ve unutulmuş bulursanız, ağacın köklerini koruyun, zarar görmüş meyveleri kesin, kuru dallarını 

budayın, sulayın ve gezginlerin onun gölgesini ve meyvelerini nasıl arzuladıklarını yeniden göreceksiniz. 

8 Ne mutlu kendi düşüşlerinden yeniden yükselenlere, ne mutlu ışığa yükselenlere. O zaman onların, 

insanların yüzyıllardır beklediği ve birçok ölüyü mezarlarında bile titretecek olan yeniden gelişimi ilan 

ettiklerini göreceksiniz. 

9 Size doğrusunu söyleyeyim, Yemin Edici Ruh olarak size döneceğine dair bu ilahi vaat ne zaman, 

ne günah, ne de insanların üzerinden geçen tüm çağlar tarafından silinmiştir. Geri dönüşümün kanıtı da 

silinmeyecek ve sonunda insanlar benim gerçeğime boyun eğecek. 

10 Sözümü duyduğunuzda, hayatınızın vicdan ışığında geçip gitmesine izin verirsiniz ve öğretme 

sözüm bittiğinde, borçlarınızdan, sıkıntılarınızdan ve pişmanlıklarınızdan kurtulduğunuzu hissedersiniz. 

Sözümü eğitimsiz akıl organları aracılığıyla alsanız bile, varlığınız titrer çünkü içinde size bakan bir göz, 

en hafif iç çekişinizi bile algılayan bir kulak ve en gizli düşüncelerinizi bile okuyabilen bir duyarlılık 

hissedersiniz. 
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11 İnsanlıkla bu şekilde konuştuğum ilk gün, yeni bir ruhani çağ başlattım. İlahi tezahürümde hazır 

bulunan kalpler korku, huşu, şaşkınlık ve mutlulukla dolup taştı. İşte bu nedenle ilk öğrencilerimden 

oluşan o küçük grup büyüdü ve çoğalarak şu anda öğretilerimi dinlemek için hazır bulunan büyük 

topluluklar haline geldi. 

12 Bu kalabalıklar arasında, beni yıllar boyunca dinledikten sonra bu tezahüre alışmış ve artık beni ilk 

öğretilerimde dinledikleri zamanki kadar etkilenmemiş olanlar da var. Bununla birlikte, çoğunluk sözümü 

gerçek bir coşkuyla dinlemeye devam ediyor ve bilge ve sevgi dolu öğretimi duymak için burada 

olduklarında kalpleri daha hızlı atıyor. 

13 Bu Sözü alan kalpleri ruhsal olarak biçimlendirmek istedim ki böylece her biri kendisine atanan 

faaliyet için enerjik bir işçi olsun - misyonunun bilincinde ve İşime adanmış. Ancak bazıları beni sadakatle 

dinlemeye devam ederek, çalışmaları ve derin düşünmeleri, sabırları, çabaları ve azimleriyle olgunlaşan 

meyveleri hemcinslerine sunmaya layık olmak için öğrenip kendilerini mükemmelleştirirken, diğerleri 

doğru zaman gelmeden ekmeye hevesli bir şekilde dalkavukluk peşinde koştular. Belirtilen zamandan 

önce taşındılar ve öğrendikleri az şeyi öğrettiler. 

14 Bu nedenle, bazıları aldıkları öğretileri gizemli hale getirmiş ve bilgi eksikliği nedeniyle 

öğretilerimi kendilerine uyacak şekilde değiştirmiş, böylece öğretilerimi yalnızca öğretilerimi takip 

edebildikleri zaman vaaz edenlerin başarısı için zorluklara neden olmuştur. 

15 Size söylüyorum, saati geldiğinde, iyi ekicilerin buğdayı, sadakatsizlerin darılarını yenecek ve 

çatışma saatinde dünya ona benim gerçeğimi kimin getirdiğini bilecek. 

16 Bir spiritüalistin misyonuyla övündüğünü ve dünyayı dolaşarak Mesih'in yeni öğrencilerinden biri 

olduğunu haykırdığını duyduğunuzda, ağzından yalanlar döküldüğünden emin olabilirsiniz, çünkü bu 

Eserin gerçek öğrencisi övünmeyen, sessizce Efendisinin yüceliği için çalışan ve tüm hemcinslerini 

gerçekten seven kişidir. İyi kullarımı alçakgönüllülüklerinden tanıyacaksınız. 

17 Yasamın buyruklarına göre öğretilerimi uygulamayanlara sonunda ne olacak? - Arınmaları ve yeni 

bir görevde tüm hatalarını düzeltmeleri ve ektikleri darıları buğdaya dönüştürmeyi başarana kadar tüm 

lekelerini yıkamaları gerekecektir. 

18 Şu anda sözümü dinleyen kalabalıklara şunu söylüyorum: Öğretimi saygıyla dinlemeye devam 

edin. Üzerinde düşünmeden hafızanızdan silinip gitmesine izin vermeyin. Zayıf çocuklar olduğunuz halde 

öğretmeye kalkışmayın. Güçlü ve donanımlı öğrenciler haline gelene kadar beklemelisiniz. O zaman 

ektiğiniz her tohumun filizleneceğini, büyüyeceğini, çiçek açacağını ve meyve vereceğini 

görebileceksiniz. Ve sana diyeceğim ki: Hediyeni, sana emanet ettiğim tohumun meyvesini kabul 

ediyorum. 

19 Sizi henüz yargılamak istemiyorum, çünkü eğer yargılasaydım, sizde çok az değer bulurdum. Bir 

Baba olarak sizi bağışlamak ve kullanmanız gereken ve Bana karşı sorumlu olacağınız değerli bir fırsat 

olarak size başka bir zaman dilimi sunmak için geldim. 

20 Bu lütuf gününde size Meryem'in varlığını ve sevgisini insanlığa duyurduğumu ve hissettirdiğimi 

söylüyorum, çünkü "Yeni Antlaşma" bu zamanda onda gerçekleşecektir. Meryem de uysallığı ve 

alçakgönüllülüğüyle kendini size tanıtmıştır. 

21 Baba lütuf armağanlarını bu halkın üzerine döktü; ama size doğrusunu söyleyeyim, siz de Kutsal 

Anne'nin varlığı konusunda Bana hesap vermelisiniz. 

22 Sizi hesaba çekiyorum, evet - çünkü size bahşettiklerimin tamamen farkında olmanızı istiyorum. 

Ancak bu hesap verme çağrısının özünde Benim sevgi dolu merhametim yatar. 

23 Şu anda dünya benim çalışmalarımı ve duyurularımı bilmiyor çünkü siz bu öğretileri insanların 

önünde duyurmaktan kaçındınız. Ancak yeni nesiller onları tanıyacak ve saflarınızı güçlendirecektir. Size 

doğrusunu söyleyeyim, İsa'nın adı ve Meryem'in adı kurtuluş işinde birleşmiştir; ve insanlar bu zamanda 

Rableriyle nasıl antlaşma yapacaklarını bilmedikleri için, Annenin adı insanlar arasında birliğin ve 

kardeşliğin sembolü olacaktır. 

24 Elementlerin şiddeti, inatla karanlıkta yaşamak isteyen insanları uyandıran ses olacak ve onları ben 

yargılamayacağım. Kendi yaptıklarıyla yargı önüne çıkacaklar. 

25 İnsanlar, aslında gürültülü olan, ancak günahlarıyla kirlettikleri ve bilimleriyle kirlettikleri ve 

birçoğu bencillik, nefret ve kibirden ilham alan görevlerini kendileri için yarattılar. 
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26 Dinle: İlk Çağ'da İbrahim ve onun soyundan gelenlerle bir antlaşma yaptım. O halkın çocukları bu 

antlaşmayı unuttular. İsrail'i esaretten kurtaran Musa ile bir antlaşma yaptım. Ancak zaman içinde halk 

antlaşmayı yine unuttu. 

27 İkinci Çağ'da dünyaya geldim; insanlıkla olan antlaşmamı kanımla mühürledim ve bu sevgi 

antlaşması, tüm zamanların insanlarının tüm günahlarını ortadan kaldırabilecekleri yolu çocuklarıma 

öğretmek için yeterli güce sahipti. Çünkü İsa'da ölümü yendim, karanlığa karşı zafer kazandım, acıyı ilahi 

tutkuya dönüştürdüm ve ruhlar için ışığa giden yolu açtım. 

28 Bugün sizlerle yeni bir antlaşma yapmak istediğimi duydunuz, çünkü sizleri ne Bende ne de kendi 

aranızda birleşmiş bulmuyorum ve bu Üçüncü Çağda, Altıncı Mührün rahminde, Bende sevgi ve kardeşlik 

antlaşması yapmanız Benim isteğimdir. 

29 Hepiniz, içeriği Tanrı'nın bilgeliği ve ruhların mükemmelliği olan yedi mühür kitabının bir 

aşaması, bir bölümü olan altıncı mührün içindesiniz. 

30 Yeni nesiller gelecek ve sizin ilk adımlarını attığınız Üçüncü Çağ'ın çalışmalarını tanıyacaklardır. 

Çalışmalarınıza devam edecekler ve farklı ırklar ve halklar nihayet birbirlerini kardeş olarak sevdiklerinde, 

insanlar nefret duygularının üstesinden geldiklerinde, Kutsal Ruh'un çalışmaları insanların yüreklerinde 

yerleşecektir. 

31 Daha İlk Çağ'da size yedinci günü Bana adamayı öğrettim. İnsan kendini altı gün boyunca dünyevi 

görevlerini yerine getirmeye adadığına göre, en azından bir gününü Rabbinin hizmetine adaması 

doğruydu. Ondan ilk günü bana adamasını değil, son günü adamasını istedim, böylece bu günde işlerinden 

dinlenebilir ve kendini ruhsal tefekküre* adayabilirdi, böylece ruhuna Babasına yaklaşma ve dua yoluyla 

onunla konuşma fırsatı verebilirdi. 
* İspanyolca "meditaeiön" = meditasyon, tefekkür; ayrıca: düşünme, içsel tefekkür, ruhsal tefekkür. 

32 Dinlenme günü, kısa bir süreliğine de olsa hayatın zorlu dünyevi mücadelesini unutan insanın, 

vicdanına kendisiyle konuşma, ona Yasa'yı hatırlatma fırsatı vermesi, kendini sorgulaması, günahlarından 

tövbe etmesi ve yüreğinde tövbe etmek için asil kararlar alması için ihdas edilmiştir. Şabat eskiden 

dinlenmeye, dua etmeye ve Yasa'yı incelemeye adanmış bir gündü. Ancak insanlar geleneği takip ederken, 

hemcinslerine karşı besledikleri kardeşlik duygularını ve komşularına karşı olan manevi görevlerini 

unuttular. Zaman geçti, insanlık ruhsal olarak gelişti ve Mesih size dinlenme günlerinde bile hayırseverlik 

yapmanız ve tüm iyi işleri yapmanız gerektiğini öğretmek için geldi. 

33 İsa size bir günün derin düşünmeye ve fiziksel dinlenmeye adanmış olmasına rağmen, Ruh'un 

görevinin yerine getirilmesi için ne günün ne de saatin önceden belirlenemeyeceğini anlamanız gerektiğini 

söylemek istemiştir. 

34 Üstat sizinle en büyük netlikle konuşmuş olsa da, insanlar bundan saptı ve her biri kendine en 

uygun günü seçti. Bu nedenle, bazıları Şabat'ı dinlenmeye adanmış bir gün olarak tutmaya devam ederken, 

diğerleri ibadetlerini kutlamak için Pazar gününü seçtiler. 

35 Bugün sizinle bir kez daha konuşuyorum ve öğretilerim sizin için yeni bilgiler getiriyor. Pek çok 

deneyim yaşadınız ve kendinizi geliştirdiniz. Bugün hangi günü dünyevi işlerden arınmaya ayırdığınız 

önemli değil, ama her gün sizin için çizdiğim yolda yürümeniz gerektiğini bilmelisiniz. Dualarınız için 

belirli bir saat olmadığını anlayın; günün her saati dua etmek ve hemcinslerinizin iyiliği için Benim 

öğretimi uygulamak için uygundur. 

36 Işık, ilham ve sevginin her zaman ruhunuzda yaşamasını, zihin ve kalbin ruhun aynası olmasını ve 

erdemlerinin ona yansımasını ve görkemli fikirler ve asil düşünce ve duygularla ifade edilmesini 

istiyorum. O zaman ruh ile beden arasında, ruhani olanla insani olan arasında, ruhun yasaları ve görevleri 

ile dünyanın yasaları ve görevleri arasında var olan mükemmel uyumun farkına varacaksınız. Son olarak, 

denemeleri ve dersleriyle tüm yaşamın tek bir amacı olduğunu görebileceksiniz: ruhun mükemmelleşmesi 

ve bu sayede Rab'bin aleminde huzur ve gerçek mutluluğu deneyimlemesi. 

37 Bazen şöyle düşünür ve dersiniz: "Bu varoluşun ne faydası var ki, bize hiçbir şey vermiyor ve 

ondan hiçbir yarar sağlamıyoruz?" Eğer biri böyle düşünüyorsa, bunun nedeni ışığın zihninde parlamasını 

engellemesidir. Hayatın anlamsız olduğunu düşünüyor çünkü tüm arzularını yerine getirmesi mümkün 

değildi, çünkü her şeye kendi fikirlerine göre sahip olmak isterdi. O zaman kendisinin de işe yaramaz 
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olduğuna inanır ve bunun tek nedeni de benim sözümün anlamını kavrayamamış ve idrak edememiş 

olmasıdır. 

38 İnsanın ruhani kısmı hala uykudadır, bu yüzden bu kadar çok işe yaramaz hayat yaşamıştır. 

39 Sizi emirlerimi yerine getirmeye zorlayabilir ve zorlayabilirim, ama o zaman erdemleriniz gerçek 

olmaz, ilerlemeniz gerçek olmaz. Farkında olmadan kendiniz için dersler ve sınavlar yarattığınız yaşamın, 

işlerinizin nasıl olduğuna bağlı olarak bazen acı verici olan gerçek dersi size öğretmesine izin veriyorum. 

Ama denemenin ortasında, Ruhum size ruhunuza ulaşan ışığı gönderir - bazen nazik bir şekilde, ama 

bazen de amansız bir yargıç olarak, böylece uyanabilir ve kendi sesim olan vicdanın sesini duyabilirsiniz. 

40 Sana soruyorum: Faydalı olmak ve varlığınızın da faydalı olduğunu hissetmek mi istiyorsunuz? O 

zaman size geçmişte verdiğim ve bugün duyduğunuz sözlerimden ders alın; çünkü her ikisi de birbirini 

tamamlar. Ancak yalnızca benim cümlelerimi ve yaşam kurallarımı tekrarlayarak öğretimi zaten 

gerçekleştirmiş olduğunuzu düşünmeyin. Hayır, sevmeyi bilmeyen kişi ilahi sözleri ilan edemeyecek ve 

öğrettiklerini yerine getiremeyecektir. 

41 Sevgi, varoluşunuzun kaynağı ve nedenidir, ey insanoğlu. Bu hediye olmadan nasıl yaşayabilirsin? 

İnanın bana, içlerinde ölüm taşıyan ve sırf kimseyi sevmedikleri için hasta olan pek çok kişi var. Pek çok 

kişiyi kurtaran iyileştirici merhem sevgidir ve gerçek yaşama yükselten, kurtaran ve yücelten ilahi 

armağan da sevgidir. 

42 Bu nedenle Üstat, bu öğretiyi duyan siz çocuklara şöyle der: Bugünden itibaren sevmeye başlayın. 

Başkalarına yönelik tüm çalışmalarınız bu duyguyla dolu olsun ve bana adadığınız sözlere ve dualara da 

aksın. 

43 Bilin ki içinde sevgi olmayan sözün ne yaşamı ne de gücü vardır. Bana sevmeye nasıl 

başlayabileceğinizi ve bu duygunun kalplerinizde uyanması için ne yapmanız gerektiğini soruyorsunuz, 

ben de size söylüyorum: Başlamanız gereken şey nasıl dua edeceğinizi anlamaktır. Dua sizi Efendi'ye 

yaklaştıracaktır ve o Efendi Benim. 

44 Duada teselli, ilham ve güç bulacak, tanık ya da aracı olmadan Tanrı'yla güven içinde 

konuşabilmenin nefis tatminini yaşayacaksınız. Tanrı ve ruhunuz bu tatlı sırdaşlık, ruhani diyalog ve 

kutsama anında birleşiyor. 

45 Kendinizi hazırlayın öğrenciler, çünkü size Kendimi açıklayacağım. Hepiniz önüme kaygılar ve 

sıkıntılar getiriyorsunuz, ama ben size diyorum ki: Neden korkuyorsun? Merhamet dolu bakışlarımı 

üzerinizde hissetmediniz mi? Varlığım sizi güçlü kılmıyor mu? İkinci Çağ'daki sözlerimi tekrarlamama ve 

size imanı zayıf insanlar olduğunuzu, size bu kadar yakın olmama ve Beni tanıdığınızı iddia etmenize 

rağmen Bana güvenmediğinizi söylememe neden olmayın. 

46 Ne zaman dua eder ve Beni ararsanız, Ben sizinle birlikte olacağım. Sözüm ve size verdiğim 

buyruklar her zaman vicdanınız aracılığıyla size talimatlarımı verecektir. Güç ve donanım açısından 

zengin olun. Bu Yaşam Sözü'nü her yerde teselliye ve ışığa ihtiyaç duyan yüreklere ulaştırın, çünkü ben 

sizi ruhsal tarlaların ekicileri olarak adlandırdım. 

47 Lütuf armağanlarım açısından zengin olduğunuz ve aldığınız şey tükenmez bir öğreti hazinesi 

olduğu için, bu bilgiyi sevgiyle aktarmalısınız. İhtiyacı olanlara, yeryüzünde iyi niyet, prestij ya da saygı 

görmeyenlere gidin. Yetimleri, dulları, tedavisi mümkün olmayan hastaları arayın ve onlara karşılıksız 

yardım edin. Onlara ruhlarının derinliklerinden coşkuyla yükselen o manevi merhemi verin, ruhlarına 

bedenlerinden daha fazla önem verin. 

48 İşçi grubunu erkeklerden ve kadınlardan oluşturdum, çünkü yasalarımı nasıl yorumlayacağını bilen 

yalnızca erkekler değildir. Güzel ve asil duygulara sahip olan bu kadın, kefaret çalışmalarımda her zaman 

bana yardımcı olmuştur. Şu anda talimatlarımın iyi bir şekilde yerine getirilmesi sorumluluğunu da ona 

devrediyorum. Her ikisinin de size emanet edilen bu işe göz kulak olmalarına izin veriyorum. 

49 Halkım, bu zihin organı* aracılığıyla kısa bir süre için sizinle birlikte kalıyorum. Dua ettiniz ve 

yüce yükseliş anında kalplerinizin sessizliğinde size şöyle diyen Üstadın sevgi dolu selamını duydunuz: 

"Esenlik sizinle olsun." Duanın sahip olduğu etkinin farkına vardınız ve hem ruhani bir ihtiyacı karşılamak 

hem de maddi bir acil durumun çözümünü istemek için dua gönderdiğinizde duanın doğasında var olan 

muazzam gücü anladınız. 
* Bu, özellikle ses taşıyıcısının konuşma yeteneği açısından zihni ifade eder. 
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50 "Baba" sözcüğünü telaffuz etmenin çoğu zaman tüm varlığınızı titretmeye ve yüreğinize O'nun 

sevgisinin verdiği teselliyle dolup taşma hissini vermeye yettiğini hatırlayın. Bilin ki, yüreğiniz beni 

coşkuyla çağırdığında, ruhum da sevinçle titrer. 

51 Bana "Baba" dediğinizde, bu isim içinizden fışkırdığında, sesiniz cennette duyulur ve ilahi 

bilgelikten bir sır alırsınız. 

52 Bana sadece dudaklarınızla "Baba" demeyin; çünkü birçoğunuz bunu mekanik olarak yapma 

alışkanlığındasınız. "Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın" duasını, bu duanın en saf ve en derin 

kalpten gelmesini ve her bir cümle üzerinde düşünmenizi istiyorum ki sonrasında ilham alabilesiniz ve 

benimle mükemmel bir birliktelik içinde olabilesiniz. 

53 Size, çocuğu Baba'ya gerçekten yaklaştıran güçlü ve başarılı duayı öğrettim. "Baba" kelimesini 

coşku ve hürmetle, yüceltme ve sevgiyle, inanç ve umutla telaffuz ettiğinizde, mesafeler kaybolur, mekan 

ortadan kalkar, çünkü ruhtan ruha olan o diyalog anında, ne Tanrı sizden uzaktır, ne de siz ondan 

uzaksınızdır. Bu şekilde dua edin ve sevgimin faydasını kalbinize tam olarak alacaksınız. 

54 O zaman ben size yol gösterirken, çobanın koyunlara yaptığı gibi, ruhani bakışlarınızla beni 

göreceksiniz. Yaşam yolunuzu aydınlatan ilahi ışığı görecek ve sesimin sizi yolunuzda cesaretlendirmek 

için durmadan tekrar ettiğini duyacaksınız: "Güçlü olun, durmayın, ileriye doğru attığınız her adım sizi 

Babanıza daha da yaklaştıracaktır". 

55 Bu gün, ey öğrenciler, size bir kez daha sevgi ve dua hakkında konuştum, öyle ki bunların 

doğasında var olan lütfu ve ayrıca etkilerini anlamayı öğrenebilesiniz ve böylece Babalık sevgimin size 

vaat ettiği yüksek ödüle ulaşabilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 167 
1 Birçok yürekten Tanrı'ya şu soru yükselir: "Tanrım, bu dünyayı etkileyen acı sonsuza kadar devam 

edecek mi?" Üstat onlara şöyle cevap verir: "Hayır, sevgililerim. 

Çocuklar, gerçek aşkı bulduğunuzda acılarınız da yok olacak." 

2 Yeryüzünde sevgiden çok söz edilse de, gerçekte aranızda sevgi yoktur. Bazıları bunu taklit eder, 

bazıları bencilce bir duyguyla, bazıları da basit bir tutkuyla karıştırır. İnsan kalbinde sahtelik hüküm sürer, 

yalanlar hüküm sürer, insanlar sevgi, dostluk, hayırseverlik numarası yapar. Yabani otlar büyümüş ve her 

yere yayılmıştır ve yalnızca acının ateşi onları yok edebilecektir. 

3 Bu, insanların fikir, inanç, felsefe ve bilim savaşlarıyla tutuşturacakları ateştir. Savaş büyük 

adımlarla yaklaşıyor. Orada, kendi güç arzuları, tutkuları ve düşmanlıkları tarafından tutuşturulan bu 

ateşte, arınmayı bulacaklardır. Onlar böyle istediler, böyle talep ettiler. 

4 Yüreklerini henüz arındırmamış olan insanların birbirlerini kardeş gibi sevmeleri nasıl mümkün 

olabilir? Dünyadan arınmış olarak çıkmaları için büyük bir ziyaret gerekir, çünkü acı arındırır. 

5 Ben de sana söylüyorum: İnsanlar insanlara inanmalı, birbirlerine inanmalı ve güvenmelidir; çünkü 

yeryüzündeki hepinizin birbirinize ihtiyacı olduğu inancına varmalısınız. 

6 Bütün dünyadan kuşku duyduğunuzu bildiğim halde, Bana inandığınızı söylemenizin Beni hoşnut 

ettiğini sanmayın. Sizden beklediğim şudur: komşunuza gösterdiğiniz sevgiyle beni sevmeniz ve sizi 

incitenleri affetmeniz; en yoksul, en az ya da en zayıf olanlara sevgiyle yardım etmeniz, insan 

kardeşlerinizi ayrım gözetmeksizin sevmeniz ve tüm işlerinizde en büyük özveriyi ve doğruluğu 

göstermenizdir. 

7 Benden öğrenin, çünkü sizden asla şüphe etmedim, kurtuluşunuza inanın ve gerçek yaşama 

ulaşmak için kendinizi toparlayacağınıza güvenin. 

8 İnsanların işlerinde çok fazla dışsal sahtekârlık olsa bile, içsel varlığında doğruluğun bir parçası 

olmayan hiç kimse yoktur. Bu kısım onun kendi içinde taşıdığı ruhani ışık kıvılcımıdır, benim ilahi 

varlığımdır, onu içten aydınlatan Tanrı'nın kıvılcımıdır. Benim olan bu ışığın her yürekte parlamasını ve 

yansımasının her işinizde kendini göstermesini sağlayacağım. 

9 Gerçekte yaşamanızı istiyorum ve bunun için tüm kötülüklerin ölmesi gerekiyor. Yaklaşan saatin 

farkında olan sizler - bugünden izleyin ve dua edin, bu savaşı peygamberler olarak hemcinslerinize 

duyurun ki kendilerini hazırlasınlar ve yaklaşan savaş sırasında acı anlarda umutsuzluğa kapılmasınlar. 

10 Hazırlandıklarında tüm "tarlaların" meyve vereceğine ikna olun. Tohumlarım onların üzerine 

inmeye hazır: Her insan çiçek açan ve sevgi meyveleri veren bir bitki olacak ve böylece tüm 

yaratılmışların kaderini yerine getirecektir. 

11 Bitkiler aleminde işe yaramayan parazit bitkiler vardır; onları kendinize örnek almayın. 

12 Baba'nın sizden neden sadece sevgi meyveleri beklediğini biliyor musunuz? - Çünkü her yaratığın 

içine yerleştirdiğim yaşam tohumu, ilksel tohum olan sevgiydi. 

13 Eğer zaman zaman, bitkilerde olduğu gibi, kurumuş gibi göründüyseniz, kısa bir süre için 

solduysanız ya da susuzluktan acı çektiyseniz, bunun nedeni lütfumun suyundan yoksun olmanız değildir. 

Sevgi pınarım her zaman her ruha ve kalbe hayat veren bir su olarak aktı. Ancak ruhla donatılmış olan bu 

insan bitkileri irade özgürlüğüne sahiptir ve bu değerli armağanın kötü kullanımı sonucunda, ruhu 

kurtarabilecek ve güçlendirebilecek tek şey olan ilahi lütuftan uzaklaşırlar. Tanrı'nın merhametinin 

kendilerine bahşettiklerini her zaman alçakgönüllülükle kabul eden yeryüzündeki bitkilerden ne kadar da 

farklısınız! 

14 Hepiniz yaşamlarınızda zaten sevdiğinizi düşünüyorsunuz, ama size söylüyorum: bazıları 

gerçekten sevdi, diğerleri ise tutkuları ve bencilliği sevgiyle karıştırdı. 

15 İsa aracılığıyla size mükemmel talimatı verdim. Doğumdan ölüme kadar bir insan olarak benim 

yaşam yolumu düşünün, o zaman sevgi size kendini canlı ve mükemmel bir şekilde gösterecektir. 

16 Sizden İsa gibi olmanızı istemiyorum, çünkü onda sizin erişemeyeceğiniz bir şey vardı: bir insan 

olarak mükemmel olmak, çünkü onda olan sınırlı formdaki Tanrı'nın kendisiydi. Ama yine de onu örnek 

almanızı söylüyorum. 
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17 Benim ebedi yasam size her zaman bu sevgiden bahsetmiştir. İlk zamanlarda size şöyle demiştim: 

"Tanrı'yı bütün yüreğinizle ve bütün canınızla seveceksiniz" ve "Komşunuzu kendiniz gibi sevin". 

18 Daha sonra size şu ilham verici sözleri verdim: "Kardeşlerinizi Baba'nın sizi sevdiği gibi sevin"; 

"Birbirinizi sevin." 

19 Bu süre içinde size Tanrı'yı yaratılmış olan her şeyden daha çok sevmeniz gerektiğini, var olan her 

şeyde Tanrı'yı ve Tanrı'da var olan her şeyi sevmeniz gerektiğini açıkladım. Öyle ki, Baba'yı tüm 

görkemiyle görebilmeniz için hemcinslerinize tekrar merhamet ve şefkat gösterin; çünkü merhamet 

sevgidir. 

20 İnsan beni hiçbir zaman bugün olduğu gibi sahtekârlıktan uzak bir şekilde ruhani ibadet yoluyla 

sevememiştir. Putperestlerin ve kâfirlerin dönemleri artık çok uzaktadır. Tüm kültlerde ve tüm zamanlarda 

varlığını sürdüren putperestlik, tensel aldatmacası ve sahte ihtişamıyla ruhlar için bir yorgunluk haline 

gelmiştir. 

21 Yakında, dünyanın her ucunda İlahiyatıma manevi hürmet gösterecek nesiller gelecek. Bu dini 

uygulama biçimi nihayet insanlar arasında bir barış ve ışık krallığı kurduğunda, insanlar arasında dini 

fanatizm ortadan kalkacaktır, çünkü ruhsallaşmada artık ne tutkulara ne de cehalete yer vardır. 

22 Hâlâ önünüzde uzun bir yol olduğu için durup hedefe asla ulaşamayacağınızı düşünmemelisiniz. 

İlerleyin, çünkü kayıp bir an için bile ruhunuz daha sonra ağlayacaktır. Hedefin bu dünyada olduğunu size 

kim söyledi? Ölümün bir son olduğunu ve o anda Krallığıma ulaşabileceğinizi size kim öğretti? 

23 Ölüm kısa bir uyku gibidir, ardından ruhum ışığımın okşaması altında yenilenmiş bir güçle 

uyanacak, sanki onun için başlayan yeni bir güne. 

24 Ölüm, bedensel maddeye bağlıyken içinde bulunduğunuz hapishanenin kapılarını sizin için açan 

anahtardır ve aynı zamanda sizin için sonsuzluğun kapılarını açan anahtardır. 

25 İnsan kusurları tarafından bir kefaret vadisine dönüştürülen bu gezegen, ruh için esaret ve 

sürgündü. 

26 Size doğrusunu söyleyeyim, dünya hayatı yaşam merdiveninde bir başka basamaktır. Tüm 

derslerini kullanabilmek için neden bu şekilde ele almıyorsunuz? Pek çok kişinin tekrar tekrar dönmek 

zorunda kalmasının nedeni budur: Çünkü bunu anlamadılar ve önceki yaşamlarından faydalanmadılar. 

27 Yarının insanlarında, ruhlarının ulaşması gereken gelişime dair o kadar çok ruhsallaşma ve anlayış 

olacak ki - ıstırapları başladığında ve bedensel ölümden sadece bir adım uzakta olduklarında - kendileri ve 

o saatte onlara yardım edenler, o anı tüm dünyevi varoluşlarının en güzeli olarak görecekler, verimli ve 

karlı bir yaşamın doruk noktası gibi olacak ve çarmıhtaki Efendileri gibi şöyle diyebilecekler: "Her şey 

tamamlandı." 

28 Sizinle babacan bir tonda ve basit kelimelerle konuşuyorum. Gizemlerle dolu bu zamanda yeni 

vahyimi bekliyordunuz ve öğretilerimin sadeliğini ve sizinle konuştuğum alçakgönüllü yolu gördüğünüzde 

şaşkınlığınız büyük oldu. 

29 İlyas fırtınanın ortasında bir ışık huzmesi gibi geldi, onu görünmez orduları, koyunların çobanı 

takip ettiği gibi takip eden ışık ruhlarından oluşan büyük lejyonları izledi. Kalabalıklar için bir yol açıyor, 

kendisini takip edenler için bir gedik açmak için sağdaki ve soldaki dikenli çalıları yıkıyor ve sesini bu 

zamanda onları bana götürecek olan çobanın sesi olarak tanıyan ruhları topluyor. 

30 Size varlığıma tanıklık eden ve sizi engelde birleşmeye ve sonra da çobanın izini takip etmeye 

davet edenin İlyas'ın bir koyunu olduğunu unuttunuz mu? 

31 Yola çıkın, insanlık, yolu keşfedin, yaşamın nedenini keşfedin! Birleşin, insanlar insanlarla, 

birbirinizi sevin! Bir evi diğerinden ayıran bölme ne kadar incedir ve yine de sakinleri birbirlerinden ne 

kadar uzaktır! Ve ülkelerinizin sınırlarında - yabancının geçmesine izin vermeniz için orada ne kadar çok 

koşul talep ediliyor! İnsan kardeşleriniz arasında bile bunu yapıyorsanız, başka bir yaşamda olanlara ne 

yaptınız? Onlarla aranızdaki perdeyi indirdiniz - unutkanlığınızın perdesi değilse bile, kalın bir sis gibi 

olan cehaletinizin perdesi. 

32 Bu dünyanın sakinlerine baktığımda, tüm halkların Benim adımı bildiğini, milyonlarca insanın 

Benim sözlerimi söylediğini görüyorum; ama gerçekten, size söylüyorum, yine de insanlar arasında sevgi 

görmüyorum! 
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33 Bu zamanda size öğrettiğim ve dünyada gerçekleşmekte olan her şey, elçim Yuhanna aracılığıyla 

insanlığa verdiğim vahyin açıklaması ve gerçekleşmesidir; o Patmos Adası'nda yaşarken, ona alegoriler 

aracılığıyla kökeni ve amacı, Alfa ve Omega'yı göstermek için onu ruhen Cennetin yüksekliklerine, İlahi 

düzleme, enginliğe taşıdım; ve o gerçekleşmiş olan, gerçekleşmekte olan ve henüz gerçekleşmemiş olan 

olayları gördü. 

34 O zamanlar bu konuda hiçbir şey anlamamıştı ama sesim ona "Göreceklerini ve duyacaklarını yaz" 

dedi ve o da yazdı. Yahya'nın, gemilerle denizi geçip onu inzivaya çekildiği yerde arayan öğrencileri 

vardı. İsa'nın öğrencisi olan bu adama merakla, Efendisinin nasıl biri olduğunu, sözlerinin ve 

mucizelerinin nasıl olduğunu sordular; Efendisini sevgi ve bilgelikte taklit eden Yuhanna sözleriyle onları 

şaşırttı. Yaşlılığı yaklaştığında, bedeni zamanla büküldüğünde bile, Efendisine tanıklık edecek ve 

öğrencilerine "Birbirinizi sevin" diyecek kadar gücü vardı. Onu arayanlar Yuhanna'nın ölüm gününün 

yaklaştığını gördüklerinde, elçinin biriktirdiği tüm bilgeliğe sahip olma arzusuyla ondan, Efendisinden 

öğrendiği her şeyi kendilerine açıklamasını istediler, ancak yanıt olarak sadece şu cümleyi duydular: 

"Birbirinizi sevin." 

35 Büyük bir heves ve ilgiyle soranlar kendilerini aldatılmış hissettiler ve yaşlılığın Mesih'in sözlerini 

hafızasından sildiğini düşündüler. 

36 Size Yuhanna'nın sözlerimden tek bir tanesini bile unutmadığını, ama tüm öğretilerim arasından, 

tüm Yasa'yı özetleyen şu öğretiyi tek bir öz olarak telaffuz ettiğini söyleyebilirim: birbirinizi sevin. 

37 Çok sevdiği Üstadın öğretisi, o sevgili öğrencinin hafızasından nasıl silinip gitmiş olabilir? 

38 Biliyor musunuz, ey bu zamanın öğrencileri, bildirimin sonuncusu olan 1950 yılı geldiğinde, aynı 

şekilde size herhangi bir talimat yerine sadece "Birbirinizi sevin" demeyecek miyim? Yaşam yolunuzdaki 

her şey size bu dersten söz eder: size gölge vermek için yapraklarını yayan ağaç, kokusunu içinize 

çektikten sonra yapraklarını döken çiçek, böylece onun kurban ölümü sizin zevkiniz olur. 

39 Bu yoldur, bu nedenle size yaratılan her şeyde Tanrı'yı ve Tanrı'daki tüm yaratılışı sevmenizi 

söyledim, çünkü her şeyde ben varım ve her şeyde sizinle konuşuyorum. 

40 İster fiziksel ister zihinsel olsun, tüm insanların hasta olduğunu görüyorum. Sizler, içlerinde 

yalnızca vicdanın sürekli ağıtının duyulabildiği insanlar, beni sağlık kaynağı olarak arayın, çünkü ben tüm 

hastalıkları iyileştiren merheme sahibim. Ancak aranızdaki gücümü ortaya çıkarabilmem için bana lekesiz 

yüreklerinizi göstermeniz gerekir. 

41 Yaşam yolunuzda gücümü ve mucizelerimi göstermemi arzuluyorsunuz ve Ben bunu size vermeye 

hazırım. Babanızın hazinesi sizi sağlık, güç ve ışıkla donatmak için bekliyor. 

42 Bugün Sözüm sizi besliyor, hem ekiyor hem suluyor; ve yarın, doğru zaman geldiğinde, sevgi 

hasadını, topraklarımın altın buğdayını getireceğim. 

43 Neden sürekli hatalarınızı ve kusurlarınızı düzelttiğimi merak ediyor musunuz? Ben sadece 

kalplerinizde büyüyen ve iyi duygularınızı boğan ısırgan otlarını ve diğer yabani otları söküp atıyorum. 

44 Bu zaman arınma zamanıdır. Sadece insanlar lekelerini benim yargımın kristal berraklığındaki 

sularında yıkamak zorunda kalmayacak, aynı zamanda ruhani varlıklar da bu temizliğe tabidir. 

45 O zaman, insanlar tüm kirlerden arındığında, yeryüzünün cennete yaklaştığını hissedeceklerdir. Bu 

yaklaşım ruhsal olarak gerçekleşecek ve sizi huzur, güven ve bilgiyle dolduracaktır. 

46 Öğrencilerim, boş zamanlarınızda Sözümü anlamaya başlarsanız, onun özünde mükemmel bir akıl 

ve sonsuz bir adalet bulacaksınız. Benim Sözüm insanları yüce bir yaşama, mutlu bir varoluşa uyandırır. 

Ama sizi uyandırmak için bu biçimde konuşmam sizin için gerekliyken, Yasamın yerine getirilmesine 

uyandırmak için ruhsal olanın bedensel olarak duyulabilir tezahürüne ihtiyaç duymayan bazı insanlar oldu. 

47 Sezgisel spiritüalistler, ilham alanlar, rüya görenler, şimdiye kadar aldığınız sözleri duymamış 

olsalar bile beni kalplerinde taşırlar. Uzun zamandır Üstatlarıyla ruhani diyalog içindedirler. 

48 Yolda onlarla karşılaşacak ve çalışmalarım hakkındaki bilgileri karşısında şaşıracaksınız. Onlar da 

sizinle tanıştıklarında, sizin tanıklığınızı ve açıklamalarınızı duyduklarında fikirlerinin ve eylemlerinin 

doğrulandığını görmekten mutluluk duyacaklardır. Ancak, fikirlerinizde, davranış biçimlerinizde, dini 

uygulamalarınızda ya da yaşamınızda öğretilerimin ruhaniliğini inkar eden hiçbir şey keşfetmemelidirler, 

çünkü o zaman kalplerinde hayal kırıklığıyla yolunuzdan uzaklaşacaklardır. Öğrencilerim, öğretişimi 

anlayabilmeniz ve onu aldığınız aynı saflıkla yaşamlarınızda uygulayabilmeniz için izleyin ve dua edin. O 
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zaman, sezgisel spiritüalistler olarak adlandırdığım kişilerle karşılaştığınızda kalplerinizde büyük bir 

sevinç olacaktır. Birlikte dünyada güçlü bir topluluk oluşturacaksınız ve bu topluluk duasıyla, yasaya olan 

bağlılığıyla, yaşamındaki sadeliğiyle ve komşusuna olan sevgisiyle insanlığa Tanrı'ya gerçek tapınmayı 

öğretecek ve yeryüzünde barış içinde yaşamak için iyi niyet yolunu gösterecektir. 

49 Dualarınızdaki alçakgönüllülükle bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, eğer Sen yüce Yaratıcımız ve 

aynı zamanda Babamızsan, bize Seni hoşnut edecek olanı yap. Acının kalplerimizi yıpratması Senin 

isteğinse, isteğinin bize sağladığını yap. Eğer bize bir görev vermeden önce kendimizi arındırmamızı 

istiyorsan, bu görev Senin emrettiğin şekilde yapılsın." 

50 Benimle bu şekilde konuşan sadece birkaç kişi var, ama onları size istekliliğinizin ve Baba'nın 

talimatlarına teslimiyetinizin nasıl olması gerektiğine dair bir örnek vermek için kullanıyorum. Ama aynı 

derecede alçakgönüllü ve itaatkâr olabilmeniz için size tüm talimatlarımı veriyorum. 

51 Bazen sözlerim size yargı dolu görünecek ve onu duyanların hassasiyetlerine dokunacaktır. Ama 

her zaman ilahi bir öz, büyük bir nezaket ve sonsuz bir merhametle dolu olduğunu göreceksiniz, bu da onu 

her zaman zevkle ve ilgiyle dinlemenize neden olacaktır. 

52 Sözüm sizi bunaltsaydı, onu kavrayamazdınız. Ama size öğrettiğim ilahi öğretiler üzerinde 

düşünmenizi istiyorum, çünkü okuyan kişi kendine ilham verir ve ilahi sevgiden ilham alan kişi zaten 

benim öğrencimdir. 

53 Ey spiritüalist öğrenciler, görevinizin yerine getirilmesinden korkmayın, çünkü bunu başarmak zor 

değildir. Tökezlemeyesiniz, kimse yoldan çıkmasın diye size bilgelikle yol gösteriyorum. Ama yolu sizin 

için hazırladığım için güllerle dolu olduğunu düşünmeyin - hayır, yol boyunca dikenli çalılar ve sınavlarla 

karşılaşacaksınız. 

54 Sana söylüyorum: Beni takip etmek ya da bulmak isteyen her kim olursa olsun, fedakârlık ve 

feragat yolunu sağlıksız zevkler ve temel tutkulara tercih etmelidir. Çünkü ilk yolda size güç ve cesaret 

verecek zevkleri, ikinci yolda ise çok acı verici düşüşleri bulabileceksiniz. Benim ilahi izimi, sevgi izimi 

her zaman kendini fethetme, fedakârlık, hayırseverlik ve alçakgönüllülük yolunda bulacaksın. 

55 İnsanlar eylemlerinin sonuçlarını düşünmeyen çocuklar gibidirler ve bu nedenle yollarında 

karşılaştıkları bir engelin sadece Üstadın onların anlamsız gidişatını durdurmak veya yanlış bir karar 

vermelerini önlemek için koyduğu bir engel olduğunu anlamazlar. 

56 Artık yetişkinler gibi davranmanızı, işlerinizi, eylemlerinizi düşünmenizi, sözlerinizi tartmanızı 

istiyorum. Yaşamlarınıza bilgelik ve adalet getirmenin yolu budur. Dahası, hayatın ruh için muazzam ve 

sürekli bir sınav olduğu gerçeği üzerinde düşünmelisiniz. 

57 Benim yolumda hiç kimse mahvolmaz ve bir kişinin çarmıhın ağırlığı altında çöktüğü durumlar 

olsa da, daha yüksek bir güç onu tekrar ayağa kaldırır ve cesaretlendirir. Bu güç imandan gelir. 

58 Kutsanmış öğrenciler, size doğrusunu söyleyeyim, eğer bu halk benim öğretimi izleseydi, 

Sözümün Müjdesi çoktan birçok yüreğe ulaşmış olurdu. Yaşamlarınızdaki işlerin örneğiyle, öğretilerimin 

doğruluğuna en büyük tanıklığı vermiş olursunuz. 

59 Kimse orada bulunanların her şeyi yapmaya mukadder olduğuna inanmasın. Hayır, millet, her 

neslin benim işimin bir parçasını yerine getirme görevi vardır. 

60 Kalplerinizi bir kap haline getirin ve O'nun sevgisinin doğru zamanda hemcinslerinizin kalplerine 

taşmasını sağlayın. Bununla birlikte, öğretilerimin yayılmasını geciktirecek ya da engelleyecek engeller 

yaratmayın; çünkü bunları büyük fiziksel ya da zihinsel acılarla tekrar ortadan kaldırmanız gerekecektir. 

61 Çalışmamın içerdiği kurtuluş ve iyiliğe dair her şeyi insan kardeşlerinize hissettirin. Size 

söylüyorum, ondan yayılan ilahi etkiyi hissetmesine izin verdiğiniz herkes Sözümü kutsayacaktır. 

62 Size yaptıklarımı insan kardeşlerinize de yapmanızı sağlayacağım, çünkü Benim Sözüm mucizeler 

yarattıysa, siz de onu yüreklerinizde taşıyacaksınız ve bu Sözü insan kardeşlerinize aktaracaksınız. 

63 Sizi nasıl ruhen ve bedenen iyileştirdiysem, size nasıl esenlik verdiysem ya da yüreklerinizde iman 

doğmasını sağlayıp sizi yıkımdan kurtardıysam, siz de ihtiyacı olan herkese öyle yapacaksınız. Ama size 

şunu belirtmeliyim ki, Benim Sözüm bu mucizeleri ancak, Babanız onu size verdiğinde hissettiği gibi, siz 

de onu önceden yüreklerinizde gerçekten hissederseniz yaratır. 
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64 Sözümün canlandırıcı etkisini ve gücünü bilmek istiyorsanız, onu uygulayın ve sık sık hayrete 

düşeceksiniz. Ama bunu sadece kendi zevkiniz için kalbinizde tutarsanız, neye sahip olduğunu bilmeyen 

zengin cimri gibi olursunuz, ne de sahip olduklarının değerini bilir, çünkü hazinesi ölü bir servettir. 

65 Kalplere balık tutmayı, hastaları iyileştirmeyi ve bu hayatın fırtınalarında ruhlara rehberlik etmeyi 

öğrenin. Kendinizi ruhsallaştırın ve bu ruhsallıkta, sınamaları soğukkanlılık ve güvenle atlatmanızı 

sağlayacak bir güç bulacaksınız. Bu ruhsallaşma maddi yaşamınıza da yansıyacak ve besleyici, iyileştirici 

bir merhem ve yolunuzu aydınlatan bir meşale olacaktır. 

66 Vücudunuz açlık hissetmeden ve gücünüz azalmadan evinizin sofrasındaki ekmek azalacaktır. 

Vebaların şehirleri harap edeceği acı ve keder günleri olacak ve doktorun olmadığı ve ilaçlara 

güvenilmediği yerlerde, çocuklarımın dua ettiği anda inecek olan görünmez merhemim kendini 

gösterecek. Ancak yıkım günleri yaklaşmadan önce erdem kazanmalısınız ki o zaman kendi acınızla 

meşgul olmak yerine hemcinslerinizin acılarını dindirebilesiniz. 

67 Hemcinslerinizin yüreklerinde iman kandilleri yakın, onlara adımı saygıyla anmayı, öğretime 

değer vermeyi ve ruhla dua etmeyi öğretin. İnsanın yalnızca ekmekle değil, Rab'den gelen her sözle de 

yaşadığını unutmayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 168 
1 Gelin ve susuzluğunuzu aşkımda giderin, yorgunluğunuzu üzerinizden atın, yolcular. Sözümde 

size ders niteliğinde bir armağan getirdim. Bana liyakatiniz olmadan gelmiş olsanız bile, kendinizi Rab'bin 

çocukları ve tüm insanların kardeşleri olarak hissedebilmeniz için İşimdeki görevleri size memnuniyetle 

emanet ediyorum. 

2 Ruhun doğuştan gelen nitelikleri olan armağanlarınız kendilerini bu insanlığın bilmediği bir 

şekilde ortaya koyacak ve hiç kimse size bunları çaldığınızı veya kötüye kullandığınızı söyleyemeyecek. 

Daha sonra bu insanlar ruhsallaşma döneminin öncüleri olarak görülecektir. 

3 Bu görevde birleşebilmeniz için ruhani varlıklardan oluşan bir lejyon yardımınıza gönderildi. Bu 

Varlıklar sizi cesaretlendirecek, size ilham verecek ve tökezlediğinizde sizi onaracak ve yolunuz karanlık 

varlıklar tarafından kuşatıldığında, onları aydınlatacak ve kafa karışıklıklarından kurtaracak ışığı vermenin 

yolunu size göstereceklerdir. Koruyucu meleklerinizin ışığı, yolu ayırt edebilmeniz ve tuzakları 

keşfedebilmeniz için sizi aydınlatacaktır. 

4 Öğretilerimi çalışın ve kavrayın ki onları katıksız bir şekilde idrak edebilesiniz, o zaman hiç kimse 

sizi bilimler, doktrinler ve felsefeler yaratmak için ruhani olandan alınan sahte öğretilerle 

karıştırmayacaktır. Eğitimli insanlar arasında olacak, sorgulanacak ve sınanacaksınız ama cesaretinizi 

kaybetmeyeceksiniz çünkü şefkatli sevgimin sizinle olduğunu hissedeceksiniz. Ruhunuza yerleştirdiğim 

mücevheri dikkatle korumanız ve onu yararsız bilgilerle karıştırmamanız ya da maddi çıkarlar için 

satmamanız gerektiğini anlayın. 

5 Her gözün Varlığımı görmeye hazır olacağı zaman yaklaşıyor. O zaman Benim elçilerim olarak 

yola çıkacaksınız ve her ruhu uyuşukluğundan uyandırmak için Kendimi size nasıl tanıttığıma tanıklık 

edeceksiniz. Sizler, gelmesi gereken ziyaretleri ve bu olaylardan önce gelecek olan çağı dünyaya duyuran 

peygamberler olacaksınız. 

6 Günümüz insanlarının, ruhlarının geleceğini umursamadan, insan yaşamının kendilerine getirdiği 

tatminler için nasıl bencilce çabaladıklarını görüyor musunuz? Gerçekten, size söylüyorum, eninde 

sonunda Benim sevgime ihtiyaçları var ve onları uzun zamandır soframda bekleyen yiyecek, daha önce 

onlara kayıtsızca bakanların yiyeceği olacak. 

7 Sonuna kadar sebat edin, öğrencilerim, dostlarınız tarafından hor görülüp bana geldiğinizde 

üzülmeyin. İnancınızı ödüllendireceğim ve size adaletli davranacağım, öyle ki sonunda yüzünüz zafer 

gülümsemesiyle aydınlanacak. Işık doğacak, karanlık ortadan kalkacak ve restorasyon başlayacak, böylece 

barış ve adalet temelleri üzerinde, insanlığın sevgi, ruhanileşme ve Baba'nın çocukları için buyurduğu 

yasalara saygılı bir yaşamla Yaratıcısını onurlandıracağı tapınak yükselecektir. 

8 Ruhumun ışığı sizinle birlikte. Onu fiziksel gözlerinizle görmezsiniz ama zihninizde parladığını 

hissedersiniz. 

9 Baba'nın ruhu görünmezdir, ama kendini sonsuz biçimlerde gösterir. Tüm evren İlahi Olan'ın 

maddi bir tezahüründen başka bir şey değildir. Yaratılan her şey gerçeğin bir yansımasıdır. 

10 Tanrısallığımın çocukları olan ruhani varlıkların varlığını, yaşadıkları yere göre, bu evlerin her 

birine varlığımın en görünür kanıtını ve gücüm hakkında bir fikir vermek için, içine bilgelik, güzellik, 

canlılık ve iyi huy yerleştirdiğim bir dizi yaşam formuyla kuşattım. Size hayatın anlamının sevmek, 

bilmek ve hakikate sahip olmak olduğuna işaret ediyorum. 

11 Sana söylüyorum: Sevmeyen, sevgisini en yüksek biçimde ve mutlak bir içtenlikle göstermeyen 

kişi gerçek bilgiye sahip olmayacak ve çok az şeye sahip olacaktır. Öte yandan, tüm ruhuyla ve kendisine 

verilen tüm güçlerle seven kişi içinde bilgeliğin ışığını taşıyacak ve gerçekte kendisini çevreleyen her 

şeyin sahibi olduğunu hissedecektir; çünkü Baba'nın sahip olduğu şey aynı zamanda çocuklarının da 

malıdır. 

12 Şu anda size İkinci Zamanda söylediklerimi ve anlamadıklarınızı açıklıyorum ve o zaman size 

iletmediklerimi şu andaki ruhsal gelişiminize göre en açık şekilde size açıklıyorum. 

13 Bir keresinde kalabalıklara şöyle dedim: "Size daha söyleyecek çok şeyim var, ama şimdi 

söylemiyorum, çünkü anlamazsınız". Artık sesim dünyada yeniden duyulduğuna göre, size sesleniyorum: 

İşte o zaman neyi gizlediğimi anlayabilirsiniz. Dinleyin ve düşünün. 
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14 Baba Yaratıcı'dır, tüm gerçeğin ve yaşamın kaynağıdır. Ancak O'nun eserinden zevk alabilmek 

için, ruha sahip olan, O'nun ilahi merhametinden kaynaklanan her şeyden O'nunla birlikte zevk alması 

gereken; dahası, O'nun varlığı hakkında tam bir bilgiye sahip olması gereken ve Babalarının sevgisini 

kabul etmesi ve O'nu nasıl seveceğini bilmesi gereken varlıkların var olması gerekiyordu. 

15 İnsan vicdanının ışığıyla (içsel olarak) aydınlanmış olmasına rağmen, insanlığı sevgi yasasının 

yerine getirilmesinden saptıran nedenin ne olduğunu size daha önce açıklamıştım. Ayrıca, pek çok insan 

hatasına ve günahına neden olan bu sapkınlığın, Baba'nın Sözü'nü dünyaya göndermesine ve size sonsuz 

sevgisinin en büyük kanıtını vererek insan olmasına ve kurtuluşunuza ulaşmanızı sağlayacak yolu 

göstermesine neden olduğunu da söyledim. 

16 Bugün, o olaydan yüzyıllar sonra, tüm insanlık için Kanımı dökmeme rağmen, sadece İsa'nın size 

öğrettiği yolu izleyenlerin ruhları için kurtuluş elde edebildiğini, cehalet, fanatizm, hatalar ya da günah 

içinde kalanların henüz kurtulamadığını söylüyorum. 

17 Size söylüyorum, bin kez insan olsam ve çarmıhta bin kez ölsem bile, insanlar beni takip etmek 

için ayağa kalkmadıkları sürece, ruhlarının kurtuluşuna ulaşamayacaklar. Sizi kurtaracak olan benim 

çarmıhım değil, sizin çarmıhınızdır. Benimkini omuzlarımda taşıdım ve bir erkek olarak öldüm ve o andan 

itibaren Baba'nın koynundaydım. Beni uysallık ve sevgiyle izleyecek ve görevinizin nihai hedefine 

ulaşana kadar çarmıhınızı gerçek bir alçakgönüllülükle omuzlarınızda taşıyacaksınız ve o zaman siz de 

Babanızla birlikte olacaksınız. 

18 Pek çok kişinin arzusu Tanrı'yı tanımaktır ama bu arzunun gerçekleşmesini sağlayamamışlardır 

çünkü beni gerçekte yaşadığım yerde - ruhta - aramamışlardır. Beni tanımak için önce kendilerini 

tanımaları gerekir. 

19 Bugün tüm çocuklarımla birlikteyim. Bazılarına çarmıhlarını taşımalarına yardım edeceğim, 

böylece yakında zirvesinde Babalarının onları beklediği dağa tırmanabilecekler. Bazılarının gözlerini 

açacağım ve Beni görebilmeleri için onlara berraklık ve görü vereceğim; bazılarına da daha önce sahip 

olmayı hayal bile edemeyecekleri bir mirası varlıklarının en yüce parçasında keşfedebilmeleri için kendi 

içsel varlıklarına dalmayı öğreteceğim. O zaman idealist özlemlerin birçoğu gerçeğe dönüşecek ve iyi 

niyetli herkesin içinde uyum parlayacaktır. İlahi ışık, gerçeğin idrakine karşı hiçbir direnç göstermeyen 

ruhları tam olarak ele geçirecektir. 

20 Sizi kurtarması gerekenin çarmıhınız olduğunu söylememe şaşırmayın, çünkü bununla size ilahi 

örneğim aracılığıyla adımlarınızı yönlendirmek ve nihayetinde sizi kurtarmak için her kalbe bir Kurtarıcı 

bıraktığımı söylemek istedim. 

21 Vicdanınızdaki sesimi dinleyin ve bana tüm varlığınız boyunca sözümün onda algılanabilir olup 

olmadığını ve bu etkinin sizi bir sınavın vurduğu anlarda kendini en güçlü şekilde hissettirip 

hissettirmediğini söyleyin. 

22 Eğer ruhunuz onarımınızla arınmadan sizi kirletilmiş olarak krallığıma alırsam adaleti ve 

mükemmelliği ihlal etmiş olurum. Tüm kutsamaları yalnızca Benim kurbanlık ölümüm aracılığıyla elde 

etmiş olsaydınız, hangi erdemlere sahip olurdunuz? 

23 Bunu size düşünmenizi sağlamak, sizi uyuşukluğunuzdan uyandırmak ve Bana gelmeye davet 

etmek için söylüyorum, işte bu yüzden sizi durmadan çağırıyorum. 

24 Gelin, seçilmiş insanlar ve yorgunluğunuzu atın, çünkü size her zaman olduğu gibi bugün de 

sevgimi sunuyorum. Yüreklerinizi açın ve size uzun zamandır acı çektiren yaranızı, hemcinsleriniz fark 

etmeden iyileştirmeme izin verin. Size yakın olduğumu bildiğiniz halde neden gelecekten korkuyorsunuz? 

İçinize bakıyorum ve denemelerde hâlâ zayıf düştüğünüzü ve yok olduğunuzu hissettiğiniz için korkuyla 

İlyas'a ve Bana, Efendi'ye seslendiğinizi biliyorum. Ama size düşmenize izin vermeyeceğimi, İlyas'ın sizi 

ayakta tutan güçlü asa olduğunu, çocuklarımın her birine adil bir kader tayin ettiğimi ve denemelerin 

ruhunuzu şekillendirip bana yaklaştıracağını söylüyorum. 

25 Ben zamanın ötesindeyim ve bu hazineyi ruhsal gelişiminiz için kullanabilmeniz amacıyla size 

veriyorum. Ben size yaşamınız boyunca öğreten Üstadınızım. İnsanın kaderi acı çekmek değildir. Sizi acı 

çekmeniz için değil, bana gelebilmeniz için mükemmelleştirmek üzere gönderdim. İsteğimi her zaman size 

bildirdim. Şimdi, Üçüncü Çağ'da, size söz verdiğim gibi öğretiyorum. 
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26 Sözümü duymak için dünyanın farklı yerlerinden geldiniz ve yolunuza çıkan muhalefetin 

üstesinden geldiniz. Sevginiz yolculuğunuzda karşılaştığınız engellerden daha büyüktü ve çabalarınızda 

başarılı oldunuz. Bugün sana bahşettiklerim için bana teşekkür ediyorsun ve benim sevgimle kendini 

güvende hissediyorsun. 

27 Öğrettiklerime inandığınız ve tereddütsüz kaldığınız için sizi cesaretlendirdim. Dünyanın size 

huzur veremeyeceğini anladınız ve bu zamanı Sözümü incelemeye adamak için ondan uzaklaştınız. 

28 Huzurumu ve ağacın tazeliğini hissedin. Bu ev sizinle konuştuğum ağaç değil, tüm çocuklarım için 

merhamet ve sevgi dolu Ruhumdur. Bu merhamete açlık ve susuzluk çeken pek çok kişi olduğu 

düşüncesiyle ne kadar sık ağlıyorsunuz ve bunun acısı yüreğinizi dolduruyor. Ama sana söylüyorum: 

Sözlerimin tüm hemcinslerinize ulaşmasını istiyorsanız, kendinizi hazırlayın ve iyi niyet elçileri olun. Size 

söylüyorum, herkes kurtulacak, tek bir ruh bile kaybolmayacak ve hepsi - bazıları bu dünyada, diğerleri 

başka yaşam düzlemlerinde - beni sevecek ve tanıyacak. 

29 Dünyanın itaatsizliği yüzünden ruhum üzgün. Beni duyan insanlar bile tereddüt ediyor ve bu 

bereket zamanının ardından başka bir acı gelmesini istemiyorum. 

30 Ben sizinle konuştuktan sonra, zevkiniz için seçtiğiniz dilde talimat arar ve Sözümü sade olduğu 

için küçümserseniz, bunun nedeni onu kavramamış olmanızdır; çünkü yasalarım dahilinde yaşamanız için 

gereken her şeyi size öğreten ve insanların nüfuz edemediği gizemleri size açıklayan talimatı 

anlamamışsınızdır. 

31 Sadece dünyevi kardeşlerinize değil, aynı zamanda başka bölgelerde yaşayanlara da dua etme ve 

yardım etme yükümlülüğünü hissettiniz ve sevginiz onlara ulaştı. Bu unutulmuş varlıkların bu sayede ne 

kadar rahatladığını bilemezsiniz. Sevginiz ve şefaatiniz sayesinde şu anda çalışanlarımı tanıdılar. 

32 Dünyayı yeni öğretilerle şaşırtmaya gelmedim. Size öğrettiğim her şeyi zamanın başlangıcından 

beri size bildirmiştim. Sizi, ses taşıyıcıları aracılığıyla ve daha sonra ruhtan ruha ilettiğim Sözümü almaya 

hazırladım. Ancak o zaman, benimle birleşerek bu yaşam meyvesinin özünü aldığınızda beni gerçekten 

tanıyacaksınız. Ve bu vahyi kusurlu olarak yargılayanlar o zaman bunun Baba'nın çocuklarıyla konuşması 

için ilk adım olduğunu bilecekler ve bunu doğru ve mükemmel olarak göreceklerdir. 

33 Size gösterdiği faydalar için bana ve Annenize teşekkür edin. O sizin rehberiniz, bakirelerin 

yardımcısı, çocukların kalplerinin besleyicisi ve varoluş mücadelelerinde erkeklerin cesaretlendiricisidir. 

34 Kalbini aç ve içinde olmama izin ver. Derin izler bırakan yolumda beni takip edin ki asla 

sapmayasınız. Ben de sizin adımlarınızdan derin izler bırakmanızı istiyorum. Bulunduğunuz her noktadan, 

kaderinizin hedefi olarak dağın zirvesini tanıyabileceksiniz. Bakışlarınızı yukarı doğru yönlendirin ki onu 

görebilesiniz ve yoldan sapmayasınız. 

35 Şu anda size geçmişte vaat ettiğim çorak topraklarda yemeniz için bir ekmek veriyorum. Sonunda 

aradığınız ağaca ulaştınız. Size gölge vermek ve meyvelerimi sunmak için sizi bekleyen ağaç Benim. 

Ruhunuzun gözleri açıldı, artık mucizeleri ve gerçekleri görüyorsunuz. Ne mutlu size ki, bu ekmeği 

yerken henüz tadına varmamış olanları düşünürsünüz. Onlar için dua edin, ama kederlenmeyin, çünkü 

İlyas'ın eli de aynı şekilde onları tutup koyun gibi omuzlarında taşıyacaktır. İşte, ruhunuzun benim 

öğütlerim ve Cennetteki Anneniz Meryem'in ilgisiyle büyüyeceği bir beşik gibi olan kollarım. 

36 Size verdiğim görevi yerine getirebilmeniz için kalbiniz hassas olmalı ve ruhunuza sevgi dolu bir 

şefkat girmelidir. Bu görevin sadece yeryüzünde acı çekenleri teselli etmekle sınırlı olmadığını, aynı 

zamanda dua yoluyla görünmez bölgeye, acı, sefalet ve karmaşanın hüküm sürdüğü öte dünyaya da nüfuz 

etmeniz gerektiğini unutmayın; böylece büyük muhtaç insan kitleleri oluşturan ve sizden çok şey 

bekleyenlere kefaretleri için biraz şefkat ve sevgi verebilirsiniz. Onlar için dua ederken onları etrafınızda 

hissedin, acılarını kendi acınız yapın, onları çekincesiz, isteksiz sevin, çünkü lekelenmiş olsalar bile hala 

benim çocuklarım ve hala sizin kardeşlerinizdirler. 

37 Bu dönemde ruhsal armağanlarınızın ve yeteneklerinizin ortaya çıktığını göreceksiniz. Altıncı 

mührün ışığı sizi aydınlatır ve yedincinin ışığı evriminizin sonunda tüm dünyayı aydınlatacaktır. 

38 Bir vahiyden diğerine her zaman belirli bir zamanın geçmesine izin verdim. Bu Çağ'da vahyimin 

size sürpriz olduğunu ya da onu anlamaktan aciz olduğunuzu söyleyemezsiniz. Görüyorsunuz, şimdi sizi 

eğitiyorum ve sizinle insani anlayış organı aracılığıyla konuşuyorum; bundan sonra Ruhumla olan 

diyaloğunuz için sizinkiler aracılığıyla çaba göstermeniz gerekecek. O zaman yeni ve büyük 
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mucizelerimin zamanı olacak. Neden sizinle bu şekilde konuşuyorum? - Çünkü bu sözün artık 

duyulmayacağı ve güçlü olmak için kendinizi ruhanileştirmeniz gerekeceği fikrine alışmanızı istiyorum. 

Ses taşıyıcılarının bu tezahürleri sona erecek ve o zaman halkım arasında yas olacak ve ses taşıyıcısından 

en çok şüphe eden ve onu en çok incitenler en çok gözyaşı dökecek. 

39 O zaman beni daha iyi tanıyacaksınız; o zaman sizi bir yolun başlangıcına yerleştirdiğimi ve ruhsal 

gelişiminizin merdiveninde bir başka basamak olarak irademi tezahür ettirmek için bir insan aracı 

kullandığımı anlayacaksınız. Meryem'in sesinin bu formda da eşit derecede duyulabilir olmasını istedim ki 

onun lütufkâr sesini duyabilesiniz ve yeryüzünde yetiştirdiğiniz bahçelerin çiçeklerini ona sunmadan, 

erdemin ona adamak için yetiştirdiği güzel kokulu çiçekleri kalplerin ve ruhların çayırlarında ve 

bahçelerinde nasıl hasat edeceğini bilen Marian insanlar olmaya devam edebilesiniz. Hiçbir koku 

kalplerden yükselenden daha iyi değildir, çünkü Annenizin kalbine ulaşacaktır. Meryem annelik ışığının 

bir işaretidir. Ne mutlu bu kurtarıcı deniz fenerinin aydınlattığı demir atma umudunu asla yitirmeyene. 

40 Sevgili öğrenciler, gelin ve ruhsal vaftizi kabul edin. Ruhen öldüğünüzü hissettiniz ama yeniden 

dirildiniz. 

41 Size Ruh'un armağanlarından çok söz ettim, çünkü şimdi kim olduğunuzu, buraya ne yapmak için 

geldiğinizi ve sizi nasıl bir geleceğin beklediğini bilmenizin zamanıdır. 

42 Bu bilgi aklınızı aydınlattı; çünkü hafızanız Benim sözlerimin tümünü tutamasa bile, ruhunuz 

onların özünü korur ve zamanı geldiğinde, zihninize onları işittikleri aynı netlikle hatırlatır. Bu nedenle, 

size ilettiğim her şeyden siz sorumlusunuz. 

43 Bazen öğretilerimden hiçbir şey anlamadığınızı düşünüyor ve onları hafızanızda tutuyorsunuz, bu 

da kalbinizin savaşamayacak kadar zayıf hissetmesine neden oluyor. Ama Efendi size soruyor: İçinize 

ektiğim tohumun meyvesi nedir? - Öğretilerimden ilham alarak yaptığınız tüm işler; lütfumun size 

dokunduğunu bilmekten duyduğunuz mutluluk; ve gerçeğin ışığını her yere yayanların mücadelesindeki 

azim. 

44 Sözümün çiçek açması ve herkeste meyve vermesi için bu şekilde çalışmanızı istiyorum. 

45 Bunu sadece senden beklemiyorum. Yeryüzünde elçilerimin ve havarilerimin yeniden ortaya 

çıkmasını bekleyen pek çok kişi var ve aynı zamanda ruhani vadide Yasamda sizin gerçekleşmenizi 

hevesle bekleyen varlıklar var. Çünkü ruhani dünya maddi dünya ile birliktelik ve uyum arar: Bazılarına 

sevgisini hissettirir, bazılarına acı verir ve birçoğuna da vicdan ışığını yakar. 

46 Onlar size yakındır ve inancınız ihtiyacı olanlara daha fazla ışık ve sizi sevenlere daha fazla neşe 

verecektir. 

47 Gerçek bir spiritüalist ahirette acı çeken ruhlar için her gün dua edecektir. 

48 Benim öğretilerimin amacı insan zihnini aydınlatmaktır. Ama şu anda size geliş şeklim sizi 

şaşırtmasın; kafanız karışmasın ve buna alışmayın. İlahi Işığım bana sözcülük eden insanın zihin organıyla 

buluştuğunda, bilgelik ve sevgi sözcüklerine dönüşen titreşimlere yoğunlaşır. Size bu şekilde ulaşabilmek 

için ruhumun cennet merdiveninin kaç basamağını inmesi gerekiyor! Ayrıca, öğretilerimle ilgili daha fazla 

açıklama yapabilmeleri için ruhani ışık varlıklarımı da size göndermeliyim. 

49 Ses taşıyıcısını çok sert bir şekilde yargılamayın, çünkü her insan yanılabilir ve mükemmellikten 

uzaktır. Ama onun dudaklarından çıkan sözün anlamını ya da özünü yargılamak istiyorsanız, bunu yapın, 

çünkü orada benim varlığımı, mükemmelliğimi bulacaksınız. 

50 Bu sözün özü, tadı ya da içeriği İsa'nın İkinci Çağ'da size verdiği sözle aynıdır. Biçim, sesi 

taşıyanın hazırlığına ve ilhamına göre değişebilir ama öz değişmez. 

51 İnsan aklı sınırlıdır ve yalnızca belli bir noktaya kadar ulaşabilir. O zamana kadar, insan ve Tanrı 

arasındaki bağlantıyı kurmak için Tanrısallığım size sevgiyle inmelidir. 

52 Bu zamanın gelmesi gerekiyordu, çünkü ruhani gelişim durmaz, hele ki Üstat öğretilerinde hiç 

durmaz. Bu nedenle kullarımdan yenilenme ve saflık talep ediyorum, çünkü aracılığıyla sizinle 

konuştuğum kişilerin beyni saf olmazsa, duyuru kusurlu olur. 

53 Şüphelere veya hatalara düşmemek için her kusuru reddedin. Çünkü öğrencilerim, diğerlerinin 

yalnızca örtülü bir şekilde algıladıklarını açıkça görecekler. 

54 Benim sevgi dolu Sözüm yüreklerinizi açan anahtardır. Ruhunuzu dünyaya gönderdim - bir ceza 

çekmek için değil, bir kefareti yerine getirmek için. Ancak komşunuz için sevgi çarmıhını üstlenir ve 
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onunla birlikte Babanızın sevgisinin sizi beklediği zirveye tırmanırsanız, bu kefaret acı verici 

olmayacaktır. Eğer günahlarınız yüzünden lanetlenmekten ya da sonsuz ateş cezasından korkuyorsanız, 

yanılıyorsunuz demektir. Siz sadece kefaretin acısını çekmeyi beklerken, sözümü duymanızı sağlamak ve 

böylece sizi ruhların balıkçıları yapmak için sizi dünyaya gönderdim. Ruhlarınız son kez öbür dünyaya ne 

kadar değişmiş olarak dönecek! Pişmanlık içinde, korkmuş ve erdemsiz bir şekilde geldiler. Artık 

gülümseyerek geri dönebilirler ve içsel yükselişleri onları Krallığımın ışığına getirecektir. Kim bu sevgi 

çarmıhını itaatsizliğin getirdiği ağır acı yüküyle değiştirmeye cesaret edebilir? Kaç kişiye başka 

hayatlarında toplayamadıkları meyveleri toplamaları için bir liderlik makamı emanet ettim! İçlerinden 

herhangi biri bu pozisyonu liyakatiyle elde ettiğini iddia edebilir mi? Bu görev o kadar hassas ve 

zahmetlidir ki, ancak Benim sevgim bu görevi yerine getirebilir. 

55 Bu zamanı bana gelmek için son fırsatmış gibi kullanın ki görevinizi yerine getirmek için kendinizi 

zorlayabilesiniz. Bu dünyada insanlığa hizmetiniz için bir ödül beklemeden özveriyle çalışın; çünkü 

ruhunuzun günlük çalışmasından sonra Babasının huzuruna gelip çalışmasının verimsiz olduğunu fark 

etmesi üzücü olacaktır. 

56 Çalışmalarınızın başkalarına örnek olmaya değer olduğundan emin olun. O zaman haklı olarak 

hemcinslerinizin hatalarını düzeltebilmeleri için kendilerine bakabilecekleri berrak bir aynaya 

benzetileceksiniz. Ruhunuz zaten başka yaşamlardaki dünyevi varlığını dünyevi zevklerin hazzına 

adamıştır. Şimdi zamanınızın bir bölümünü ruhani görevlerinizi yerine getirmeye ayırın. Bu şekilde, insani 

görevlerinizden vazgeçmek zorunda kalmadan ruhunuz yükselecektir. 

57 Bu hayattan önce kimdiniz? Şu anda kimsiniz ve gelecekte kim olacaksınız? Bunlar sadece İlahi 

Yargıcın nasıl cevap vereceğini bildiği gizemlerdir. Şimdilik, size daha yüksek bir gerçek olarak 

açıkladığım reenkarnasyon yasasının gerçek anlamını anlamanız yeterli olacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 169 
1 Bakışlarım kalbine işliyor. Verimli topraktaki buğday gibi içinizde olsun. Şu anda sizi 

yargılayacak olsaydım, tarlaları sürmek için kullandığınız aletlerin hareketsizlikten paslandığını, silahların 

terk edildiğini, tohumları sakladığınızı ve canlı su kaynaklarını kuruttuğunuzu söylerdim. 

2 Ama bugün sadece üzüntülerinizi kabul etmek istiyorum. Şikayet ediyor, acı çekiyor ve tüm 

acılarınızı Benim adaletime bağlıyor ve tökezlemenizden kendinizin sorumlu olduğunu fark etmiyorsunuz. 

Çünkü savaşmak için şevkle kalkmak yerine, ulu ağacın gölgesinde uyumak için yaslandınız. 

3 Baba'nın sizinle bu şekilde konuşması size acı veriyor. Ama neden utanıyorsun? Eğitim 

eksikliğiniz mi var? Efendiniz aranızda değil miydi? Ancak benim sitemlerimi duyduğunuzda, yaptığınız 

hatalar hakkında vicdanınızın sizinle konuşmasına izin vereceksiniz ve ancak o zaman Baba'nın size 

emrettiği gibi kendi aranızda birleşmeyi başaramadığınızı hatırlayacaksınız. Büyük savaşların hala 

gelmekte olduğunu ve insan kardeşleriniz arasında barışı sağlamak için benim sevgi ve merhamet 

tohumlarımı ekmezseniz, savaş, salgın hastalık, açlık ve ölümün gireceği bir kapı açılacağını unutmayın. 

4 Sizi yargılayabilecek olmama rağmen, size bir yargıç olarak gelmediğimi söyledim. O halde neden 

hemcinslerinizin eylemlerini yargılamak için yargıç olarak benim yerimi alıyorsunuz? Mükemmel ve 

yanılmaz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? 

5 Yasalarımı ihlal etmeyin, öğretilerimi yanlış yorumlamayın, kendi isteğinizi yapmayın. 

6 Size doğrusunu söyleyeyim: Siz insanlara bu kadar sevgi ve merhametle davranıyorsam, ahirette 

geçmiş günahlarının kefaretini ödeyenlere de aynı şefkatli sevgiyle yönelirim. Bu varlıklara ışığımı, onları 

karanlığa benzeyen dikkat dağınıklıklarından ve "ateş" olan kendilerini suçlamalarından kurtarmak için 

gönderiyorum; böylece daha önce kalplere acı ekenler şimdi bilgi ışığıyla donatılmış olarak kendi 

kardeşlerinin hayırseverleri ve koruyucuları haline gelebilsinler. 

7 Birinci Çağ'da size rehberlik eden Yasa ve İkinci Çağ'da size telafi yolunu öğreten Kan, sesimin 

vicdanınız aracılığıyla insanları yanılsama yolundan döndürdüğü bu Üçüncü Çağ'da hepinizi ayağa 

kaldıran ışıktır. Size şunu söylemeliyim ki, tüm insanlığın aldanış yolunda yürüdüğünü görüyorum! 

8 Bilgili kişiler bu sözleri öğrendiklerinde alınacaklar ve saf ruhlu olduklarını iddia edenler de 

protesto edeceklerdir. Ama birine olduğu kadar diğerine ve herkese kanıtlayacağım ki, bugün insanlık 

sadece belirsizlik ve korkunun hüküm sürdüğü bir yola sapmıştır ki bunlar da yanılsamanın tohumlarıdır. 

9 Yeryüzündeki herhangi bir insanda ya da herhangi bir insanda iç huzur ve sükunet var mıdır? 

İnsanlar güvenlerini iyiliğin ve adaletin kötülüğe karşı zaferine mi dayandırdılar? Dünya halkları, insanlığı 

tehdit eden yıkımdan kendilerini ahlaki, ruhsal ve fiziksel olarak kurtarmanın kesin bir yoluna sahip mi? 

Hayır, insanlar nereye gittiklerini ya da ne istediklerini bilmiyorlar. Maneviyat eksikliğinden ve yasanın 

cehaletinden kaynaklanan nefret, karşılıklı korku, diğerlerinden üstün olma hırsı, aşağı tutkulara verilen 

müsamaha ve ilahi yasaların yerine getirilmesinde doğruluk eksikliği, insanlığı her şeyin kötülüğün bir 

alameti olduğu ve ne umudun ne de inancın, hatta hayırseverliğin bile olmadığı karanlık bir yola 

sürüklemiştir. 

10 Pek çok insan içinde yaşadığınız günahlar ve acılar dünyasına o kadar alışmıştır ki, bu yaşamın en 

doğal yaşam olduğunu, yeryüzünün bir gözyaşı vadisi olmaya mahkum olduğunu ve asla barış, huzur ve 

ruhani ilerleme barındıramayacağını düşünmektedir. 

11 Böyle düşünen insanlar cehalet uykusuna kapılmışlardır. Bu dünyanın Benim tarafımdan bir 

gözyaşı ve kefaret vadisi olarak yazıldığını düşünenler yanılıyorlar. İnsanlara sunduğum Cennet geri 

dönebilir ve dönecektir, çünkü yarattığım her şey yaşam ve sevgidir. Bu nedenle, dünyanın Tanrı 

tarafından insanların acı çektiği bir yer olarak yazıldığını söyleyenler yanılmaktadır. Bunun yerine, 

kendilerinin onu yargılama misyonuna mahkûm ettiklerini, oysa onun aslında insan haline gelen ruhların 

neşesi ve tazelenmesi için yaratıldığını söylemelidirler. 

12 İnsanı düşüşlerinden kurtarmak için her şey öngörülmüş olmasına rağmen, hiç kimse günah 

işlemeye önceden mahkum edilmemiştir. 

13 İnsan sevgi yoluyla gelişmek istemedi, Yasamı yerine getirerek bilge olmak istemedi; ve her 

zaman kaçınmaya çalıştığı adaletimin onu koruduğunu unuttu çünkü adaletim mükemmel sevgiden 

kaynaklanır. 
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14 Günahla kirlenmiş, suçla lekelenmiş, açgözlülük ve nefretle kirletilmiş olan bu dünya, saflığını 

yeniden kazanmak zorunda kalacaktır. İyi ve kötü arasında bitmek bilmeyen bir mücadele olan insan 

yaşamı, Tanrı'nın çocuklarının evi, barış, kardeşlik, anlayış ve asil özlemlerin yuvası haline gelecektir. 

Ancak bu ideale ulaşabilmek için insanların kendilerini ruhani uyuşukluklarından silkeleyecek sınavlardan 

geçmeleri gerekir. 

15 Siz tam tersini düşünseniz de, kendinizi merhametsiz, sevgisiz ve barıştan yoksun bir insanlığın 

tutsakları olarak hissettiğiniz için, şimdiki zaman öz-düşünüm için elverişlidir. Ancak savaşın doruk 

noktasına yaklaştıkça, uyanışınız daha da güçlenecektir; çünkü Ruh'un önsezisi size denemeden sonra 

barışın ve onunla birlikte restorasyonun geleceğini söyleyecektir. 

16 Şu anda sadece maddi varlıkları için yaşayan milyonlarca varlık gerçeklikten ne kadar uzaktır! 

Gözlerini gerçeğe nasıl açabilirlerdi? - Sadece vicdanın sesini dinleyerek - ki bu sesin duyulması için 

toplanması, üzerinde düşünülmesi ve dua edilmesi gerekir. 

17 Sabırsız olmayın sevgili insanlar, sözlerimin birkaç saat içinde gerçekleşmesini talep etmeyin. 

Bunlardan bazıları yakında, diğerleri ise zaman içinde gerçeğe dönüşecek. 

18 İnsanoğlu için, özellikle de acı dolu saatler yaşadığında, umut, inanç, sabır ve nezaketle nasıl 

donanacağını bilemediği için kendisine asırlar gibi gelen anlar vardır. Ama ışığı almak için bana gelirlerse, 

bu erdemler onlara umut ve mücadele gücü verecek ve aynı zamanda zor saatleri tatlandıracaktır. 

19 Ruhunuzda kaydettiğiniz ilerlemenin sınandığı zor zamanlardan geçiyorsunuz. Ruhen - size 

söyledim ─ çünkü hayattaki zorlu yolculuğunuzda sizi ayakta tutabilecek tek şey bu. 

20 Yalnızca insan gücünüze güvenmeyin, çünkü beden zayıftır. Ama bunu, bana dua eden ve imanla 

dolu olan ruhun gücünü göz önünde bulundurarak yapın. O zaman savaşta ayakta kalacağınıza 

güvenebileceksiniz. 

21 Yaşadığınız acı ve yargı saatlerinde sevgim sizi bir koruma örtüsü gibi sarıyor ve merhametim 

içtiğiniz kadehin gerekli olduğunu anlamanızı sağlıyor. 

22 Bana erdemlerinizi gösterir göstermez o kâseyi kaldırıp sizin için sonsuz yaşam şarabına 

dönüştüreceğim. 

23 Kendinizi bulabildiğinizde, bir Üstat olarak benim öğretimi duyurmak için gerekli donanımı elde 

etmiş olacaksınız. O zaman vicdanın sesini duyacak ve tüm kötülükleri örten maske üzerinizden 

düşecektir. 

24 Maddi varlığınız pahasına da olsa ruhun kurtuluşunu arayın; çünkü bu uğurda ne kadar çok şey 

kaybederseniz, sonrasında o kadar çok şeye sahip olursunuz. Ne kadar çok verirseniz, ruhunuzdaki 

armağanlar o kadar artacaktır. Size doğrusunu söyleyeyim, bencillik artık yüreğinizde yer bulamadığında, 

siz efendi olacaksınız ve Benim sevgim sizi kabul edecek ve şöyle diyecek: "Babanız sizi memnuniyetle 

kabul ediyor ve size ruhani ekmeği sunuyor." Doğrusu ben sizi her yerden çağırdım, çünkü ilahi çanın sesi 

tüm dünyada duyuldu. Ancak çağrıya cevap veren sadece birkaç kişi vardı. 

25 Ey insanlar, size yemeniz için sonsuz yaşam ekmeğini vermek üzere sizi çağırdığımı anladınız mı? 

26 Ruhani ziyafette hepinizin yeri belirlendi ama Üstat hâlâ boş yerler olduğunu görüyor. Onlar 

Benim davetimi kabul etmemiş olanlardır. Onlar için hazırladığım yemeği reddettiler. Size acıyla 

söylüyorum, "Cennetin kendisine sunduklarını reddeden kişi daha sonra gözyaşı dökmelidir." Bu sözler, 

karşılaştığı her aç insanı Bana getirmek üzere yola çıkma talimatını alan hizmetkârlarımdan biri tarafından 

da duyuldu. O zaman onu masama oturtacağım ve böylesine büyük bir lütfu beklemeyenler bile boş 

koltuklara oturacak ve kendilerini benim seçilmişlerim olarak adlandıranlardan daha fazla kutsanacaklar. 

27 İnsanları ve öte dünyaya ait olan varlıkları çağırmaya devam edeceğim ki bedensizler de 

bedenlenmiş olanlarla birlikte soframa oturabilsinler; çünkü hepsi benim çocuklarımdır. 

28 Öğrenciler: Sözüm size gelip de onu anlamadığınız zaman, ondan kuşku duyarsınız. Ama sana 

söylüyorum: Eğer belirsizlikten dolayı acı çekiyorsanız, kırların yalnızlığına çekilin ve orada, doğanın 

ortasında, sadece açık arazinin, dağların ve gökkubbenin tanık olduğu yerde, Efendinizi bir kez daha 

sorgulayın. Kendinizi O'nun sözüne bırakın; sevgi dolu yanıtı size çabucak ulaşacaktır. O zaman kendinizi 

taşınmış, ilham almış, bilinmeyen bir ruhani mutlulukla dolmuş hissedeceksiniz. Bu şekilde artık küçük 

inançlı insanlar olmayacaksınız, çünkü Tanrı'nın her sözünün gerçeği içerdiğini bileceksiniz, ancak onu 

anlamak için adanmışlık ve saf bir zihinle içine girmelisiniz, çünkü o bir mabettir. 
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29 Hazır olduğunuzda ve bir şeyi bilmek istediğinizde, ışığa olan arzunuz ilahi ışığı çekecektir. Size 

kaç kez söyledim: Dağın yalnızlığına gidin ve bana endişelerinizi, acılarınızı ve ihtiyaçlarınızı orada 

anlatın! 

30 İsa İkinci Çağ'da bu dersleri size kendi örneğiyle öğretti. Vaizlik hizmetime başlamadan önce dua 

etmek için çöle çekildiğim zamanki örneğimi hatırlayın. İnsanlar arasındaki varlığımın son günlerinde, dua 

etmek için sinagoga gitmeden önce bile, Baba'yla konuşmak için Zeytin Korusu'nun yalnızlığına gittiğimi 

hatırlayın. - Doğa, her şeyin O'na tapınmak için ayağa kalktığı Yaratıcı'nın bir tapınağıdır. Orada 

Babanızın ışıltısını doğrudan ve katıksız olarak alabilirsiniz. 

31 Orada, insan egoizminden ve materyalizmden uzakta, kalbinize bilgece ilhamların girdiğini ve sizi 

yolunuzda iyilik yapmaya sevk ettiğini hissedeceksiniz. 

32 Şu anda size zihnin insan organı aracılığıyla vermekte olduğum bu tezahürler 1950 yılında sona 

erecek. Bu geri dönülmez zaman gelecektir. Ama ilhamı doğrudan Üstattan almak için içsel olarak 

yükselmeyi öğrendikten sonra, Sözümü artık ses taşıyıcısı aracılığıyla duymamanızın ne önemi var? 

33 Kalkın sevgili çocuklar ve İsa'nın örneğine göre çalışın. 

34 Kendimi bu zihinler aracılığıyla gözlerinizin önünde tanıttıkça, siz de Benim ilhamımı alacaksınız. 

O zaman benim adımla, size ilham verdiğim öğretileri ilan edeceksiniz. Bu şekilde, öğretilerimin devam 

ettiğini, vahyimin ruhunuza sonsuza dek indiğini deneyimleyeceksiniz. Sadece dış görünüşü biraz farklı 

olacaktır. 

35 Hazır olduğunuzda, işe alçakgönüllülükle gideceksiniz. Size doğrusunu söyleyeyim, yüreğinizde 

birazcık bile kibir ya da gurur varsa, iyi bir iş yapamazsınız. Her kim benim öğretimi duyurmak istiyorsa, 

alçakgönüllülükle uygulamalıdır. Sizinle bu şekilde konuşuyorum ki hâlâ neyi yapmamanız gerektiğini 

anlayabilesiniz. - Kendinizi tamamen öğretilerimi yaymaya adamak istiyorsunuz. Fakat İsa'nın öğretisi 

eylemlerinizde ve yaşamınızda açığa çıkmazsa nasıl öğretebilirsiniz? İnsanlar işlerinizde benim 

çalışmalarımı tanısınlar, o zaman Üstadın görüntüsü öğrenciye yansıyacaktır. 

36 Ruhunuz benim Öğretimi insan kardeşlerinize öğretmeye hazır olduğunda bunu hissedeceğinizi 

söylüyorum. Çünkü bu, kendinizi bulduğunuz zaman olacaktır. O zaman vicdanın sesini çok net 

duyacaksınız. Sizin için durum böyle olmadığı sürece, beni gerçekten hissedemeyeceksiniz. 

37 Mutluluğu bulmak istemeyen hiç kimse yoktur ve ne kadar kalıcı olursa o kadar iyidir - çünkü size 

en yüksek ve ebedi mutluluğa götüren bir yol öğretiyorum. Bununla birlikte, size sadece yolu 

gösteriyorum ve sonra size en uygun olanı seçmenize izin veriyorum. 

38 Sana soruyorum: Eğer mutluluğu arzuluyorsanız, neden onu ekmiyor ve sonra da biçmiyorsunuz? 

İnsanlar için orada olma dürtüsünü hissedenler ne kadar azdır! 

39 Hem ruhunuzun hem de dünyevi doğanızın Beni anlayacağı şekilde konuşuyorum. Ama bilin ki, 

bedeni pahasına da olsa kurtarmak istediğim şey ruhudur. 

Ne kadar çok verirseniz, o kadar çok şeye sahip olacağınızı bilin. O aşamaya ulaştığınızda, usta 

olacaksınız. O zaman yaşamınız bir örnek, başkalarının hatalarını görebilecekleri ve hatalarını 

düzeltebilecekleri bir ayna olacaktır. 

40 Donanımınıza yardımcı olmak için - gelin ve ilahi sözümü dinleyin. 

41 Sesimi yüreğinizde hissedebilmeniz için düşüncelerinizin ve duyularınızın dinlenmesine izin verin. 

42 Benim Sözüm, ruhların yeryüzünde amaçsızca dolaşmaması için, Benim İradem tarafından 

sonsuzluktan beri işaretlenmiş olan yoldur. Size doğrusunu söyleyeyim, insan ruhunun gelişimine erişmek 

için ruhsallaşmayı bilmelidir. 

43 Bu çağ, evrimleşmiş ruhlar tarafından, dış görünüşün ötesini görenler tarafından içten hissedilen 

Kutsal Ruh'un ışığının çağıdır. 

44 Evreni seyredin ve onu tüm mükemmelliği ve güzelliği içinde takdir edin. Rab'bin çocukları ondan 

esinlensin ve onda Baba'nın bir görüntüsünü görsünler diye yaratılmıştır. Yaratılışı bu şekilde tasavvur 

ederseniz, düşüncenizi benim ilahiliğime yükseltmiş olursunuz. 

45 Düşünceleriniz asla durağan olmamalı, sürekli ilerlemelidir; tıpkı nesiller boyunca ırkların 

gelişiminin duraksamaması ya da insan biliminin zaman içinde daima ileriye doğru bir yol göstermesi gibi. 

46 Geleneklere ya da sembolik ayinlere bağlı kalmadan, ruhunuzla beni arayın. Beni kalbinizde 

arayın ve beni kalbinizde bulacaksınız, çünkü kalp sever, acı çeker ve hisseder. 
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47 İnsanlar bilimdeki bilgilerini artırmaya çalışırken kalplerini unutmamış olsalardı, bu kadar çok 

anlaşmazlık ve bu kadar çok bencillik olmazdı ve hepinizin içinizde taşıdığı ilahi kıvılcımı çoktan 

keşfetmiş olurlardı, işte bu yüzden hepiniz benim içimdeki kardeşlersiniz. İnsanlar zaten İsa'nın temel 

ilkesi olan "birbirlerini sevme" ilkesini yerine getiriyor olacaklardı ki bu da dünyanın barış ve ışığa 

kavuşması için yeterli olacaktı. 

48 Bugün vicdanın sesi, onu dinlemeyi bırakıp canice savaşlara dalan, ulusları yok eden, yaşam 

unsurlarını ve maddi güçleri yok eden, bunun sonucunda daha da ciddi olan ahlaki ve manevi çürümeyi 

ektiklerini düşünmeyen sağır insanlarla karşılaşmaktadır. 

49 Tüm bunlardan siz kadın ve erkeklere bahsetmeliyim ki, ahlaki ve ruhani restorasyon 

çalışmalarında şu anda görevinizi yerine getirebilesiniz. Kendinizi Benim sözümü duymakla sınırlamayın; 

onu iyice düşünün ve uygulayın, çünkü bunu yapmazsanız sağır bir tohum olursunuz. 

50 Ruhunuzun ilerlemesini destekleyin ve İrademin tayin ettiği an geldiğinde dünyevi bedenini 

bağlılık ve yücelikle dolu olarak terk etmesini sağlayın. Hiç kimsenin bana fiziksel olarak değil, ruhani bir 

varlık olarak geldiğini anlayın. Bu gerçekleştiğinde, artık acı ve dikkat dağınıklığının olmadığı cennet 

merdiveninin yüksek basamaklarına ulaşmaya özen gösterin. 

51 İşleriniz açısından kusurlusunuz, kökeniniz ya da yaratılışınız açısından değil. Ama sonunda kendi 

erdemlerinizle bu mükemmelliğe ulaşacaksınız. 

52 Gerçekten de ruhunuzun lütfumla bolca bahşedildiği bilgelik sunağının önünde durdunuz. 

53 Öğrenciler, siz ve ben ruhtan ruha ses taşıyıcısı ya da aracı olmadan sohbet ettiğimizde ve 

sonsuzlukla tek başımıza yüzleştiğimizde, varlığınızın en iç kısmında ruhunuzla konuşmak için 

sessizlikten fışkıran ilahi sesi duyacaksınız. - Bu sessizliğin ötesinde, seslerini henüz duyamadığınız ilahi 

bir konser vardır, çünkü kulaklarınız yalnızca maddi sesleri duyabilir. 

54 Bu mesajı gerçek bir bağlılıkla dinleyin, çünkü beni artık bu şekilde duyamayacağınız zamanlar 

gelecek. Ama hazırlıklı olursanız, daha sonra sözümü daha mükemmel bir şekilde alacaksınız. Şu anda 

içinde bulunduğunuz bu tezahür biçiminin dışsal olduğuna karar verebilirsiniz. Ama size söz verdiğim 

diğer şey içsel olacak ve kendinizi daha da ruhsallaştırdığınızda buna ulaşacaksınız. O zaman insanlar 

aracılar ya da tanıklar olmaksızın Babalarına yükseldiklerinde ve istediklerini doğrudan O'ndan 

aldıklarında mükemmel cemaate yaklaşacaklardır. O zaman insan ruhu hiç parlamadığı kadar parlamaya 

başlayacaktır, çünkü Benimle birlikteyken Kendimi onda yansıtacağım. 

55 Işığımın insan aklı aracılığıyla tezahürü, size temel öğretileri getirmek ve daha sonra gelecek olan 

büyük aydınlanmanın temellerini atmak için yapıldı. Ayrıca her birinizin yaşamda taşıdığı çarmıhın 

yükünü hafifletmeye geldim - her birinizin kendisi için yarattığı ve üzerinde kendi rızasıyla çarmıha 

gerildiği bir çarmıh. 

56 Önüme sıkıntılarını ve acı dolu kâselerini getiren pek çok kişiye, kimsenin onları Calvary'ye 

götürmediğini söyleyebilirim; o kâseyi isteyen kendileri ve kendi iradeleriydi. Onlara çivilerin, dikenlerin, 

safra ve sirkenin yok olacağını ve eğer bana nasıl geleceklerini bilirlerse ve denemenin doruğunda beni 

çağırırlarsa yeni ve daha iyi bir hayata dirileceklerini de söyleyebilirim. 

57 Bunu duyduklarında bazıları bana şöyle soruyor: "Efendim, bize bu yeni yaşamdan söz ederken 

ahiret yaşamını mı yoksa dünyada sürdürmemiz gereken varoluşu mu kastediyorsunuz?" Buna cevabım 

şudur - ışığa, sevgiye, gerçeğe ve iyiliğe yükseldiğinizde - kalacağınız yer konusunda endişelenmenize 

gerek yoktur. 

58 Size İkinci Kez söyledim: "Babamın evinde birçok köşk vardır". - Her ruhun Tanrı'nın bir evi 

olduğunu biliyor musunuz? Vicdanın olduğu her yerde Rab de olacaktır. 

59 Bugün, öğretimi tam olarak anladığında, insan günahı yüreğinden söküp attığında dünyanın nasıl 

bir yer olacağını hayal bile edemezsiniz - bunu çok iyi biliyorum. Biliyorum ki o zaman, kadın erkek, 

çocuk yaşlı herkesin mükemmel huzurun tadını çıkarabileceği ve bu kadar çok gözyaşı ve kanın 

döküldüğü bu dünyada katıksız bir mutluluk içinde yaşamanın mutluluğunu deneyimleyebileceği zamanlar 

gelecek. Bu insanlar Tanrılarıyla aralarındaki uyumu bir an bile bozmak istemeyecekler ve birbirlerini 

sevmenin en yüce ilkesi olan Yasamın özünü zihinlerinde yazılı olarak yanlarında taşıyacaklardır. 

60 Bu nedenle, beni dinleyen sizler, uyanışlarının onlara getireceği mutluluktan onları daha fazla 

mahrum bırakmamak için, hemcinslerinize Müjde'yi getirmek üzere kendinizi hazırlamanızın ne kadar 
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gerekli olduğunu anlayın. Uyandırdıklarınızın birçoğunun sizin yapamadığınızı başaracağını ve onları 

uyandıranların da kendilerine İyi Haber'i getirenlerden daha fazlasını başaracağını unutmayın ve bu böyle 

adım adım, insanların büyük ve çok sayıda olacağı ve Sözümün gerçekleşmesinin yeryüzünde görüleceği 

zaman gelene kadar devam edecek. 

61 Size şunu söylemek için ruhsal olgunluğa erişmenizi bekliyordum: Tohumu alın ve saçın. 

62 İkinci Çağ'da, sizi dünyaya getiren görevi yerine getirmek için doğru saati nasıl beklemeniz 

gerektiğine dair bir örnek vermiştim. 

63 Bedenimin - insanların gözlerinin önündeki İsa'nın - en iyi yaşına ulaşmasını bekledim ki onun 

aracılığıyla size sevgiyi öğretmek gibi ilahi bir görevi yerine getirebileyim. 

64 Bu beden - kalp ve zihin - tam gelişimine ulaştığında, Ruhum dudaklarından konuştu, bilgeliğim 

zihnine aktı, sevgim kalbine yerleşti ve bu beden ile onu aydınlatan ilahi ışık arasındaki uyum o kadar 

mükemmeldi ki, kalabalıklara sık sık şöyle dedim: "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır." 

65 Mesih insanlara öğretmek için Tanrı'daki gerçeklerden yararlanmıştır. O bunu dünyadan almadı. 

Yunanlılardan, Keldanilerden, Essenilerden ya da Fenikelilerden değil - O hiç kimseden ışık almadı. 

Bunlar henüz cennetin yolunu bilmiyorlardı ve ben de yeryüzünde bilinmeyen bir şeyi öğrettim. 

66 İsa çocukluğunu ve gençliğini aktif hayır işlerine ve duaya adamıştı, ta ki göklerin krallığını, sevgi 

ve adalet yasasını, ışık ve yaşam öğretisini ilan etme zamanı gelene kadar. 

67 O günlerde ilan edilen sözümün özünü araştırın ve bana bunun herhangi bir insan öğretisinden ya 

da o dönemde bilinen herhangi bir bilimden gelip gelemeyeceğini söyleyin. 

68 Size söylüyorum, eğer o insanların eğitimini gerçekten talep etmiş olsaydım, havarilerimi 

oluşturduğum eğitimsiz ve cahil insanlar arasında değil, onların arasında öğrencilerimi arardım. 

69 Bana bu halkların öğretileri ve felsefeleri hakkında size ne söyleyebileceğimi soruyorsunuz, ben de 

size bunların Ruh'un esinleri olduğunu ama yalnızca Benim sahip olduğum yüce hakikat olmadığını 

söylüyorum. 

70 Bu Üçüncü Çağ'da, Kendimi insan aracılığıyla, onun ruhunu ve aklını kullanarak tanıtmak Benim 

isteğim olmuştur. Ancak bunu yaparken, mütevazı, eğitimsiz ve basit zihinlerden yararlandım, zihinlerinin 

bilimler ve teoriler tarafından dokunulmamış olmasına dikkat ettim. Talimatımı bu ifadesiz insan 

dudakları aracılığıyla vermek ve her türden insandan oluşan çok sayıda dinleyiciyi şaşırtmak ve etkilemek 

için, ses taşıyıcılarını önce ustalara gönderip onlardan donanım ve bilgelik almam gerektiğini 

düşünmemelisiniz - tam tersine, onları her türlü bulaşma ve etkiden uzak tuttum, böylece zihinleri 

insanların önünde İlahi ilhamı yeniden üretecek kadar tarafsız, saf ve özgür olabilirdi. O zaman bu 

insanlara (Üstatlara) Ruhumun şimdi insanlığa açıkladığı derin ve bilinmeyen mesajla ilgili ne sormuş 

olabilirler? 

71 Öğretimi onların anlayış organları aracılığıyla duyurmak için eğitimsiz ve basit insanları seçmemin 

nedeni budur. 

72 O dönemde İsa'ya verdiğim öğreti özü ve biçimiyle mükemmeldi. Ona herhangi bir kusur 

atfedemezsiniz, çünkü onu ilham eden ve onu ileten mükemmeldir. 

73 Bugün, mükemmellikten çok uzak yaşayan bu yaratıklar aracılığıyla iletişim kurarken, dikkatinizi 

Söz'ün dış biçiminden çok anlamına vermelisiniz, çünkü onlar ilahi mesajı kendilerine ilham edenin 

mükemmelliğiyle uyum sağlayamayan insan yaratıklardır. 

74 Tüm bunları size anlatıyorum çünkü zaten talimat almış olan insanlar, bu tezahürdeki varlığıma 

inanan insanlar, ruhani yükselişleri, duaları ve donanımları aracılığıyla, böylesine hassas bir ruhani görevi 

yerine getiren ses taşıyıcısıyla işbirliği yapma görevine sahiptirler. 

75 Bu görevi yerine getirenlerin sorumluluğunu anlamayanlar, onlara karşı sevgi dolu bir şefkat 

duymayacaklardır. Ama anlayışlı olanlar, duaları aracılığıyla çarmıhın yükünü kardeşleriyle paylaşmaya 

yardımcı olan sadık yardımcılar gibi olacaklardır. 

76 Bildirimim sona erdiğinde ve bu yaratıklar aracılığıyla kendimi gösterdiğimde size gösterdiğim 

tüm sevgiyi anladığınızda, bana şöyle demeniz gerekecek: "Tanrım, mademki bizim sefaletimize, 

günahkârlığımıza ve zavallılığımıza indin, böylesine büyük bir sevgiye karşılık vermek için ne 

yapmamalıyız? Ve sonra sevmeye ve yaşamlarınızı sevgiye, ışığa ve merhamete ihtiyacı olanlara adamaya 

başlayacaksınız. 
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77 İkinci Çağ'da etrafımı saran ve beni takip eden sevgili öğrencilerim, onlarla birlikte yaşamak ve 

onlara Ruh'un en değerli hazinesi olan gerçeği vermek için tahtını terk eden kişiye sevgiyle karşılık 

vermek istedikleri için canlarını verdiler, ruhlarını taşırdılar ve kanlarını döktüler. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 170 
1 Çarmıhta çektiğim işkenceleri düşündüğünüzde, insan alçaklığının bu denli zalimliğe ulaşmış 

olmasından dehşete kapılıyorsunuz. Ama size söylüyorum, o acı ve o zaman içtiğim kadeh en büyük acı 

değildi. 

2 Benim için en büyük acı, onların arasında yaşamama rağmen çocuklarımın benim kim olduğumu - 

onlara ışık dolu sözlerle gerçeği açıklayan kişi - tanımak istemediklerini ve sözlerimi reddettiklerini ve 

beni inkar ettiklerini görmekti; ben onların kalplerine sevgimi akıtırken onlar benimle alay ediyor ve 

dudakları bana karşı küfürler savuruyordu. 

3 Çarmıhta soluduğum son nefes, bunca sefalet ve bunca ölüm karşısında kalbimden gelen ilahi 

bağışlamaydı. Ama Tutkum bu iç çekişle sona ermedi. Size Hayat olduğumu söylemiştim ve Ruhum 

sonsuzlukta tüm insanların nankörlüğünü kabul etmeye devam etti. 

4 Benim vaat edilen Mesih olup olmadığımı tartıştılar. Kehanetlerin bildirdiklerini doğrulayıp 

doğrulamadıklarını görmek için eserlerimi incelediler; ve bazıları Benim Vaat Edilen Kişi olduğum 

sonucuna varırken, diğerleri Beni inkâr etti - sadece maddeye tapan materyalistler, kehanetleri dünyevi 

arzularına ve bencil çıkarlarına göre yorumlayanlar, hepsi Beni inkâr etmeye devam etti. 

5 Yaşam sözlerimi duyan ve kudretli işlerimi gören, ama bunları yalnızca Tanrı'nın 

gerçekleştirebileceğini anlamayanlar ne kadar da kördü. 

6 Bugün insanlığın Mesih'i, Baba'nın daha İlk Çağ'da insanlığa vaat ettiği Mesih olarak tanıdığını 

söyleyebilirsiniz. Yine de insanlar beni inkâr etmekten, reddetmekten ve sevgime duydukları nankörlüğün 

safrasını ve sirkesini bana sunmaktan vazgeçmiyorlar. 

7 Bugün artık İsa'dan şüphe etmiyorlar, ama birçoğu benim tanrısallığımı sorguluyor ve hatta inkâr 

ediyor. Bazıları bana büyük bir ruhani yükseliş atfediyor; diğerleri ise benim de Baba'ya ulaşabilmek için 

ruhun gelişim yolundan geçtiğimi iddia ediyor. Ama eğer öyle olsaydı, size "Yol, Gerçek ve Yaşam 

Ben'im" demezdim. 

8 Mantığınızı, felsefelerinizi biliyorum. Biliyorum ki sizin için sadece yücelmek ve mükemmelliğe 

ulaşmak için bu sınava ihtiyaç duyan bir ruh enkarne olur ve bu da İlahi "Söz "ün insan olduğuna 

inanmanızı engeller. İlahi Varlığın acı hissedebileceğini anlamadığınızı biliyorum ve bunun Mesih'in 

başına geldiğini fark eden insanlar bu nedenle O'nun vaat edilen İlah olabileceğini inkar ederler. 

9 Ah sevgili çocuklarım, keşke "Söz "ün yeryüzünde vücut bulmasının İlahi Sevgi'nin en büyük 

ifadesi olduğunu anlayabilseydiniz! Bu size karşı bir alçakgönüllülük arzusuydu ve beni kendinize daha ait 

ve kendinizi Baba'ya daha yakın hissetmeniz için kendimi sınırlama, küçültme arzumdan kaynaklanan bir 

öğretiydi. 

10 Ama o büyük acı - onun hakkında ne kadar az şey biliyorsunuz! Sadece fiziksel acıyı, acı çeken 

bedeni, ruhun ıstırabını düşünüyorsunuz ama insan yaratıkları ile Cennetteki Babaları arasında uyum 

olmadığı sürece aranızdaki acının devam edeceğini anlamıyorsunuz. Ama Babanıza geri yansımayan hangi 

acıyı çekebilirsiniz ki? 

11 Kendimi sizin yargılarınızdan koruduğumu ya da Beni inkâr ettiğiniz o tanrısal doğadan mahrum 

bırakmamanızı istediğimi sanmayın. Şu anda insana beni ruhuyla yargılamasını söylemek için geldim. 

12 İlahi Ruh tarafından ruhunuz için yazılmış olan büyük yaşam kitabını küçük insan aklınızla 

okumaya ve kavramaya çalışmaktan vazgeçin; çünkü ölümsüzlüğe ulaşan "beden" değil, ruhunuzdur. 

13 Unutmayın ki bu öğretileri size eğitimsiz ve basit yaratıklar aracılığıyla veriyorum ki onlara 

inanabilesiniz. Çünkü bunları size eğitimli ve bilgili insanlar aracılığıyla vermiş olsaydım, bu vahiyleri bu 

zamanlarda yeryüzünde ortaya çıkan pek çok teori arasında sadece bir diğeri olarak kabul ederdiniz. 

14 Bu dönemde benim sözümden etkilenenler gayretli işçiler olarak çalışmaya başladılar ve 

öğretilerimden ilham alarak yorulmadan çalıştılar. Dudakları bana şöyle demiyor: "Efendim, işte 

seninleyiz", çünkü yasamı yerine getirdiklerinde her yerde benimle olduklarını ve yarın insanlık için 

ruhani rehberler ve elçiler olacaklarını biliyorlar. 

15 Dünyada insanlar şimdiden barış ve ışık elçilerinin - İlahi Üstatla birlikte olan ve kalplere İyi 

Haberi getirecek olan sizlerin - gelmesini bekliyor. 
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16 Hâlâ kendinizi benim öğretilerimi uygulamaya hazırlama ve sınama sürecindesiniz. Kendinizi 

benim sevgimle doyuruyorsunuz ve tamamen benim İşimle dolusunuz. 

17 Bunlar zaten bildirimin son yılları. 1950'den sonra, sözümü geri çektiğimde, onu hatırlayacak ve 

nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz için yüreğiniz üzüntüyle dolacak. Ama size gerçekten söylüyorum, 

sizden ayrılmayacağım, sadece Kendimi gösterdiğim biçim değişecek ve hatta size daha yakın olacağımı 

bile söyleyebilirim çünkü gerçek ruhsallaşma zamanı gelecek. 

18 Benimle ruhani temas halinde olmaya devam edeceksiniz. Öğrettiklerimin ne kadar basit 

olduğunu, Galileli İsa'nın size öğrettikleriyle aynı olan yasamı anlamanın ne kadar kolay olduğunu fark 

edin. 

19 Sizi henüz yargılamak istemiyorum, ama bana giden yolu size bir kez daha göstereceğim. 

20 Şimdi hala öğrencisiniz, yarın usta olacaksınız ve size açıkladıklarımı sözle ve işle öğreteceksiniz. 

Siz erkekler ve kadınlar yüksek ahlaklı öğretmenler olacaksınız. Aralarında büyük bir ruhani iş başarmanız 

gereken dini topluluklarla yüzleşmek zorunda kalacağınızı düşünün, çünkü pek çokları arasında inanç 

sönmüş ve umut yok olmuştur ve bunun nedeni insanların kendilerini tanımamaları ve kendilerine 

merhamet etmemeleridir. Ama benim gerçeğimi duyurmak ve sevgimden söz etmek için kendinizi 

arındırmalısınız. 

21 İkinci Çağ'da öğrencilerime şöyle dedim: "Eğer bedeninizin üyelerinden biri günah işlemenize 

neden oluyorsa, onu kesin", yani acı ve fedakârlık pahasına da olsa, saf olmalısınız. Size diyorum ki: 

Kalbinizi arındırın, tutkuların içinde kök salmasına izin vermeyin. Damarın içini ve dışını temizleyin. 

22 Kalbinizin benim sevgimin ritmiyle atmasına izin verin, o zaman insan kardeşleriniz sizi 

ruhunuzun saflığı ve duygularınızın samimiyetiyle tanımak zorunda kalacaktır. Sakin bir denge bulun, 

affedin ve affedileceksiniz. Kendinizle barış içinde yaşayın. 

23. Putperest faaliyetlerinin ortasında Mesih'in gelişini bekleyen ne kadar çok hemcinsiniz olduğunun 

farkına varın. İnsanların arasında Baba, Efendi, kardeş ya da dost olarak, sevgi ve alçakgönüllülükle dolu, 

herkesi kurtarmak, kutsamak ve bağışlamak için yardım elimi uzatan biri olarak bulunduğumu bilmeden, 

cehaletleriyle sadece kötülere hükmümü infaz etmek, iyileri kurtarmak ve dünyayı yok etmek için 

geleceğimi düşünen kaç kişi var bir düşünün. 

24 Bu nedenle, yeni vahyimin kanıtını vermek için benim talimatım altında (ruhani) armağanlarınızı 

açıyorsunuz - ister acı çekenin acısını dindirmek, ister kayıp olana ışık yolunu göstermek, ister "Kalk ve 

yürü!" çağrısıyla "ölü olanı" yeni yaşama uyandırmak için. 

25 Ölüm fikrini ortadan kaldıracak ve gerçek yaşamın yolunu öğreteceksiniz. 

26 Çalışmalarımdan bahsederken, bunu inanarak yapın. İlham aldığınız anda, kalbinizin hissettiklerini 

ifade edin. Kendinizi hazırlayın, çünkü sizin ağzınızdan insanlığa sesleneceğim. Öğretilerimden 

sapmadan, uyanık bir şekilde yaşayın ki, kendinizi asla insanların tuzaklarına düşmüş bulmayasınız. 

27 Sözümü dinlemek için bir araya gelen grup hâlâ küçük. Ama onu tüm insanlığın bir temsili olarak 

görüyorum ve ona öğretimi veriyorum, tıpkı kızım Damiana Oviedo aracılığıyla İrademi onun aklı 

aracılığıyla bildirdiğimden beri yaptığım gibi. Size bu şekilde verdiklerim, değerli bir mücevher gibi 

kalplerinizde saklamanız gereken bilgelik öğretileriydi, çünkü onların özü sevgidir. 

28 Beni yorulmadan kabul ettiğiniz için sizi kutsuyorum. Benim size talimat verdiğim ve yol 

gösterdiğim gibi, sizin de insan kardeşlerinize talimat vermenizi ve yol göstermenizi istiyorum. Size 

merhametim olan şifalı merhemimle acıyı iyileştirme armağanını bahşettim. 

29 Sizler Benim Kendimi nasıl tanıttığıma tanıklık ediyorsunuz. Yarın, bu söz artık insan 

dudaklarından çıkmadığında ve bu lütuf artık var olmadığında, bu zamanı ve bu tezahürleri sevgiyle 

hatırlayacaksınız. Sonra da duyduklarınıza ve gördüklerinize tanıklık edeceksiniz. 

30 1950'den sonra insanlar size Rab'bin Sözü'nün ne şekilde tezahür ettiğini soracaklar ve siz de 

onlara bunun basit bir tezahürle, sade bir dille ve herkesin anlayabileceği şekilde yapıldığını 

söyleyeceksiniz. 

31 İlgiyle dinleneceksiniz ve öğretilerimi aktaran kitaplar hevesle okunacak. 

32 Çağlar boyunca sizi farklı biçimlerde eğittim, ama size öğrettiğim hep aynı talimat oldu. Her 

şeyden önce, Benim önümde değerli olabilmeniz ve nihayetinde sonsuz yaşamda erdemlerinizin ödülünü 

elde edebilmeniz için imanı ateşledi. 
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33 Yüreğinizde Benim göremediğim neyi Bana getirebilirsiniz? 

34 Her şeyi duyuyorum ve biliyorum. İzleyin ve dua edin, çünkü kurt sizi bekliyor. Yaşam yolunda 

günaha düşmüş olanları kınamayın; bunun yerine, gelişim yolunda ilerlemeleri için onları sevgiyle yeni bir 

başlangıç yapmaya davet edin. 

35 İkinci Çağ'da, günaha düşmesine izin veren bir kadın, İsa oradan geçerken açık bir caddede bir 

kalabalık tarafından yargılandı. Bu kişiler kadını zina yapmakla suçladılar ve onu öldürmeye çalıştılar. 

Bunun üzerine Efendiye dönüp onu sınamak için şöyle dediler: "Rab, bu kadın zina ederken yakalandı ve 

Musa'nın Yasası onun halk tarafından taşlanması gerektiğini söylüyor. Buna ne diyorsunuz?" O zaman İsa 

onlara şefkatle bakarak, "Aranızda günahsız olan ilk taşı atsın" diye karşılık verdi. 

36 Bu sözün ışığı ruhları aydınlattı ve hepsi kendilerini bir insanı yargılayamayacak kadar kusurlu ve 

değersiz hissettiklerinden utanarak geri çekildiler ve küçük meydanı boş bıraktılar. 

37 İsa yerde yatan kadına sordu: "Kadın, seni suçlayanlar nerede? Gittiler. Kalk, git ve bir daha günah 

işleme." 

38 Size doğrusunu söyleyeyim, her şeyi yargılamak yalnızca bana düşer. 

39 Sizi Sözümü incelemeye davet ediyorum ve eğer esenliğimi istiyorsanız, her zaman rehberiniz 

olmaları için emirlerime uyun. 

40 İnsanlar, afişinize aktif hayırseverlik yazın. Her kim benim alanlarımda çalışmak isterse, 

merhameti işinin temel ilkesi haline getirsin, o zaman yerine getirmesi gereken büyük bir misyonu 

olacaktır. 

41 Acının yayıldığı tarlalar çok geniştir ve sevgi ve merhamet tohumu, ekmek için yola çıkacak 

olanların yüreklerinde çok seyrek olarak depolanmıştır. 

42 Teselli ruhum, yeryüzünde bu büyük sevgi işini yürütecek olan herkesin üzerine dökülüyor. Ancak 

bu teselli aynı zamanda ruhani dünyaya, ışıklarını yeryüzünün yollarına yaymakla görevlendirilmiş olan 

varlıklara da bahşedilmiştir. 

43 Size ruhani dünyamdan söz ettiğimde, gerçek hizmetkârlar olarak yalnızca Rablerinin kendilerine 

emrettiği şeyi yapan itaatkâr ruhani varlıklardan oluşan ev sahiplerini kastediyorum. Bunları size 

danışmanlar, koruyucular, doktorlar ve tüm insanlara gerçek kardeşler olsunlar diye gönderdim. Şikâyet 

etmezler, çünkü içlerinde huzur vardır. Soru sormazlar, çünkü evrimlerinin ışığı ve uzun yollardaki 

deneyimleri onlara insanların zihinlerini aydınlatma hakkını vermiştir. Her yardım çığlığında ve her 

ihtiyaçta hazır ve alçakgönüllüdürler. 

44 Size talimatlarını, tanıklıklarını ve cesaretlendirmelerini sunabilsinler diye kendilerini aranızda 

tanıtmaları için onlara talimat veren benim. Sizden önce giderler, yolu temizlerler ve cesaretinizi 

kaybetmemeniz için size yardım ederler. 

45 Yarın siz de, ruhani varlıkların sonsuz dünyasında yalnızca insan kardeşlerine duyduğu sevgiyle, 

Babasını yücelttiği ve sevdiği bilinciyle çalışan bu ışık ordusuna ait olacaksınız. 

46 Eğer onlar gibi olmak istiyorsanız, varlığınızı iyiliğe adayın. Huzurunuzu ve ekmeğinizi paylaşın, 

muhtaçları sevgiyle kabul edin, hastaları ve tutukluları ziyaret edin. Doğru yolu aramak için dolaşan 

hemcinslerinizin yoluna ışık tutun. Sonsuzluğu asil düşüncelerle doldurun, olmayanlar için dua edin, o 

zaman dua onları size yaklaştıracaktır. 

47 O zaman, ölüm kalbinizin atışını durdurduğunda ve gözlerinizdeki ışık söndüğünde, uyumu, 

düzeni ve adaletiyle harika bir dünyaya uyanacaksınız. Orada Tanrı'nın sevgisinin tüm çalışmalarınızı, 

denemelerinizi ve acılarınızı telafi edebileceğini anlamaya başlayacaksınız. 

48 Bir ruh o eve ulaştığında, sonsuz bir huzurun giderek daha fazla nüfuz ettiğini hisseder. Hâlâ bu 

mutluluktan uzakta yaşayanları hemen hatırlar ve sevdiklerinin de bu ilahi armağana kavuşması için 

duyduğu özlemle, dünyadaki kardeşlerinin kurtuluşu, refahı ve barışı için mücadele eden ve çalışan ruhani 

ev sahiplerine katılır. 

49 Yüreğinizi hazırlamak ve ruhunuza güç vermek için sesim, daha önce de belirttiğiniz gibi, 

ruhunuza kararlılık veren bu deneme yolunda sizi cesaretlendiriyor. Gücü olanlar bunu kendilerini zayıf 

hissedenlerle paylaşabilir. 

50 Yakında diğer ülkelerden birçok insanın Üstadın kendini tanıttığı bu ulusa geldiğini göreceksiniz. 
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51 Bilgeliğimin ışığı insanları uyuşukluklarından uyandıracak ve onların ruhsal ve entelektüel olarak 

geliştiklerini göreceksiniz. Bu adım insanlığın iyiliği için olacaktır. 

52 Uluslar gözlerini yeryüzünün bu kısmına çevirecek ve basılı olarak korunacak olan işimi ve 

sözümü bilecekler. Çünkü o zaman ses taşıyıcıları olarak adlandırdığınız kişilerin zihinleri bu bildiriye 

kapalı olacaktır. 

53 Büyük kalabalıkları ağırlamış olan buluşma yerleri Ben ayrıldıktan sonra da açık kalacak, böylece 

öğrenciler Sözümü çalışmak için orada toplanmaya devam edebilecekler. Nöbetçi askerler gibi nöbet 

tutacaklar ve bugün müjdelediğim "sonuncuların" gelişini bekleyecekler. Görev yerinize geldiğinizde, size 

açıkladığım şeyin büyüklüğünü fark edecekler. Bu misyona sadık kalmazsanız, barış ve ışık arzusuyla size 

yaklaşmaya çalışanları sefalet ve felaket karşılayacaktır. 

54 Ayrıca size dünyayı yönetenlere karşı görevlerinizi yerine getirmeyi de öğreteceğim. Kararlarının 

halkları için faydalı ve adil olmasını istiyorsanız, onları dua ederek desteklemelisiniz. 

55 Bu şekilde çalışmak yerine onları terk eder ve yalnızca kararlarını eleştirmekle meşgul olursanız, 

mücadelede cesaretlerini kaybetmelerine ve zararlı etkilere maruz kalmalarına izin vermiş olursunuz. 

Barışın koruyucuları gibi olun. 

56 Size gerçekten söylüyorum, insanlığın en eski günlerinden beri, insan kendi içinde ruhani bir varlık 

taşıdığının sezgisel bilgisine sahipti - görünmez olsa da, yaşamının çeşitli işlerinde kendini açığa vuran bir 

varlık. 

57 Rabbin sana zaman zaman ruhun varlığını, doğasını ve gizli varlığını açıkladı. Çünkü onu içinizde 

taşıyor olsanız da, cisimleşmenizin sizi sardığı perde o kadar kalındır ki, varlığınızdaki en asil ve en saf 

olanı ayırt edemezsiniz. 

58 İnsanoğlu pek çok gerçeği inkâr etmeye cüret etmiştir. Yine de - ruhunun varlığına olan inanç en 

çok savaştığı şeylerden biri olmamıştır, çünkü insan ruhunu inkar etmenin kendini inkar etmekle aynı şey 

olduğunu hissetmiş ve sonunda anlamıştır. 

59 İnsan bedeni tutkuları, ahlaksızlıkları ve materyalizmi yüzünden yozlaştığında, bir zincir, karanlık 

bir göz bağı, bir hapishane ve ruhun ortaya çıkmasının önünde bir engel haline geldi. Bununla birlikte, 

insanoğlu imtihan saatlerinde yardımına koşacak bir iç ışık kıvılcımından hiçbir zaman yoksun 

kalmamıştır. 

60 Size gerçekten söylüyorum, ruhun en yüksek ve en saf ifadesi vicdandır, insanı onu çevreleyen 

tüm yaratıklar arasında ilk, en yüksek, en büyük ve en asil yapan o içsel ışıktır. 

61 "Usta" - sessizlik içinde bana soruyorsunuz - "ruh hakkında neden bu kadar az şey biliyoruz? 

Neden kendimiz hakkında bu kadar az şey biliyoruz?" 

62 Efendi sana cevap veriyor: Çünkü dünyanın size getirdiklerine daha çok yöneldiniz ve kendinizi 

ruhunuz olan ölümsüz olanın çalışmasına adamadınız. Ruh bile yaşamın kendisine sunduğu güzellikler, 

harikalar ve zevkler karşısında - kısa bir süre için bile olsa - kendi gelişiminin ona sunabileceği 

mutlulukları reddeder. Yine de - size dürüstçe söylemeliyim - bu nedenle dünyevi maddenin ruhtan daha 

güçlü olduğuna ve maddeleşene kadar batmasının nedeninin bu olduğuna inanmamalısınız. Hayır, ruh 

kıyaslanamayacak kadar güçlüdür ve her zaman da öyle olacaktır. Ama eğer düştüyse, bunu gönüllü olarak 

yapmıştır; kendisine -geçici bir süre için bile olsa- bedenin duyuları aracılığıyla zevkler ve ayartmalar 

açısından zengin bir yaşam sunan bir dünyanın cazibesine kapılmıştır. 

63 Maddeleşmesinin kendisini tanımasını engellemesi ve insani yanı aracılığıyla yeteneklerini ortaya 

çıkarmasına izin vermemesi doğaldır. Çünkü maddi doğa en çok ruhani doğaya karşıt görünmektedir. 

Bununla birlikte, her ikisi de içinizde uyum bulduğunda, fiziksel doğanızın ruhani ve hatta ilahi olanı tüm 

güzelliğiyle yansıtan saf bir ayna gibi olduğunu deneyimleyeceksiniz. 

64 Yaptığım işlerde benim varlığımı arayın ve beni her fırsatta bulabileceksiniz. Beni duymaya çalışın 

ve yaratılmış olan her şeyden yayılan güçlü sesimi duyacaksınız. Çünkü yaratılışın tezahürleri aracılığıyla 

kendimi açığa vurmak benim için kolaydır. Kendimi hem bir yıldızda, hem bir fırtınanın şiddetinde, hem 

de bir şafağın hafif ışığında gösteririm. Sesimin bir kuşun melodik ötüşünde duyulmasına izin veriyorum, 

tıpkı çiçeklerin kokusuyla ifade ettiğim gibi. Ve benim her ifadem, her cümlem, her çalışmam hepinize 

sevgiden, adalet yasalarına uymaktan, bilgelikten, ruhtaki sonsuzluktan söz eder. 
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65 Maddi olan üzerinde gücünüz olmasına rağmen neden kendinizi tüm ruhani doluluğunuzla, 

ruhunuzun muhteşem güzelliğiyle gösteremediniz? - Çünkü kendinizi dünyanın tutkularına kaptırmanıza 

izin veriyorsunuz. 

66 Bu nedenle, bu şekilde daha büyük bir ruhaniyete erişeceğinizi düşünerek öğretilerimi çalışmaktan 

ve uygulamaktan kaçınmayın. Bunu bilgelik yoluyla kazanmayı öğrenmelisiniz, o zaman ruhunuzun 

kendini göstermesine izin verdiğiniz evrensel uyumun başlangıcına ulaşmış olacaksınız. 

67 Yasayı yorumlayın ve uygulayın. Bu sizi yüksek ruhani dünyalarda yaşamaya hazırlayacaktır. 

Maddi dünyalar var olduğu sürece, ruhani dünya ışığını yaymaya ve üzerlerine dökmeye devam etmelidir. 

68 Bir düşünün: Eğer şu anda temelsiz bir fiziksel kabuğun üstesinden gelemiyor olsaydınız - bir 

zamanlar daha yüksek bir ruhsallaşma dünyasında yaşarken ruhunuza hangi görevi emanet edebilirdim? 

69 Ey insanoğulları, bu öğretileri size yalnızca ben verebilirim. Gizli odamda sizin için hâlâ neler 

sakladığımı hangi insan size söyleyebilir? Ey öğrenciler, düşünün ve dua edin ki, talimatım sizi ruhun 

dünyasal giysisiyle barışmasına yöneltebilsin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 171 
1 Huzura olan susuzluğunuzu gidermek ve sizi arındırmak için lütuf pınarı üzerinize dökülür. 

2 Sana talimat vermeliyim çünkü seni hâlâ zayıf görüyorum. Bu Söz'de ruha yeni bir cesaret veren 

güç vardır. 

3 Beni dinlediğinizde, kederlerinizin kalplerinizi nasıl terk ettiğini fark etmiyor musunuz? Çünkü 

Baba'nın sesi sizi rahatlatır ve teselli eder. 

4 Sizler hâlâ ruhun uzun yolundaki çocuklarsınız ve bu nedenle merhametim sizi destekliyor ve 

öğütlerim size rehberlik ediyor. Yolda dikenler var ve kenarlarında uçurumlar var, ama size yanlış adımlar 

atmamayı, ayartılmanın sizi yenmesine izin vermemeyi öğretiyorum. Çünkü sizin kaderinizde, 

yaşamınızla örnek olarak hemcinslerinizi eğitmek vardır. Bu şekilde Üstatların Üstadını dinlediğinize dair 

en iyi tanıklığı vermiş olacaksınız. 

5 Her ne kadar ruhunuzu düşünsem de, ruhunuzla uyum sağlamak ve Tanrı'sına mükemmellikten bir 

iz bırakarak hizmet etmek için şefkat, sevgi ve sabra ihtiyaç duyan zayıf bir yaratık olan bedeninizi de 

unutmuyorum. 

6 Her yılın sonunda bir vicdan muhasebesi yapın, çünkü yeryüzünde yaşadığınız sürece zamanın 

yasalarına da tabisiniz. Düşüncelerinizi geçmişe çevirin, her şeyin bir kez daha önünüzden geçip gitmesine 

izin verin. Sözümü ilk duyduğunuz günü, ruhunuzun önünde yeni bir çağın açılmakta olduğunu önceden 

gördüğü ve bu öğretinin gerçeğini çok net bir şekilde görmesine izin vermek için birçok gizemin 

perdesinin artık yırtıldığını anladığı o günü hatırlayın. Çünkü o andan itibaren yaşamınızda mevcut olan 

hataları ve yanlışları anladınız ve hemcinslerinizi severek ve onlara hizmet ederek Rabbinize hizmet etmek 

için içinizde muazzam bir arzu uyandı. Şu andan itibaren beni takip edeceğinize dair yemin etmekte 

tereddüt etmediniz, bir zayıflık ya da umutsuzluk anının gelip sizi tökezletebileceğini düşünmediniz. 

7 Ancak beni dinlediğiniz ölçüde, talimatlarım varlığınıza nüfuz etti ve vicdanınız, bedenin 

içgüdülerini dizginleyen itaatkâr bir yargıç oldu. 

8 Vicdanınız, yasalarımı yerine getirmenin ne anlama geldiğini ve onları ne zaman ihlal edeceğinizi 

fark etmenizi sağlayarak sizi uyarmadan kötü eylemlerinizi asla kınamadı. 

9 Vicdanınız tarafından bu şekilde yönlendirilerek, yolu seçmeniz için sizi bıraktım ve Beni aramayı 

ve bu yolda iyilik yapmayı seçtiğinizden beri, sizi nezaketle düzelten, ilahi adaletle yargılayan ve sizi en 

mükemmel Baba olarak seven, yorulmak bilmeyen ve sevgi dolu bir Efendi oldum. 

10 Öyle olsa bile, öğretimi yaymak için sahip olmanız gereken ruhanilik derecesine henüz 

ulaşmadınız. 

11 İnsan kardeşlerinizin acılarını, ıstıraplarını ve aynı zamanda sevinçlerini kendinize mal ettiğinizde, 

yolda emin bir adım atmış olacaksınız. Sizden daha az suçlu olanları yargıladığınız ve alçakgönüllü olmak 

yerine kendinizi başkalarından üstün gördüğünüz sürece, benim öğrencilerim olmaktan hala uzaksınız 

demektir. Çarmıha gerildiğimi ve insanlığı bağışladığımı görmediniz mi? Neden Beni örnek 

almıyorsunuz? - Çünkü bedenle ilgili tatminleri her zaman ruhla ilgili olanlardan daha büyük bir ilgiyle 

algılıyorsunuz. 

12 Talimatlarımı henüz tam olarak anlamadığınızı ve sizi bekleyen hedef hakkında net bir fikriniz 

olmadığını görüyorum. 

13 Çocuklarımdan hiçbirinin karanlığın esneyen uçurumunda yok olmasını istemiyorum. Ruhani 

mükemmelliğe giden merdivenin basamaklarını birbiri ardına tırmanmaya devam etmenizi istiyorum. 

14 Şimdi tüm yaşamınızı ve yaptıklarınızı vicdanınızın ışığında gözden geçirin ki ilerleme mi 

kaydettiğinizi yoksa durma noktasına mı geldiğinizi anlayabilesiniz. Bazılarının ahlaksızlıklarına bir son 

vermesi gerekiyor. Sizi temin ederim ki, beden için tutkularından vazgeçmek anlamına gelen fedakârlık 

sırasında, bana hizmet etme ve hemcinslerinizi sevme arzusunu hissedeceksiniz. O anda tövbe patlayacak 

ve ağlamak kalpte tazelik ve huzur, ruhta samimiyet bırakacaktır. 

15 Hizmetimde sizden tam bir fedakârlık talep etmedim, etmeyeceğim de; çünkü dünyada 

üstlendiğiniz görevler de aynı şekilde zamanınızı alıyor. Ama bu görev sırasında Benden öğrendiklerinizin 

de farkına varmanızı istiyorum. 
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16 Açlık, hastalık ya da sefalet çekenleri izleyin ve onlar için dua edin, çünkü ben sizi gözeteceğim. 

Sözümü araştırın; bunu yaparken benimle sürekli diyalog halinde olacaksınız. 

17 Sonsuzluğa giden ışıklı bir yol olarak önünüzde yükselen ve ruhunuzu Baba'nın kucağına - 

huzurun ve tarifsiz mutluluğun kucağına - ulaşmaya davet eden cennet merdivenine ruhunuzla bakın. 

18 Sizi pusulasız kazazedeler gibi, çölde kaybolmuş hacılar gibi kaybolmuş buldum. Ama size umut, 

inanç ve teselli dolu bir yol bulmanızı sağlayan, ruhunuzu yükselten ve hedefine doğru devam etmesi için 

onu canlılık ve enerjiyle dolduran ışığımı gönderdim. 

19 Cennet merdiveninin sonunda, son basamakta, hepinizin kaderinde olan, ancak liyakatle, imanla, 

büyük sevgi ve merhametle kazanılması gereken bir ev vardır; engelleri aşarak ve düşmanları yenerek 

sonunda yeni Vaat Edilmiş Topraklara, bu dünyadan olmayan krallığa ulaşırsınız. 

20 Bu cennet merdiveni düz bir yoldur ve üzerinde hiçbir labirent ya da sapma yoktur; bununla 

Yasamı yerine getirirken ve öğretilerimi derinlemesine incelerken hiçbir güçlükle karşılaşmayacağınızı 

anlamanızı sağlıyorum. 

21 Bu yolda yılmadan ilerleyecek ve yükselişiniz için mücadele edeceksiniz. Seni güçlü kılacağım. 

Benim gücüm ve ışığımla değilse, hangi silahlarla savaşacak ve kendinizi savunacaksınız? Günahlarınızın 

üstesinden neyle gelirsiniz? Eğer sizi sevgi örtümle örtmeseydim, kendinizi düşmanlarınızdan nasıl 

kurtarabilirdiniz? Ama gerçekten, size söylüyorum, benim korumamı ve kılıcımın ışığını da liyakat 

yoluyla elde etmelisiniz. 

22 İzleriniz, önünüzde açılan ruhani yolda iz bırakmaya devam edecektir. Ancak bu izler iyi işlerden, 

feragatlerden, asil eylemlerden, cömert sevgiden ve sınırsız merhametten bahsetmelidir. 

23 Herkesin kaderi ruhani görevi ve insani görevi tarafından belirlenir. Her ikisi de birbiriyle uyum 

içinde olmalı ve tek bir hedef doğrultusunda çaba göstermelidir. Size doğrusunu söyleyeyim, sadece 

ruhani çalışmalarınızı değil, maddi çalışmalarınızı da değerlendireceğim. Çünkü onlarda ruhunuzun Bana 

ulaşmasına yardımcı olacak erdemleri keşfedeceğim. 

24 Gezintilerinizde yalnız olmayacaksınız. Önünüzde - bazıları daha yakında, bazıları daha uzakta - 

adım adım ilerleyen, arkalarında yürüyenleri izleyen ve onlar için dua eden pek çok varlık var. İdealleri 

tek başlarına ya da ilk olarak varmak değil, kardeşlerinin önünü açmaktır; böylece bir gün ilklerin 

mutluluğu herkesin mutluluğu olacaktır. 

25 Bu yol bana ne kadar güzel görünüyor! Çocuklarımın ilerleyişini, daha yükseğe çıkma ve yeni bir 

mükemmellik seviyesine ulaşma çabalarını gördüğümde ruhum nasıl da tazeleniyor! 

26 Tüm dünyalardan varlıklar var, bazıları ruhen, diğerleri bedenen, hepsi farklı görevler yerine 

getiriyor. Yarın ruhun huzurunun size vereceği balın tatlı tadıyla ziyafet çekmek için evinizi sonsuzlukta 

kuruyorsunuz. 

27 Ne mutlu beni doğruluk yolunda izleyenlere! 

28 Seven ve güvenen, görevini bilen ve yerine getiren kişi kutsanmıştır. 

29 Size "yol "dan söz ettiğimde, yeryüzündeki bir yolu kastetmiyorum, çünkü içinde yaşadığınız 

dünya Benim Krallığımın olduğu yer değildir. Bu, daima yukarı doğru giden ruhani bir yoldur. Ruhunuzu 

bekleyen gelişme ve ilerlemedir. Bu nedenle, dünyanın neresinde olursanız olun, ruhun yolunda 

olabilirsiniz. 

30 Çocuklarım, eğer yoldan çıktıysanız, ona geri dönün; eğer durduysanız, ileri gidin. 

31 İçinizde taşıdığınız görevi, yeteneklerinize ve gücünüze göre size verdim. Tek yapmanız gereken 

onu anlamak ve sevmek. Çabalarınız için gerekli ışığı alabilmeniz için her gün dua edin. Bundan sonra, 

sizi çağıranların, size yalvaranların seslerini duyabilmeniz ve imtihanlarla yüzleşebilmeniz için hazırlıklı 

ve dikkatli olun. Varlığınızın her günü, her birinizin yazmakta olduğu kitapta bir sayfadır. Her gün bir 

deneme ile işaretlenir ve her denemenin bir anlamı ve nedeni vardır. 

32 Sizden bedenen ve ruhen sağlıklı bir halk yaratacağım, çünkü siz seçilmiş kişisiniz, tüm 

zamanlarda vahiylerimin tanığısınız; ve bu çağda zor bir görevi yerine getirmek ve yeni nesillerin yolunu 

açmak için geldiniz. 

33 Ne benden ne de kendinizden şüphe etmeyesiniz diye yolunuza sevgi kanıtları ektim. - Bu 

zamanda beni dinlemiş olan sizler mezara girmeyeceksiniz ve sizinle paylaştığım bu tezahürün sırrını da 
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yanınızda götüreceksiniz. Çünkü sizin en önemli göreviniz benim adıma insanlarla konuşmak ve 

vahiylerime tanıklık etmektir. 

34 Bana bunu yapmak için eğitiminiz olmadığını söylemeyin, çünkü sizinle sık sık konuştum ve 

dinleyerek kendinizi arındırdınız. Hepiniz bu mesajı dünyaya taşıyabilirsiniz. İnsanlar bunu bekliyor ve 

almaya hazırlar. İnsanların sahip olduğu ruhanileşme ve barış arzusunu fark etmediniz mi? Onların 

cehaletinden ve acılarından etkilenmiyor musunuz? 

35 Ruhum tüm insanların üzerine dökülür, vicdanları aracılığıyla onlarla konuşur ve onlara söyler: 

Bana gel ve dinlen. Eksikliğini duyduğunuz inancı alın, artık yolunuzu şaşırmayın. 

36 Millet, şu anda dünyada ortaya koymakta olduğum çalışmayı biliyor musunuz? "Hayır," 

diyorsunuz, "biz sadece bu insanlığın isyan ettiğini, büyük bir yıkıma sürüklendiğini ve kabir ziyaretine 

katlandığını görüyoruz." Size doğrusunu söyleyeyim, Bana arınmış olarak dönebilsin diye, insanın kendi 

eliyle kendini yargılamasına, tüm hatalarını kabul etmesine izin verdim. Işığımı her yaratığa gönderdim ve 

sıkıntı günlerinde onun yanında oldum. 

37 Ruhum her ruhun üzerine inmiştir ve meleklerim evrenin her yerine dağılmış, her şeyi düzene 

sokmak ve rotasına geri döndürmek için talimatlarımı yerine getirmektedir. O zaman, herkes görevini 

yerine getirdiğinde, cehalet ortadan kalkacak, kötülük artık var olmayacak ve yeryüzünde sadece iyilik 

hüküm sürecektir. 

38 Ah, keşke Beni anlayabilseydiniz, sizi mükemmelleştirmek için duyduğum özlemi bilseydiniz - 

şimdiden ne kadar yükselmiş ve Bana ne kadar yakın olmuş olurdunuz! Eğer iradeniz benim olsaydı, sizi 

beklediğim zirveye çoktan ulaşmış olurdunuz. 

39 Ama benim arzum nedir, millet? - Birleşmeniz ve barışınız. 

40 İşte yine buradayım, sizinle konuşuyorum, uyanışınızı beklerken kalplerinizi harekete geçiriyorum. 

41 Her iyi ağaç korunacak, kökleri ve dalları yolculara barınak ve besin sağlamak için yayılacaktır. 

Ama yabani otlar kökünden sökülüp söndürülemeyen ateşe atılacaktır. 

42 Sizinle kinaye yoluyla konuşuyorum ve size bu ağaçtan söz ettiğimde, insanların eserlerinden söz 

ediyorum. 

43 Görevlerimi emanet ettiğim kişilere diyorum ki: Hasadınızı hazırlayın. - Aile babaları, öğretmenler 

ve yöneticiler, efendiler ve hizmetkârlar, büyükler ve küçükler, tarlalarınızı Bana yabani olarak sunmanızı 

istemiyorum. Sadece küçük bir ekim olsa bile - onu bana arınmış ve yüksek sesle sunun. 

44 Bana gelin, çağırın, size açılacaktır. Ama neşeyle, yaptığınız işten memnun olarak gelin ki 

kendinizi benim gibi harika hissedebilesiniz. 

45 Doğrusu size derim ki, eğer bin tane hazır akıl olsaydı, kendimi bu bin tanesiyle aynı anda 

tanıtırdım. 

46 Aklı aracılığıyla İrademi size ilettiğim kızım Damiana Oviedo aracılığıyla Kendimi ilk kez 

tanıttığımdan beri size öğretilerimi veriyorum. O zamandan beri, bilgeliğim bu ses taşıyıcıları aracılığıyla 

aktı; bu bilgeliği değerli mücevherler gibi kalplerinizde biriktirmelisiniz, çünkü onlar sevgi içerirler. 

47 Size öğrettiğim ve rehberlik ettiğim gibi, sizden de hemcinslerinize öğretmenizi istiyorum. 

48 Sizler bu süre içinde söylediğim her şeyin tanıklarısınız, öyle ki yarın, Sözüm artık yanınızda 

olmadığında, bu öğretileri hemcinslerinize anlatabilesiniz. O zaman, bu tezahürlere dönüp baktığınızda, 

size Üstadın kendisini nasıl tanıttığını ve ses taşıyıcısının bununla ne yaptığını soranlara açıklayacaksınız. 

Çünkü 1950'den sonra insanlar size soracaklar ve tanıklıklarınızdan esinlenerek sözümün yazılı olduğu 

kitapları isteyecekler ve onlarda benim varlığımı ve özümü bulacaklar. Kusur ararlarsa bulamazlar, çünkü 

Kendimi gösterdiğim kişilerin kusurları o kitaplara girmeyecektir. 

49 Bu yazılar kalplerde gerçek inancın ışığını yakacaktır. Günahkârlara yenilenmenin yolunu 

gösterecekler ve birçoğu şu anda beni dinleyenlerin çoğundan daha fazla iman ve sevgi gösterecek olan 

yeni öğrenciler, yeni askerler üretecekler. 

50 Tanıklıklarınızın yüksek sesle ve doğru olması için kendinizi hazırlayın. Işığımı tüm insanların 

üzerine tutuyorum. 

51 Hazırlıklı olan yürek kutsanmıştır, çünkü varlığımı hissedecektir. 

52 İnsanlar, bu Üçüncü Çağ'da her zihnin, kalbin ve ruhun bu ruhani bilgiye erişmesi benim 

isteğimdir. 
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53 Herkes öğrencim olabilsin diye bilgelik kitabı açıldı. 

54 Şu anda size vermekte olduğum talimatı büyük bir gayretle izleyin. 

55 Sizler, kendilerine bir miras emanet ettiğim, İradem uyarınca olan her şeyi açıkladığım mütevazı 

ailemsiniz. 

56 Cennetteki evinizi tanımıyorsunuz ve çölde dolaşmaya devam ediyorsunuz. Ama ben sizi 

sevgimde birleştirmeye geldim ve Babanızın sevgisinin sizi beklediğini unutmamalısınız. Şu anda sizin 

için yolu hazırlıyorum, böylece günün zorlu işlerinden sonra kendinize gelebilirsiniz. Ama size şimdiden 

söylüyorum ki bu yolda çiçeklerden çok dikenler var. Hayatın yollarını öğrenmiş ve bu yollarda sebat ve 

cesaret kazanmış olan sizleri hiçbir şey şaşırtmayacaktır. 

57 Sizler şu anda benim öğrencilerimsiniz, benim vahyimi anlamaya çalışıyorsunuz ve aynı zamanda 

bilimin ilerlemesi karşısında şaşırıyorsunuz. Tüm bu mucizelere tanık olduğunuz için sevinin, çünkü 

yalnızca insan zekâsının meyvelerini tanımakla kalmadınız, aynı zamanda yüksek bir gelişim düzeyinde 

ruhani bilgiye de ulaştınız. 

58 Bilgili olduğu düşünülen kaç bilim insanı ruhani yaşamı inkar ederken, siz onların farkına 

varmadıkları şeyi anlıyorsunuz. Göreviniz (öğretimi) duyurmaktır ki bu zamanda herkes ışığa doğru bir 

adım daha atabilsin. 

59 Bana gelmek için can atan insanların arzularını görüyorum. Size söyledim: Herkesin beni 

bulmanın sonsuz mutluluğunu deneyimleyebilmesi için yolu açtım. Yenilenmeye, ruhsallaşmaya doğru bir 

adım atmış olan sizler, ruhunuzun sevinçle coştuğunu hissedin. 

60 1950'nin sonunda ayrılmadan önce bu dinleyicileri burada donanımlı bir şekilde bırakmak 

istiyorum. 

61 İkinci Çağ'da on iki adam hazırladım ve onlar Doktrinimi o zamanlar bilinen dünyanın her yerine 

yaydılar. Benim sevgi yasamı yerleştirmek için on iki adam yeterliydi. Onlara bir kez daha insanların 

arasında olacağımı söyledim. Ve şimdi sözüm yerine geldi, çünkü Efendi ruhsal konuklarıyla birlikte ruh 

olarak yeniden geldi. 

62 Bu, ruhun özgürleşme zamanı, ışık ve evrim çağıdır. Ruhlarda bıraktığım tohumu tanıyacaksınız 

ve bu tohum, 1866 yılından beri Kendimi gösterdiğim bu Üçüncü Çağ'da insanlara gelişime tanıklık 

edecek. 

63 Şu anda beni dinleyen sizler, bu zamanda benim öğrencilerimsiniz ve hangi yolda olduğunuzu 

bilmeden bana geldiniz. 

64 Yeni öğrencilerimin bu dünyada barış tohumları ekmelerini istiyorum. 

65 Bana adamak için dünyadan ayırdığınız kısa anlar sayesinde ruhunuzun gelişimi için ne kadar çok 

şey başardığını bilemezsiniz. Gerçekten de, Babanıza vardığınızda sizin için sürprizlerim var. 

66 Size emrettiğim bu görev hassas bir görevdir, ama ağır bir özveri çarmıhı değildir. İrade 

özgürlüğüne sahip olduğunuz için hiçbir şey sizi bu öğretileri takip etmeye zorlayamaz. Ancak sizin olan 

bu düşünce, yaşam ve eylem özgürlüğünün üzerinde, size ne yapmanız gerektiğini öğütleyen ve iyiyi 

kötüden ayırt etmeyi öğreten bir ışık, yani vicdan parlar. Bu ışık, içinizde ve dışınızda olan, sevinçte 

olduğu kadar acı çekerken, iyi bir yolda yürürken ya da uçuruma doğru koşarken size yardımcı olan 

Ben'im. Ben her yerdeyim çünkü ben evren boyunca atan İlahi Kalbim. 

67 Sizin için daha fazla kefaret ya da acı istemiyorum; tüm çocuklarımın ruhlarının, yıldızların gök 

kubbeyi güzelleştirdiği gibi, ışıklarıyla krallığımı aydınlatmasını ve Babanızın kalbini sevinçle 

doldurmasını istiyorum. 

68 Kalplerinizi sevgi elçisi Meryem'i, çocukların kalplerini teselli etmek için inen Anne'yi kabul 

etmeye hazırlayın. 

69 Tanrı'nın yarattıklarına duyduğu şefkat dolu sevginin şekli yoktur. Ancak İkinci Çağ'da İsa'nın 

Annesi Meryem'de bir kadın şeklini almıştır. 

70 Meryem'in her zaman var olduğunu anlayın, çünkü onun varlığı, sevgisi ve şefkati her zaman 

İlahiyat'ta olmuştur. 

71 İnsanlar Meryem hakkında ne kadar çok teori ve hata üretmişlerdir! Anneliği, hamile kalması ve 

saflığı hakkında. Bu süreçte ne kadar çok küfrettiler! 
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72 Bu saflığı gerçekten anladıkları gün, kendi kendilerine, "Hiç doğmamış olsaydık bizim için daha 

iyi olurdu" diyeceklerdir. Ruhlarında ateşten gözyaşları yanacak. O zaman Meryem onları lütfuyla 

saracak, İlahi Anne onları örtüsüyle koruyacak ve Baba onları bağışlayacak ve sonsuz bir sevgiyle şöyle 

diyecektir: "İzleyin ve dua edin, çünkü sizi bağışlıyorum ve sizde dünyayı bağışlıyor ve kutsuyorum." 

73 Ellerinizde hasat aramıyorum çünkü onların boş olduğunu biliyorum. Yüreklere iman ekmek 

yerine, sahip oldukları azıcık imanı da ellerinden alıp götürenleri gördüm. 

74 Etkin komşu sevgisini uygulayabilmeniz için size bol bol yetenek bahşettim ve bu nedenle bana 

muhtaç insanlar olarak gelip yardımımı istemeniz doğru değildir. 

75 İnsan kardeşleriniz yardım için size başvurduğunda onları dinlediniz mi ve onlarla ilgilendiniz mi? 

Vicdanınız size birçok durumda sağır ve kayıtsız kaldığınızı söylüyor ve bu size İsa'da öğrettiğim öğreti 

değildir. 

76 Bakışlarım kalplerinizi okur, Sözüm sizi yargılar ve siz titremezsiniz. Sizi yargılarken, size 

öğretirim, sizi severim ve sizi affederim. Beni işiten sizleri ve tüm insanlığı bağışlıyorum. 

77 Bazen sizi kararsız görüyorum ve ilerlemekten korkuyorsunuz, yolun tuzaklarından 

korkuyorsunuz, ışığımdan bile korkuyorsunuz çünkü onun parlaklığıyla kör olacağınızı düşünüyorsunuz. 

O zaman nasıl güçlü olacak ve acıyı durduracaksınız? Ruhumun ışığının varlığınızı doldurmasına izin 

verin, o zaman birçok vahyi anlayacak ve umutsuzluğunuz ortadan kalkacaktır. Tek ve aynı Tanrı'nın sizi 

yargılaması, sizi sevmesi ve aynı zamanda size acı çektirmesi gerçeğine gücenmeyin. Baba'nın yüreğinden 

en şiddetli yargının ve aynı zamanda çocukları için en sevgi dolu şefaatin gelmesi kafanızı karıştırmasın; 

ama Baba'nın adaletine meydan okumayın, çünkü ruhunuzda zaten benim ışığım var. Çünkü yaşamınızda 

kendini acımasızca hissettirirse, size affediciliğimi reddettiğimi, artık sizi sevmediğimi, adalet çizgisini 

aştığımı ve acımasız ve adaletsiz olduğumu kanıtladığımı düşüneceksiniz, o zaman kuruntunuzda daha 

önce acı ekmemiş hiç kimsenin acı biçemeyeceğini anlayamazsınız. 

78 Öğretimi anlamış olsaydınız, sevgimi hisseder ve hayatınızdaki varlığımı fark ederdiniz; bu varlık 

sizi yanlış adımlardan ve düşüşlerden korur ve nankörlüğünüz ya da muhtaçlığınız sizi aşağı çektiğinde 

babacan bir şefkatle sizi onarırdı. Başka bir zaman, günahlarınızın iç karartıcı yükünü hafiflettiğimi ve 

kalbinizi derin bir tefekküre sevk ettiğimi göreceksiniz, çünkü sevgim ve bağışlayıcılığım sınırsızdır. 

79 Şimdiye kadar, sadece basit bir zihne ve mütevazı bilgiye sahip eğitimsiz insanlar çalışmalarımı 

tanıdı. Her zaman beni dinlemeye ilk gelenler bunlar olmuştur, ama şimdi akademisyenler, filozoflar ve 

bilim adamları da gelecek. Bazıları bunu bu öğretinin anlamını keşfetme niyetiyle, bazıları ise bunu 

yaparken ışık dolu bir gerçeklikle karşılaşacakları önsezisiyle yapacaklar. Hepsi benim Sözümde yeni 

dersler öğrenecek ve vahiylerimde keşfedecekleri bu yeni bilgelik tüm insanlığın düşünme, var olma ve 

hissetme biçimini dönüştürecek. 

80 Vahyimi gerçekleştirmek için seçtiğim basit ve mükemmel yola ne kadar hayret edecekler ve 

öğretilerimde ne kadar çok açıklama ve çözüm bulacaklar. 

81 Yeryüzünde farklı görevlerin yanı sıra farklı ruhani olgunluğa sahip varlıklardan oluşan bu 

insanlığa yeni bir zaman emanet ediyorum. 

82 Yarının insanını çetin bir mücadele bekliyor - bu mücadele ne maddi mal arzusuyla tutuşacak ne 

de insan hayatlarını yok edecek kadar bencil olacaktır. Hayır, ben size dünyaya barış ve sevginin geri 

getirileceği asil ve yüce bir mücadeleden söz ediyorum. Sizlere, hem maddi hem de manevi gelişiminiz, 

kurtuluşunuz ve ruhani ilerlemeniz uğruna çalışmaktan, çaba sarf etmekten ve fedakârlık yapmaktan söz 

ediyorum. 

83 Yarının insanları gerçek bilginin, sevginin ve adaletin temelleri üzerinde barış ve ışık dolu bir 

dünya inşa edeceklerdir. Geçmişin yıkıntıları üzerinde ahlaki, manevi, entelektüel ve bilimsel açıdan yeni 

bir dünya yükselecek ve bu dünya ile birlikte insanların yaşamları tamamen değişecektir. 

84 Burada, iyiye bu kadar karşı çıkıldığı, kutsalın bu kadar kirletildiği, adil ve izin verilebilir olan her 

şeyin şiddetle reddedildiği yerde, sevgi yasası galip gelecektir. Bugünün gözyaşı vadisi bir huzur vadisine 

dönüşecektir. Çünkü insanın yasaya sımsıkı sarılma yönündeki iyi niyeti, ruhun en yüce armağanı olan 

esenliğe kavuştuğunda adil ödülünü bulacaktır. 

85 İnsanın yaşamı bir barış atmosferinde ortaya çıktığında, bilgisi şimdiye kadar olduğundan daha 

büyük, ilhamı daha yüksek olacaktır. 
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86 Günümüz insanları, sayısız nefret, kötülük ve materyalizm düşüncesinin kol gezdiği ve zihinlerinin 

Ebedi olanın hakikatini görmesini engelleyen bir tür perde oluşturduğu kısır bir dünyanın ortasında nasıl 

ilham alabilirler? 

87 Ey insanlar, bana gelin, dua edin ve arzularınızı ve acılarınızı ruhani bir dille bana anlatın. O 

zaman sizi elinizden tutup mabedimin içine götüreceğim ve orada varlığınızı süslemek, onu daha güzel ve 

asil kılmak için size hizmet edebilecek her şeyi size göstereceğim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 172 
1 Sizi yeryüzündeki halklardan ve dini topluluklardan ayırt edebilmek için size lütuf giysisi 

giydirdim. 

2 Sadece benim öğretimi uygulayarak, maddi olmayan ama ışıktan yapılmış olan ve ruhunuzda 

taşıdığınız bu giysiyi saf tutabileceksiniz. 

3 O kadar hassastır ki, komşunuza karşı kötü duyguları yansıtan kötü bir bakış bile onu lekeleyebilir. 

Artık daha ciddi günahlar işlediğinizde, yalnızca leke bırakmadığınızı, giysinizden bütün parçaları 

kopardığınızı anlayabileceksiniz. 

4 Hepiniz, ruhumdan çıktığınızda, ruhun saflığı olan bu giysiyle donatıldınız. Onun dönüşüne kadar 

bu lütfu kim sağlam tutabildi? Kim tüm savaşlardan ve ayartmalardan günah işlemeden kurtulmuştur? - 

Çok az. Çoğunu paçavralar içinde gördüm ve çoğu erdemden yoksundu. 

5 Şimdi sizi bir kez daha örtmeye, ışığımı ruhlara akıtarak sizi giydirmeye geldim, tıpkı sizi 

süslemek için böldüğüm muazzam bir örtü gibi. Ey insanlar, dünyanın sizi tanıyacağı şeyin tam da bu ışık 

olduğunun farkında olun. 

6 Tohumuma sahip olmaya ve onu ekmeye layık olabilmeniz için sizi kötülükten özgür kılıyorum. 

Sözüme tanıklık etmeniz için sizi nasıl çıplak ya da yırtık pırtık, lekeli ya da kirli gönderebilirim? 

7 Artık yenilenme yoluna girdiğinize göre, oyalanmayın, yolun ortasında uykuya dalmayın, çünkü o 

zaman ruhani ilerlemenizi geciktirmiş olursunuz. 

8 Çalışmalarımda attığınız her adımın sizi hac yolculuğunuzda daha yükseğe çıkaran bir başka adım 

olmasını ve her çalışmanın size meyve getireceğini bilmenizi istiyorum. Onu biçmekte başarısız olmayın, 

ekmekle yetinip hasadı ihmal etmeyin. 

9 Ruhsallaşmada gerçekten usta olmayı arzuluyorsanız, azimli, sabırlı, çalışkan ve dikkatli 

olmalısınız; çünkü o zaman yol boyunca yaptığınız çalışmaların meyvelerini yavaş yavaş toplama 

fırsatınız olacak ve bu sayede ışık olan, gerçek yaşamın bilgisi olan deneyimler biriktireceksiniz. 

10 Dünyada benim çalışmalarımı öğretenler, hem ruha ait olan hem de bedenle ilgili olan 

insanoğlunun gerçek uzmanları olmalıdır. 

11 Deneyimle arınmış, mücadeleyle güçlenmiş ve iyilikle saflaşmış bir ruhtan doğru bir öğüt, bir 

sorunu çözen bir söz, doğru bir yargı, ikna eden bir talimat gelecektir. 

12 Dünyada kendilerini var olan çeşitli kiliseler ve mezhepler vasıtasıyla ruhani rehberliğe adayan ve 

hemcinslerine hakikat yolunda rehberlik etmek yerine, onları karanlıkta bırakan ve cehalet uçurumuna iten 

ne kadar çok kişi var! Neden? - Çünkü insanları tanımıyorlar, çünkü onları anlamaya çalışmıyorlar. Ama 

kendilerini bile tanımıyorlarsa insanları nasıl anlayabilirler? 

13 Bunun sizin başınıza gelmesini istemiyorum, Üçüncü Çağ'ın sevgili öğrencileri. Size önce içinizi 

araştırmayı, kendinizi içten tanımayı, kendinizi yargılayabilmeyi öğrettiğimi unutmayın. Öğretilerimi 

uygulayabilmeniz ve Sözümü gerçek anlamda yaşayabilmeniz için sizi büyük ya da küçük ne kadar çok 

denemeye tabi tuttuğumun farkına varın. Sonra, hazır olduğunuzda, adaletimin ve sevgimin ince keskisiyle 

şekillendiğinizde, sizi teselli, umut ve barış mesajımla hemcinslerinize göndereceğim. 

14 O zaman sözlerinizden yayılan gerçeğin gücüne kim karşı koyabilir? Tavsiyelerinizin anlayışı, 

empatisi ve ikna ediciliği karşısında kim kendini büyülenmiş ve derinden etkilenmiş hissetmez ki? 

Kalplerde iman olacak, dönüşüm, iyileşme ve sayısız mucize olacak. Toplamanızı istediğim meyve budur, 

getirmenizi beklediğim hasat budur. Ama yanılmayın. Sizlere öğretilerimdeki meyvelerden söz ettiğimde, 

her zaman bu sözü çok dünyevi bir şekilde yorumlayan ve çalışmalarının meyvesini dalkavukluk, 

onurlandırma, ilgi ve hatta para olarak ödeme şeklinde arayanlar vardır. Bu meyve Benim Sözümde 

kastettiğimden ne kadar uzak! Deneyimin, samimiyetin, anlayışın, iç huzurunun ve ruhsallaşmanın 

meyvesinden söz ettiğimi zaten öğrenmiş bulunuyorsunuz. 

15 Yeryüzünde hâlâ para ve tanınma şeklinde ücret arayanlar, gerçeği tanımak istemeyen ve hâlâ 

dünyanın verdiği ödülden memnun olan düşük gelişim seviyesindeki ruhlardır. 

16 Şimdi rüyalarından uyanacaklar ve şenlikli bir şekilde giyindiklerini düşünmelerine rağmen 

çıplaklıklarının farkına varacaklar. Tükenmez bir hazineye sahip olduklarını düşünürken, ruhsal 

sefaletlerinin farkına varacak ve ruhsal olarak muhtaç hissedeceklerdir. 
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17 Öğrencilerim, giysilerinize dikkat edin, benden öğrenin ki yarın hemcinslerinize öğretebilesiniz. 

Yüreğinizi her türlü kötü eğilimden arındırın ve onu, hemcinslerinizin sevinci ve ruhunuzun yüceliği için 

Sözümün filizlenip meyve verdiği verimli topraklara dönüştürün. Ben her zaman seninleyim ama sen her 

zaman benimle değilsin. Bu nedenle, ses taşıyıcısı aracılığıyla ilahi ışığımın tezahürüne geldiğinizde, size 

şöyle derim: Hoş geldiniz, ey bilgeliğe susamış kalabalıklar. 

18 Siz buraya bir randevuyu yerine getirmek için gelirken, Ben de bir vaadi yerine getirmek için 

Kendimi sunuyorum ve çölde tek başıma vaaz vermeme izin vermediğiniz için sizi kutsuyorum. 

19 Sizi donanımlı bulmadım, çünkü yüzyıllar boyunca insanlık benim Doktrinimi incelemek yerine 

kendini ruhun yolunu aydınlatmayan dışsal ayinlere ve ibadet biçimlerine adadı. Ama sizi affediyorum, 

yardımınıza koşuyorum ve İkinci Çağ Sözümde hâlâ saklı olan bilgiye ulaşmanıza izin veriyorum. Bu 

dersi kendinize mal ettiğinizde, size getireceği öz ve bilgelikle sizi sevinçle dolduracak olan yeni mesajımı 

vereceğim. 

20 Bu insanlığın artık ruhani bilgide acemi olmasını değil, bu yargı çağında sahip olduğu sorumluluğu 

anlayan iyi bir öğrenci olmasını istiyorum. 

Baba'nın, Baba'ya karşı bir telafi ve ruhani ilerleme görevi vardır. 

21 Ve sizler, insanlar, sevgi çalışmalarınızla öğretime tanıklık etmelisiniz ki diğer topluluklar da 

kurtuluş, hakikat ve yaşam olan ışığa yükselebilsinler. 

22 Uzun zamandır bu bildiriyle size neşe veriyorum, ancak çok az donanımlı buluyorum. Çoğu, tüm 

güçlerini, sevgilerini ve inançlarını adamaları gereken görevden saparlar, çünkü onları ayağa kaldıran ve 

Bana yaklaştıran tam da çarmıhtır. 

23 Bazıları Sözümü anlamadıysa, bunun nedeni açıklıktan yoksun olması değil, akıllarını nasıl 

eğiteceklerini bilmemeleri, bugüne kadar kalplerinde komşu sevgisini hissetmemeleri, gerçek sevgiye 

uyandırmak için Sözümün anlamının kalplerine nüfuz etmesine izin vermemeleridir. 

24 Bazen Sözümün takipçilerinin sayısının çok yavaş arttığından şikâyet ediyorsunuz. Ama size 

kendinizden şikâyet etmeniz gerektiğini söylüyorum, çünkü bu topluluğu oluşturan kalabalıkları artırma ve 

çoğaltma göreviniz var. Ama yürekleriniz imandan yoksunsa, ruhsal armağanlarınız gelişmemişse, 

zihinleriniz ruhsal bilginin ışığından yoksunsa, inanmayanları nasıl ikna edeceksiniz? Bu erdemler 

yüreğinizde gelişmemişse, onu imanınız ve sevginizle nasıl harekete geçireceksiniz? 

25 Anlamayan kişi anlamaya yol açamaz; hissetmeyen kişi duyguları uyandıramaz. Sözüme tanıklık 

etmeniz gerektiğinde dudaklarınızın neden kekelediğini şimdi anlayın. 

26 Seven kişinin kekelemesine gerek yoktur, inanan kişi korkmaz. Hisseden kişinin samimiyetini ve 

doğruluğunu kanıtlamak için pek çok fırsatı vardır. 

27 Sürekli olarak öğretilerimi dikkatle inceleyerek kendinizi hazırlamanız gerektiğini, sözlerimi 

eyleme geçirmeniz gerektiğini söylüyorum çünkü bu yoldaki adımlarınızın güvenli olmasını istiyorum. 

Sözümün artık bu biçimde tezahür etmeyeceği ve ruhani dünyamın artık seçtiklerim aracılığıyla 

konuşmayacağı ve halkım arasında artık sembollerin ve ayinlerin olmayacağı zamana kadar beni gerçekten 

anlamamış ya da kendilerini gerçekten ruhsallaştırmamış olanlar, hataya düşme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalacak ve bir uçurumun kenarında kalacaklardır. Ama tehlikelerden, düşüşlerden ve ziyaretlerden 

kaçınmanız için sizi bu kadar uzun süredir ve pek çok vesileyle uyarmışken, bunun olacağından neden 

korkuyorsunuz? 

28 Görevinizi Benim önümde en saf ve en hoşnut edici şekilde yerine getirme yolunda, bu yolda 

atmanız gereken adımlar üzerinde düşünmenizin zamanı geldi. Çünkü gerçekten, size söylüyorum, bu 

ideallerden ilham alanlar geleceklerine dair gerçek bir vizyona ve hayatta başarmak zorunda oldukları her 

şeye dair bir kesinliğe kavuşacaklardır. Onlar için ne uçurumlar, ne karanlıklar, ne de belirsizlikler 

olacaktır. 

29 Hepinizin böyle güçlü ruhlar olmanızı istiyorum. Bu nedenle size sürekli olarak hazırlık, ruhani 

dalma ve keşiften bahsediyorum. 

30 Sizi tövbe etmiş, sessizce ağlarken, sözlerimi dinlerken görüyorum ve öğretilerimin ilahi özünün, 

bugüne kadar henüz sevgiye, merhamete, iyiliğe uyanmamış olan kalplerinize nüfuz etmesine izin 

verdiğiniz için sizi kutsuyorum. 
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31 Ruhunuz, dünyaya bağlı bedeni aracılığıyla katlandığı şiddetli sınavdan bir mola olan bir dinlenme 

anı yaşadı. 

32 Bu tezahüre gelenlerin kaçının ruhu, bu bedene enkarne oldukları günden bu yana, sözümü ilk kez 

duyana kadar bir an bile dinlenmedi! Ne kadar çok varlık sadece benim tezahürümün kısa dönemlerinde 

huzur buluyor! Onlara ve hepinize diyorum ki, sözümle içtenlikle sevinmeye devam edebilirsiniz, ama 

artık onu duymayacağınız günün geleceğini de unutmamalısınız; o zaman (ruhsal) ilerlemenizin ruhun 

ruhla doğrudan diyaloğuyla ödüllendirildiğini göreceğinizden emin olarak inancınızı, ruhsallaşmanızı ve 

itaatinizi kanıtlamak için yola çıkmalısınız. 

33 Bedeninizin inatçılığını kırmak için onunla mücadele ettiğinizi gördüm. Ona itaat etmek ve boyun 

eğmek için yüreğinizle büyük savaşlar vermek zorunda kaldınız. Doğası vicdanın taleplerine direnir. Ama 

duada sebat ederseniz, dikkat ederseniz, ruhsal doyumda onu en iyi iş ortağınız haline getirirsiniz. Bu 

mücadele şu anda telafinizin bir parçasıdır. 

34 Yaratıldığınız andan beri tüm nitelikleriniz gizliydi. Zeka, empati ve akıl son savaşta her zaman 

sizin olmuştur. Kötülüğü fethettiğinizde ve ruhunuz gemiyi yönlendiren kılavuz kaptan olduğunda, 

hemcinslerinizi arayabilecek ve onlara parlak bir örnek, gerçek bir tanık olabileceksiniz. Ruhunuzun gücü 

ve otoritenizle övünmeden, eserlerinizi göstereceksiniz ve bunlar yasalarıma itaat ve uysallığı ortaya 

koyacak ve hemcinslerinizi gelişim yolunda sizi takip etmeye teşvik eden bir örnek olacaktır. 

35 Sözlerimi artık ses taşıyıcıları aracılığıyla duymadığınızda ve ruhunuz bu süre içinde size 

öğrettiklerimi gerçekleştirme arzusu hissettiğinde, öğrencilerimden her biri, onlara öğretmek ve rehberlik 

etmek üzere kendisine atanan insan grubunu kendi ailesi olarak görsün. Onlara karşı merhametli davranın, 

onları sevgi ve bilgelikle düzeltin, bugün yarattığınız gibi bir barış atmosferini solumalarına izin verin, o 

zaman Ruhum hepinize ilham vermek ve kutsamak için kendini ayarlayacaktır. 

36 Onlara nereden geldiklerini ve beni niçin aradıklarını sorma. Zamanı geldiğinde İlyas onlara yol 

gösterecektir. Daha bugünden son saatte gelecek olanları hazırlıyorum ve insan aktarımı yoluyla size 

verdiğim bu Söz'e inananları kutsuyorum. 

37 Size yeryüzünün baharatı olmanızı, Efendinin bu acılar zamanında Kendisini tanıttığı ve Sözünü 

herkesin beslenmesi ve sonsuza dek yaşaması için bir miras olarak bıraktığı İyi Haberle insanların 

yaşamlarını sevindirmenizi emrediyorum. 

38 Sizi bu insanlığı tamamen dönüştürmekle görevlendirmiyorum, ancak Sözümü hararetli bir çabayla 

kalplere getirin ve bu harikalar yaratacaktır. Eğer onlara benim öğretimi yorumlamayı öğretirseniz, 

komşunuz imtihan günlerinde ne büyük bir teselli bulacak ve bana yakın geçirdiğiniz, o ilahi özü içtiğiniz, 

Babanızdan tüm şefkati ve sevgiyi alan çocuklar gibi hissettiğiniz o saatleri nasıl da özleyeceksiniz. 

39 İnsanlık bugün çalışmak için verimli bir alan. Tarlalar çok geniş ve işçiler az. Eğer gayretle 

çalışmazsanız, bugün bu dünyada yaşayan neslin ruhani ilerlemesini bana nasıl sunacaksınız? Elinizde 

sadece sınırlı bir zaman var ve hazırlamanız gereken çok şey var. Uygun bir zaman! İnsanların kalplerinde 

yıkılmış olan tapınakları yeniden inşa edin. Evlerin onarılmasına yardım edin, yolunuzda ruhanileştirme 

vaazları verin. Çalışmalarınızla tanıklık edin. 

40 Erdemin kardeşlerinizi dönüştürmesini, çocukların baba ve anne arasında tatlı bir bağ, gençlerin 

yeni nesiller için sağlam bir temel olmasını; karı ve kocanın Tanrı'nın ve O'nun yarattıklarının suretinde 

olmasını ve size yardımcı olan koruyucu meleklerle birlikte hepsinin Babanızla mükemmel bir uyuma 

ulaşmasını izleyin. 

41 Dilekçeleriniz bana ulaşıyor, ruhunuza döktüğüm ışık varlığınızı aydınlatıyor. Tüm çalışmalarınız 

mevcut ve değerlerinizi değerlendirebilirsiniz. Şu anda yaşadığınız acılar geçecek ve evrende barış 

parlayacak. 

42 Birbirleriyle savaşan uluslar için dua edin. Ekmeğinizi ve giysilerinizi zor durumda olanlarla 

paylaşın. Ambarlarınızı açın ve onları gerçek sevgiyle besleyin. Bu ıstırap saatinde, dünya ile 

kardeşliğinizi gösterin. Hastalara aktif hayırseverlik gösterin, ahirete gitmesi gereken ruhları hazırlayın, 

acı çekenlerin imanını güçlendirin ve herkese huzur getirin. İsteyin, bütün çağlarda yardım ettiğim insanlar 

arasında mucizeler yaratayım. Kendimi size tanıtmak için tahtımı terk ettiğimi düşünüyorsanız, 

yanılıyorsunuz, çünkü hayal ettiğiniz o taht mevcut değildir. Tahtlar kibirli ve küstah insanlar içindir. 
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Ruhumun belirli bir yerde yaşamadığını anlayın. Sonsuz ve her yerde mevcut olduğu için, her yerde, her 

yerde, manevi olanda, maddi olanda ve yaratılan her şeyde bulunur. 

43 O zaman benim altıma koyduğunuz taht nerede? 

44 Sözlerimi, gerçeği anlama ve tanıma konusundaki yetersizliğiniz için bir sitem olarak algılamayın; 

çünkü size olgunlaşmamışlığınızla sizi aşağılamak için değil, sizi ışığa yükseltmek için görünüyorum. 

45 Bu kelimeyi duyduğunuzdan beri bilgi ve kanaatlerinizin geçirdiği gelişim ve değişimi fark 

etmediğimi mi sanıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, ruhani yolda attığınız adımların farkındayım. 

46 Benim tezahürüme geldiğinizde, bir insan aracılığıyla varlığıma inanmadınız, çünkü beni yalnızca 

kiliseleriniz tarafından kutsanmış imgelerde, sembollerde ve nesnelerde bulabileceğinize inandırılmıştınız. 

Daha sonra, inanç eksikliğinize rağmen, öğretilerimde kalplerinizi aydınlatan ve huzur veren bir anlam 

olduğunu anladığınızda, mesajımı iletmekle görevli bu yaratıklar aracılığıyla ilahi bir ışığın kendini 

gösterdiğini fark ettiniz. 

47 Kalplerinizde yeni bir inanç doğdu, insanın Tanrı'yla doğrudan iletişim kurabileceğinin farkına 

varmanızı sağlayan yeni bir ışık. Ama hepsi bu kadar değildi; Baba'nın sizinle konuşması için insan 

aklının gerekli olmadığının farkına varmanız gerekiyordu. Ve sonra ses taşıyıcısı aracılığıyla bu ilahi 

tezahürün geçici olacağını biliyordunuz, çünkü daha sonra, insanlar ibadetlerinden, inançlarından ve ibadet 

eylemlerinden materyalizmin, fanatizmin ve cehaletin son izini de çıkardıklarında ve içlerindeki her şey 

ruhsallaştığında, ruhtan ruha diyalog zamanı gelecekti. 

48 Bazılarınız zaten anladı, bazılarınız zaten buna göre yaşıyor, ama beni artık insan hayal gücünüzün 

yarattığı fantezilerle değil, benim gerçeğimle, benim gerçekliğimle kavrayabileceğiniz hedefe ulaşmak için 

hala çok eksiğiniz var. 

49 Artık beni yeryüzündekiler gibi tahtlarda hayal etmeyin. Kendinizi her zaman bana atfettiğiniz 

insan formundan kurtarın. Cenneti hayal etmeye çalışmayın, çünkü zihniniz onu tüm mükemmelliğiyle 

asla kavrayamayacaktır. Kendinizi tüm maddi şeylerden özgürleştirdiğinizde, sanki sizi bağlayan zincirleri 

kırıyormuşsunuz gibi, sanki gözlerinizin önünde yüksek bir duvar yıkılıyormuş gibi, sanki yoğun bir sis 

dağılıyormuş ve sonsuz bir ufku ve aynı zamanda iyi niyetli ruhun erişebileceği bilinmeyen, derin ve 

aydınlık bir gökkubbeyi görmenize izin veriyormuş gibi hissedeceksiniz. 

50 Bazıları der ki: Tanrı cennettedir, diğerleri der ki: Tanrı ahirette ikamet eder. Ama ne 

söylediklerini biliyorlar, ne de neye inandıklarını anlıyorlar. 

51 Ben cennette yaşıyorum, ama hayal ettiğiniz o özel yerde değil. Ben ışık, güç, sevgi, bilgi, adalet, 

mutluluk, mükemmellik ve uyum cennetinde yaşarım. 

52 Ötesindeyim, evet; ama insan günahının ötesinde, maddi esaretin ötesinde, gururun, cehaletin ve 

sınırlamanın ötesinde. Bu nedenle size diyorum ki, size geliyorum çünkü sizin sınırlılığınıza geliyorum, 

çünkü sizinle duyularınızın beni algılayacağı ve zihninizin beni anlayacağı şekilde konuşuyorum, başka 

dünyalardan veya meskenlerden geldiğim için değil: Ruhum tüm yaratılışta yaşar. 

53 İnançlarınızı ve kavramlarınızı dönüştürmek için çok mücadele ettiniz ve çok zaman harcadınız ve 

sizi hedeflediğim ruhani amaca, yani Babanızı tanımaya, O'nu sevmeye ve O'na ruhla tapınmaya ulaşmak 

için daha da fazla mücadele etmelisiniz. O zaman ruhun gerçek "cennetini", hepinizin ulaşması gereken 

gerçek cennet olan o yücelme, uyum, huzur ve esenlik halini hissetmeye başlayacaksınız. 

54 Arkadaşlık göstergesi olarak tokalaşın ama bunu içtenlikle yapın. Henüz arkadaş olamamışken 

nasıl kardeş olacaksınız? 

55 Eğer Baba'nın aranızda yaşamasını istiyorsanız, kardeşler olarak yaşamayı öğrenmelisiniz. 

Kardeşliğe giden yolda bu adımı atmayı başarırsanız, zaferinizin ödülü ruhun ruha diyaloğu olacaktır. 

Eğer birbirinizi sever, irade ve düşüncede birleşirseniz, size ilham yoluyla dünyanızın ötesinde yaşayan 

kardeşlerinizle birliğe girmenizi sağlayacağım. 

56 Benim işim ışıkla doludur, Benim gerçeğim açıktır, bu yüzden kimse benim orada olduğumu iddia 

ederken karanlıkta yürüyemez. 

57 O zamanlar aranızda yaşarken, çoğu zaman geceleri, herkes uyurken, beni soran insanlar 

keşfedilmekten korktukları için gizlice gelirlerdi. Beni aradılar çünkü ben kalabalığa konuşurken bana 

karşı bağırdıkları ve kızdıkları için pişmanlık duyuyorlardı. Sözümün yüreklerine bir huzur ve ışık 
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armağanı bıraktığını ve şifalı merhemimi bedenlerine taşırdığımı fark ettiklerinde pişmanlıkları daha da 

arttı. 

58 Kederli bir şekilde önüme çıktılar ve şöyle dediler: "Efendim, bizi affedin, sözlerinizde doğruluk 

payı olduğunu keşfettik." Onlara şu yanıtı verdim: "Madem benim yalnızca doğruyu söylediğimi 

anladınız, neden kendinizi gizliyorsunuz? Ortaya çıktığında güneş ışınlarını almak için dışarı çıkmıyor 

musunuz? Onlardan ne zaman utandınız?" 

59 Size doğrusunu söyleyeyim, gerçeği seven onu ne gizler, ne inkâr eder, ne de ondan utanır. 

60 Bunu size söylüyorum çünkü birçok kişi beni dinlemek için gizlice geliyor, nereye gittiklerini 

inkar ediyor, duyduklarını gizliyor ve bazen benimle birlikte olduğunu inkar ediyor. Neden utanmalısınız? 

61 Öğrettiklerimden öyle bir şekilde bahsetmeyi öğrenmelisiniz ki, asla alay konusu olmayın. Ayrıca, 

bana tanıklık ettiğinizde bunu yüreğinizin ifadesi olan sözlerle yapabilmeniz için samimiyetinizi 

geliştirmelisiniz. Bu tohum her zaman filizlenen tohumdur, çünkü kalbe dokunan ve ruha ulaşan gerçeğin 

ikna edici gücüne sahiptir. 

62 İlahi mesajımı içinize yerleştirdiğimde, bu mesaj kardeşçe bir mesaj haline gelmelidir. Ancak bu 

insanlığın materyalist kalbini etkilemesi ve harekete geçirmesi için, size açıkladığım gerçeğin damgasını 

taşıması gerekir. Eğer herhangi bir şeyi saklarsanız, eğer herhangi bir şeyi gizlerseniz, Üçüncü Çağ'da 

vahyimin ne olduğuna dair gerçek bir tanıklık vermemiş olursunuz, böylece iman bulamazsınız. 

63 Size cahilin ya da aldanmışın gözlerindeki karanlık bandajı ona zarar vermeden, onu aşağılamadan 

ya da incitmeden çıkarmanın mümkün olduğunu kanıtladım. Sizden de aynısını yapmanızı istiyorum. 

Sevginin, bağışlamanın, sabrın ve hoşgörünün sertlikten, kınamadan ya da güç kullanmaktan daha güçlü 

olduğunu size bizzat kanıtladım. 

64 Bu dersi aklınızdan çıkarmayın ve unutmayın ki, eğer kendinize komşularınızın kardeşi demek 

istiyorsanız, onlara gösterecek çok fazla iyiliğiniz ve erdeminiz olmalıdır. Kardeşliğin ışığı yeryüzünde 

parladığında, varlığımı ruhunuzda taşkın bir şekilde hissettireceğime dair size söz veriyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 173 
1 Sizler artık ruhani yoldaki küçük çocuklar değilsiniz, evrimleşmiş ruhlarsınız. "Spiritüalist" ne 

demek biliyor musun? Size kısa bir cümleyle anlatacağım: Spiritüalist, "Kutsal Ruh'un öğrencisi" 

demektir. 

2 Gerçek alçakgönüllülüğe eriştiğinizde, gerçek sevgiyi uyguladığınızda hepiniz harika olacaksınız. 

Yüreklerinizde kötülük var olduğu sürece, size vaat ettiğim yüksek ödülü kazanamayacaksınız. İşte bu 

nedenle, Bana gelmeye layık olabilmeniz için sizi Yaşam Nehri'nin berrak sularında eğitiyor, düzeltiyor ve 

arındırıyorum. 

3 Hatalarınızı sevgiyle düzelteceğim, düştüğünüzde sizi kaldıracağım ve acılarınızda sizi teselli 

edeceğim. Yok olmanıza izin vermeyeceğim ve sizi asla terk etmeyeceğim. Krallığıma varana kadar sizi 

mükemmelliğe giden yolda elinizden tutup götüreceğim. Eğer izlemediyseniz, ben izledim. Merhametim 

ve lütfum sizinle, öyle ki yeryüzünün diğer halklarına sevgiyle dönebilesiniz. Size Tanrısallığımı hoşnut 

eden ibadetler sunmayı öğrettim. Aklınız, sezgileriniz ve vahiy aracılığıyla Kendimi kelimelerle tanıttım. 

Ruhani dünyam aracılığıyla da sizinle konuştum. Tüm denemelerinizde, acılarınızda ve 

mağduriyetlerinizde, Kendimi Baba olarak gösterdim. 

4 Tüm dünyalardan, tüm göklerden haraç aldım. Ama bakışlarımı bu gezegene diktiğimde, tüm 

mezhepleri ve dini toplulukları araştırdım ve yine de sadece acı ve artık bu zaman için uygun olmayan 

dışsallaştırılmış kültler aldım. Ama lütfumu ve sevgimi herkesin üzerine yağdırır ve iyi tohumları kabul 

ederim. 

Bakışlarımı (aynı zamanda) spiritüalist halkıma çevirdim ve sizin Tanrı'ya ibadetinizi de kusurlu buldum. 

5 Size (doğru) yolu göstermek için insan aklı aracılığıyla Kendimi size tanıttım ve size şunu 

söyledim: Kendinizi ruhsallaştırın, gereksiz her şeyden vazgeçin. Öğretilerim aracılığıyla gelenekleri ve 

ayinleri ortadan kaldırarak sizi putperestlikten, fanatizmden, materyalizmden kurtarmak istiyorum. Çünkü 

öğretilerime eski geleneklerinizden bir şeyler kattınız, yüreklerinizde kök salmış ve atalarınızın mirası 

olan gelenekleri ve törenleri onlara eklediniz. 

6 Sizler, 1950'den sonra Benimle ruhtan ruha iletişim kurabilmeniz ve dünyaya gerçek tapınmayı 

öğretebilmeniz için, insanın anlayış organı aracılığıyla konuştuğum İsrail halkısınız. 

7 Çocuklarınızı hazırlayın, çünkü onlar benim gerçeğimi fanatizm ya da putperestlikle karıştırmadan 

ekmek için yola çıkacak olan yarının nesilleridir. 

8 Öğrettiklerim ne kadar büyük ve güzeldir ve gereksiz her şeyden ne kadar uzaktır! Bunu kavrayın 

ki fanatizme düşmeyin. Bunu tam olarak anlayabileceğiniz ve düşüncelerinizle öteye ulaşabileceğiniz 

zaman gelecektir. Bu maneviyata eriştiğinizde ne kadar güzel olacak! 

9 O zaman, altınızda en büyük Üstat olmasına rağmen, geri kalmışlığınızın büyük olduğunu fark 

edeceksiniz. O zaman bu kadar çok denemenin, arınmanın ve ziyaretin nedenini de anlayacaksınız. 

10 Dünyadan korkmayın, onun yolunu ruhunuzun ışığıyla aydınlatın, onu maddesizleştirin ve 

günahlarından arındırın. 

11 Ben sizi sınıflara ayırmıyorum; benimle olduğunuzda bu farklılıklar ortadan kalkıyor. İyi giyinen 

kişiyi aşağılamam, çünkü o giysisiyle başkalarını aşağılamayı amaçlamaz. Yoksulu onurlandırıyorum ve 

onu her zaman üstün gördüğü kişinin yanına yerleştiriyorum ve bu manevi birlikten hepinize aynı kelimeyi 

vererek gerçek kardeşliği doğuruyorum. Çünkü bir bilginde nasıl küçük olgunlukta bir ruh 

bulunabiliyorsa, basit bir insanda da büyük bir ruh bulunabilir. Ancak bu yalnızca Benim tarafımdan 

tanınır. Bu nedenle, hepinizin Kutsal Ruh'un öğrencileri olabilmeniz için tüm ırkları ve kabileleri aynı 

sözü duymaya davet ediyorum. 

12 1950 yılı gelecek, ama benim manevi dünyam sizden ayrılmayacak. Artık zihninize erişemeyecek 

ama sizi korumaya ve ilham vermeye devam edecek. Donanımlı olanların ağzından konuşacağım. 

İlerlemeniz ve insanlara Müjde'yi götürmeniz için size yol açacağım. Babanızla ve ruhani kardeşlerinizle 

temas kurduğunuza göre, diğer ırklardan ve diğer dillerden kardeşlerinizle temas kurmak için nasıl olur da 

karaları ve denizleri aşmazsınız? Bunun için size yetki ve evrensel bir dil vereceğim, o da sevgidir. 
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13 Açık bir ayna olmanızı, örnek teşkil etmenizi istiyorum. Yeryüzünde başka bir mezhep olmanızı 

istemiyorum. Sizden kazazedeler için güvenli bir sığınak, çölde kaybolmuşlar için bir yıldız, ölüm 

döşeğindeki bitkin gezginler için bir ağaç olmanızı istiyorum. 

14 Görevinizi yerine getirmenize yardımcı olmak için sizi kutsuyorum sevgili insanlar. Toplanıp 

sözümü bekleme arzunuzu görüyorum. Öğretilerimden birini bile kaçırmak istemezsiniz, çünkü onlarda 

ruhu güçlendiren ve bedeni canlandıran besinleri bulursunuz ve bu Eserin içerdiği bilgiyi size veren 

mirasla kıyaslanabilecek başka bir miras olmadığına ikna olursunuz. 

15 Bu sözde dirilişi ve yaşamı buldunuz ve bir cankurtaran sandalı bulan kazazedenin yaptığı gibi ona 

yöneldiniz. 

16 İnsan hayatı bir fırtına gibidir ve siz kendinizi savaşlar, serbest bırakılmış tutkular ve talihsizlikler 

yüzünden yok olmaktan kurtarmak istiyorsunuz. 

17 Barış içinde yaşamak istiyorsunuz, adaletli bir dünya özlüyorsunuz, insanların kardeşliğini hayal 

ediyorsunuz ve bu nedenle, sözümü duyduğunuzda, onda özlediğiniz o dünyanın ilahi vaadini 

keşfediyorsunuz. Kendinizi güvende ve donanımlı hissetmek için ve iyi işlerinizle arınmış olarak bana 

ulaşma umuduyla bu tezahürün etrafında toplandınız. 

18 Beni dinlemeyi bilen ve bildirime inanan bu nesli kutsuyorum, tıpkı ibadetlerini ve hizmetlerini 

gerçek maneviyatla sunacak olan gelecek nesilleri kutsayacağım gibi. 

19 Öğretilerim insanlık tarafından yeniden duyulacak, ama Yasam insanlara geri döndüğü için değil, 

çünkü her zaman vicdanlarında yazılı olduğu için. Yasa'nın yoluna geri dönenler insanlar olacaktır. Bu 

dünya benim benzetmemdeki savurgan oğlun görüntüsü olacaktır. Tıpkı onun gibi, Baba'yı onu mülkünde 

sevgiyle kucaklamak ve yemek için masasına oturtmak için beklerken bulacaktır. 

20 Bu insanlığın bana dönüş saati henüz gelmedi, mirasının bir kısmı da ona kalmadı; çıplak, aç ve 

hasta olana kadar ziyafetlerde ve zevklerde israf edecek ve sonra gözlerini Babasına dikecek. 

21 Uçurumdan uçuruma insan ruhsal olarak beni inkar etme ve unutma seviyesine, varlığının özünü, 

ruhunu inkar ederek kendini inkar etmenin en uç noktasına kadar battı. 

22 Sadece benim merhametim insanları bana dönmek için yolu tekrar kat etmek zorunda kalmanın 

acısından kurtarabilir. Yalnızca ben, sevgimle, kurtuluş yolunu keşfetmeleri için çocuklarımın yolundaki 

araçları sağlayabilirim. 

23 Baba'nın evini gözlerinizin önünde görme düşüncesi yüreğinizi sevinçle doldurmuyor mu? Dünya 

halklarının içinde yaşadığı ahlaki ve ruhani trajedi sizi de sarsmıyor mu? 

24 Ah, keşke şu anda yerine getirmeniz gereken görevi çoktan anlamış olsaydınız! O zaman 

hemcinslerinizle nasıl ilgilenirsiniz ve kendi kaygılarınızı nasıl unutursunuz! Ama görüyorum ki her 

birinin sahip olduğu yetenekler hakkında hâlâ hiçbir fikriniz yok. İnsanlığa kurtuluşun yakın olduğunu 

duyurmak için nasıl birleşeceksiniz? 

25 Birinin görevinin diğerinin görevi olmadığı doğrudur, ancak hepinizin uyum içinde tek bir "beden 

"* ve tek bir irade oluşturabilmesi için birleşmelisiniz ve böylece benim sevgi yasamın yerine 

getirilmesinde birleşerek daha iyi bir dünya için mücadele edeceksiniz. Eğer bunu elde etmek için gerekli 

araçları kullanmazsanız, barış, uyum ve kardeşlik içinde bir dünya hayal etme hakkına nasıl sahip 

olacaksınız? 
* Burada beden sembolik olarak topluluğu temsil etmektedir. 

26 Ne savaşta yalnızsınız, ne yürürken körsünüz, ne de kendinizi savunacak silahlardan yoksunsunuz. 

Ruhunuzun manevi yaşamın güzelliklerini anlamasını sağladım, manevi bakışınızı geleceğe açtım, 

varlığınızın derinliklerinde uykuda taşıdığınız armağanları ve yetenekleri size gösterdim. 

27 Kendinize dair oluşturduğunuz işe yaramazlık, yetersizlik, beceriksizlik ve yoksulluk fikrini 

zihinlerinizden çıkardım ki hepinizin yararlı olabileceğini ve Babanızın sizi beklediği eve ulaşana kadar 

hepinizin evrimleşmesi gerektiğini anlayabilesiniz. 

28 Bazıları bana şöyle diyor: "Tanrım, neden hepimizin seni görmesine izin vermiyorsun, tıpkı seni 

gördüklerine tanıklık eden kardeşlerimiz gibi?" 

29 Ah, inanmak için görmek zorunda olan siz zayıf kalpler! Ruhunuz sevgi, inanç ve his yoluyla beni 

ilahi özümde sınırsız ve mükemmel bir şekilde algılayabiliyorken, İsa'yı bir insan şeklinde bir vizyonda 

görmekte ne gibi bir değer buluyorsunuz? Ruhsal olanı şekillerde veya sembollerde sınırlı bir şekilde 
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görme armağanına sahip olanları kıskandığınızda kötülük yaparsınız, çünkü onların gördükleri tam olarak 

İlahi olan değil, onlara ruhsal olandan söz eden bir alegori veya semboldür. 

30 Size verilen armağanlarla yetinin ve her zaman anlamı, ışığı, talimatı ve gerçeği arayarak aldığınız 

tanıklıkları derinlemesine inceleyin. 

31 Haçınızı sabırla ve teslimiyetle sonuna kadar taşıyın, o zaman size vaat ettiğim, gerçek huzurun 

tadını çıkaracağınız o evin kapılarına vardığınızda onu sizden alacak olan benim yasam olacaktır. Şu anda 

hala gezginlersiniz, daha iyi bir anavatanı fethetmek için yüksek bir hedefe doğru çabalayan askerler ve 

savaşçılarsınız. 

32 Mücadelenizde yalnız değilsiniz; insan hiçbir zaman yalnız olmadı, çünkü ona her zaman en iyi 

yolu gösterdim, ona eşlik ettim ve ona cesaret aşıladım. 

33 Eğer biri Bana, insanların Rab'den aldıkları Musa'nın Yasası'ndan haberdar olmadan önce nasıl 

yönlendirildiklerini sorsaydı, ona Musa'dan önce tüm ruhları vicdanlarında yazılı Yasa ile gönderdiğimi, 

böylece yaşamlarının tüm eylemlerinin Benim İlahiliğimi hoşnut edebileceğini söylerdim. Daha sonra 

dünyaya büyük ışık ruhları, patrikler ve peygamberler gönderdim ki, eserleri aracılığıyla tüm insanlara 

Yasamın yerine getirilmesini öğretsinler. 

34 Bu adamlar yaşamlarıyla beni onurlandırdılar; putperest değillerdi, çünkü ruhsallaşmayı zaten 

biliyorlardı, başkalarına karşı sevgi ve merhamet duyguları vardı, yabancıları topraklarına ve evlerine 

kabul etmeye hazırdılar. Yabancılara ve yorgun yolculara karşı misafirperverdiler. Çünkü hepsinin güzel 

sözleri ve bilgece öğütleri vardı. 

35 Ancak tüm insanlar vicdanlarının iç sesi tarafından yönlendirilmelerine izin vermemiştir. Bu 

ruhsallaştırmayı gerektirir ve bedenin duyuları bundan kaçınır. Bu nedenle, Babanız onlara Yasa'yı 

açıklamak ve İlahi Olan'ı ifşa etmek için Kendisini insanlar arasında çeşitli şekillerde tanıtmak zorunda 

kalmıştır. 

36 Sizler, Üçüncü Çağ'da öğretilerimi duyan ve geçmiş zamanlarda size emanet ettiğim tohumun bir 

kısmını hala koruyan insanlar, kalplerinizi bencillikten ve materyalizmden arındırmanız gerektiğini 

anlayın ki, çağlar boyunca tüm vahiylerimin emanetçisi olan insanların soyundan gelen İbrahim gibi ilk 

aydınlananlar gibi yaşamlarınızı bir kez daha vicdanınızın direktiflerine göre yönlendireceğiniz o mutlu 

anı görebilmek için yaşayabilesiniz. 

37 İstiyorum ki, tezahürümün bugün sahip olduğunuz şekliyle sona ereceği zaman geldiğinde, burada 

bu topluluğu oluşturan kişilerin her ruhu benim için bir tapınak, her kalp bir mabet, her ev bir sunak, bir 

baba evi, misafirperver ve aktif hayırseverlikle dolu olacak şekilde donatılacaksınız. O zaman huzurunuz 

ne kadar derin, yüreğiniz tüm sınavlardan zaferle çıkmak için ne kadar güçlü olacaktır. 

38 Ekmek sadece benim tarafımdan değil, sizin aracılığınızla da kutsanacaktır, çünkü o zaman onu 

sevgiyle, inançla, huzur ortamında hazırlamayı öğrenmiş olacaksınız. 

39 Size bahşettiğim ruhani lütuf, ruhsallaşmanın tohumudur. Bu tohumu kalbinde sevgiyle yetiştiren 

kişi ne salgın hastalıkların ya da serbest bırakılan unsurların kurbanı olur ne de maddi zorluklar onu baskı 

altına alır. 

40 Bu günlerin size kendiliğinden gelmesini beklememelisiniz. Hayır, insanlar, ruhsallaşmaları için 

onlara yardım etmelisiniz ki onların mucizelerini deneyimleyebilesiniz ve ruhun maddeleşmiş ve saf 

olmayan bir yaşamın çamurunun, tozunun ve kirinin üzerine çıkabildiğinde neler yapabileceğine karar 

verebilesiniz. 

41 Unutmayın, ey öğrenciler, ruhsallaştırma hiçbir tür fanatizmi, putperestliği ya da önyargıyı kabul 

edemez, çünkü o zaman artık ruhsallaştırma olmaz. 

42 Kalbinde saflığı taşıyan ve yaşamının işleriyle beni onurlandırmaya çalışan kişinin, Babasının ve 

Rabbinin emirlerini yerine getirdiğini hissetmek için mantıklı kült biçimlerine ihtiyacı yoktur. Öte yandan, 

kendisini yargılayan vicdanın huzursuzluğunu yüreğinde hisseden kişi, ayinleri ve görünür kült biçimlerini 

hevesle arzular çünkü bunlar aracılığıyla kendisini Babasıyla barıştırabileceğine yanlış bir şekilde inanır. 

43 Çiçekler kadar sade ve kuşlar kadar saf olun. Hava kadar şeffaf ve saf su kadar berrak olun, o 

zaman yaşamın gerçeğini bilmenizi sağlayacak saflığa ve yüceliğe erişmiş olacaksınız. 

44 Öğretilerimin insanlığın maddi ilerlemesi için bir tehlike olduğunu iddia eden herkes büyük bir 

hata işlemektedir. Ben, tüm Üstatların Üstadı, insanlığa yukarı doğru gelişiminin ve gerçek ilerlemesinin 

yolunu gösteriyorum. Sözüm sadece ruhla konuşmaz, aynı zamanda akılla, mantıkla ve hatta duyularla da 



U 173 

180 

konuşur. Benim öğretilerim sadece ruhani yaşamda size ilham vermek ve talimat vermekle kalmaz, aynı 

zamanda her bilime ve tüm yollara ışık getirir. Çünkü benim öğretilerim tüm ruhları bu varoluşun 

ötesindeki eve giden yola sokmakla sınırlı değildir, aynı zamanda insanın kalbine ulaşır ve ona bu 

gezegende hoş, insancıl ve faydalı bir yaşam sürmesi için ilham verir. 

45 Eğer İkinci Çağ'da size krallığımın bu dünyaya ait olmadığını söylediysem, bugün size sizinkinin 

de burada olmadığını söylüyorum, çünkü zaten bildiğiniz gibi bu dünya insan için sadece bir geçiştir. 

46 Size asla materyalizme dayanmayan gerçek yaşamı öğretiyorum. İşte bu yüzden yeryüzünün 

güçlüleri bir kez daha öğretime karşı ayaklanacaklar. Size ebedi öğretilerimle, sevgi, bilgelik ve adaletten 

oluşan sonsuza dek geçerli öğretilerimle geliyorum. Ancak bu hemen anlaşılmayacak, insanlık beni bir kez 

daha mahkûm edecek, bir kez daha çarmıha gerecek. Ama biliyorum ki öğretilerimin tanınması ve 

sevilmesi için tüm bunlardan geçmesi gerekiyor. Biliyorum ki, bana en çok zulmedenler, bundan sonra 

benim en sadık ve en çok vazgeçen ekicilerim olacaklar; çünkü onlara doğruluğumun çok büyük 

kanıtlarını vereceğim. 

47 Bilge ve derin öğretiler hakkında konuşmak için İsa'yı arayan, kâhinler arasında bir prens olan 

İkinci Çağ'ın Nikodimus'u, İşimi titizlikle araştırmak ve O'na dönmek için bu zamanda tekrar ortaya 

çıkacaktır. 

48 Bana öfkeyle zulmettikten sonra en büyük havarilerimden biri olan Saul, yani Pavlus, tekrar 

yolumda belirecek ve her yerde yeni öğrencilerim kendilerini gösterecek, bazıları ateşli, diğerleri 

kendilerini inkar edecekler. İçinde bulunduğumuz saat büyük önem taşımaktadır; sizinle konuştuğum 

zaman giderek yaklaşmaktadır. 

49 Bu fikirler savaşı, şu anda tanık olduğunuz çatışmalar ve her gün meydana gelen olaylar - bunlar 

size gelmekte olan bir şeyden bahsetmiyor mu, size bir zaman diliminin sona erdiğini ve yeni bir çağın 

ışığını yaymaya başladığını hissettirmiyor mu? 

50 Bu zamanda Sözümün tanıkları olan sizlerden tek istediğim, Yasamın uygulanmasından önce 

gelmesi gereken deneme anlarında sadık kalmanızdır. Çünkü aranızdaki yeni tezahürüm bir kasırga gibi 

olacak, şiddeti altında bu insanlığın üzerinde yaşadığı ve hareket ettiği kara ve denizler sarsılacak ve 

kamçılanacak, böylece içlerinde barındırdıkları tüm kirliliği kusabilecekler. 

51 Bu sınavlar geldiğinde korkmayın, çünkü onlar geldiğinde bir saltanatın sonunun başladığını ve 

daha mutlu yeni bir zamanın şafağının yakın olduğunu anlayacaksınız. 

52 Kötülük, adaletsizlik, kibir, kulluk, cehalet ve dünyevi güç, insanlar arasında sevgi, ışık ve barış 

saltanatının kurulmasına yol açmak için düşecektir. Denemenin çok zor ve içmeniz gereken kâsenin çok 

acı olduğunu hissetseniz bile, tereddüt etmemeli ve lambanızın sönmesine izin vermemelisiniz. Tam 

tersine, düşmanı yenmek üzere olduğunu ve zaferin yakın olduğunu hisseden bir askerin savaşın en 

şiddetli anında yaptığı gibi, umut ateşini yakmalı ve körüklemelisiniz. 

53 Dilleri size karşı zehir saçan düşman kalabalıklar tarafından kuşatıldığınızı gördüğünüzde, 

vaatlerimden şüphe etmeyin; çünkü o anlarda size güven veren varlığımı hissettireceğim ve sevgi dolu 

sesimin size yeniden şöyle dediğini duyacaksınız: "Ben sizinle birlikteyim." 

54 O zaman 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. 

55 Daniel'i, Babil'de esaret altında ezilen halkını böylesine savunan o peygamberi hatırlayın. 

56 Bırak savaş gelsin. Ebedi Olan'ın insan ruhuna ektiği tohumu sevginizle yeniden sulamalısınız. 

Yabani otların adaletimin orak darbeleriyle kesilmesine ve tarlaların ekime elverişli hale gelmesi için alt 

üst edilmesine izin ver. 

57 Dünya mallarının peşinden koşan insanlara birkaç dakika daha tanımak gerekir ki, hayal 

kırıklıkları o zaman tamamlanabilsin ve sonunda kendilerini bedenin altınının, gücünün, unvanlarının ve 

zevklerinin onlara asla ruhlarının huzurunu ve esenliğini vermeyeceğine ikna edebilsinler. 

58 Tüm insanlık için vicdanın ışığında kendini sorgulama saati yaklaşmaktadır. O zaman âlimler, 

ilahiyatçılar, bilim adamları, yöneticiler, zenginler ve hâkimler, topladıkları ve insanlara yemeleri için 

verebilecekleri manevi, ahlaki veya maddi meyvenin ne olduğunu kendilerine soracaklardır. O zamandan 

sonra pek çok kişi bana geri dönecek çünkü yeryüzünde sahip oldukları prestije rağmen, ruhlarının içine 
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düştüğü boşluğu dolduracak bir şeyden yoksun olduklarını fark edecekler ki bu boşluk ancak ruhani 

yaşamın meyveleriyle beslenebilir. 

59 Bu ruhlar için çölün ortasında bir vaha yarattım; çünkü yeryüzündeki yaşamları boyunca birbiri 

ardına kapılar çaldıklarını ve birbiri ardına yollar kat ettiklerini biliyorum - bazıları gerçeği, bazıları gücü, 

bazıları da mutluluğu arıyordu. Ama yeryüzünde kat ettikleri yolun sonunda, her şeyi reddetmeye hazır 

olduklarında, onları bağrımda dinlendireceğim, onları teselli edeceğim ve onlara doğru yolu göstereceğim, 

öyle ki bu yol sayesinde deneyimlerinin verimli tohumlarını ekebilecekleri tarlaları bulabilsinler. 

60 Vaha, her ırktan insanın her türlü çöl yolundan geleceği ruhani bir yerdir - bazıları yorgun, 

diğerleri yaralarla dolu, saçları ağarmış ve birçoğu da verdikleri mücadelenin kısırlığından dolayı utanç 

duyan boş gezgin çantalarıyla. Orada sesimi duyacaklar, hemen tanıyacaklar ve "Bu Rab'dir!" diye 

haykıracaklar. Bu cümle ile sonunda beni bulacakları alçakgönüllülüğü ifade edecekler. Çünkü hepsinin 

bana kendi erdemleriyle ulaşması gerekecek. 

61 O sonsuz mutluluk, uzlaşma ve alçakgönüllülük saati, sonunda Baba'nın evine dönen, kendilerine 

yaşam ve miras veren Kişi'yi özleyen kayıp çocuklara da ilahi bağışlanma getirecektir. 

62 Bu Kasım gününü öte dünyaya göç etmiş varlıkları anmak için ayırdınız. İlk şafaktan itibaren 

birçok ruh "ölülerim" dedikleri kişiler için dua etmeye başlar. Onları hatırlamanız ve onlar için 

minnettarlık, sevgi ve hayranlık duymanızın çok iyi olduğunu söylüyorum. Ama onlar için kaybettiğiniz 

mallarmış gibi ağlamanız ya da onları ölü sanmanız iyi değildir. Gözlerinizin onlar için yaş döktüğü ve 

göğsünüzün ölenlerin hatırına iç çektiği anlarda onları görebilseydiniz, onları aydınlatan ışığa ve 

içlerinden akan hayata hayran kalırdınız. O zaman: "Doğrusu onlar yaşıyor, biz ise ölüleriz!" diye 

haykırırsınız. 

63 Cansız bir beden karşısında gözyaşı döküyor ve onun ruhunun nabız gibi atan ve titreşen bir 

hayatla dolu olduğunu unutuyorsanız, gerçekten yanlış yaşıyorsunuz demektir. 

64 Geleneksel olarak bir gününüzü ruhani yaşama geçmiş olanlara ayırmak yerine, onlarla her zaman 

dua bağıyla birleşmiş olsaydınız, yaşamınızdaki görünmez ama gerçek varlıkları ve hayırsever etkileri 

varlığınız boyunca hissedilirdi - mücadelelerinizde, denemelerinizde ve aynı zamanda keyifli saatlerinizde. 

Bu varlıklar da sizin asil çalışmalarınızda ve girişimlerinizde işbirliği yapma fırsatına sahip olacak ve 

böylece daha fazla ışığa kavuşacaklardır. 

65 Bir keresinde şöyle demiştim: "Bırakın ölüler ölülerini gömsün" ve bu sözlerimi dikkatle ve 

sevgiyle incelerseniz, size bunu söylemek için ne kadar çok nedenim olduğunu fark edeceksiniz. 

66 Hepinizin kalbinde ve gözlerinizin önünde, aranızdan ayrılan sevdiklerinizin son görüntüsü, 

fiziksel görünümü var. Bedenen bir çocuk olarak ölen kişiyi bir çocuk olarak hatırlarsınız; bedenen bu 

yaşamı yaşlı bir adam olarak terk eden kişiyi yaşlı bir adam olarak hatırlarsınız, tıpkı acıdan bir deri bir 

kemik kalmış bir bedeni terk eden ya da acı verici bir ıstırabın ortasında ölen kişiyi her zaman bu durumda 

hatırladığınız gibi. Ancak, insanın öldüğü yerde ruhun yeni bir yaşama doğduğunu ve artık dünyanın 

ışığını değil, ruhun ebedi yaşamını aydınlatan ilahi ışığı gördüğünü anlayabilmeniz için beden ile ruh 

arasındaki fark üzerinde düşünmeniz gerekir. 

67 Daha önce size insanın maddi şeylere olan bağımlılığı nedeniyle putperest olduğunu ve ölülerine 

tapınarak putperestliğinin çarpıcı bir örneğini verdiğini söylemiştim. Ama öğretilerim, sonsuz güzellikte 

bir şafak gibi yaşamlarınızda yükseldi ve insanların hata içinde yaşadığı uzun bir cehalet gecesinin 

gölgelerini dağıttı. Ve sonsuzluğa doğru yükselen bu ışık, ilahi bir yıldız gibi en güzel ışık ışınlarını 

ruhunuza gönderecek ve sizi yüksek evriminiz yoluyla hepinizin girebileceği o yaşamın tadını çıkarmaya 

emin adımlarla götürecek bir hazırlık içinde olacaktır. 

68 Artık vefat etmiş ve şimdi daha iyi bir yaşama sahip olanlar için acı acı ağlamayacaksınız, ne de 

geride bıraktıklarınız uğruna ya da hayatınız boyunca size bir kabuk olarak hizmet eden bedeni terk 

ettiğiniz için daha sonra ruhlar olarak ağlayacaksınız. 

69 Çok sevdikleri bedenlerinin çürümesini deneyimlediklerinde acı çeken ve korkan varlıklar vardır. 

Ama o insan bedeni tarafından üstlenilen bir görevin sona erdiğini gördüklerinde Yaratıcılarına 

şükranlarını sunanlardan olacaksınız. 

70 Bugün tüm hatalarınızı bağışlıyor ve affediyorum ve aynı zamanda size İlahi Yaşam Kitabı'nın bir 

sayfasını gösteriyorum; burada ruhunuzu ve zihninizi aydınlatabilir ve böylece size bunları öğretene layık 

işler yapabilirsiniz. 
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71 Şu anda insanlığa karşı büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz ve Benden ne kadar çok öğreti 

alırsanız, bu sorumluluk o kadar büyük olacaktır; çünkü sizler ruhsallaşma konusunda insanlarla 

konuşacak olan kişilersiniz. Aranızda, ayinler ya da putperest biçimler olmaksızın, sadece ruhtan ruha 

Benimle iletişim kurmanın mükemmel yolunu sağlam bir şekilde kök salmış olarak bırakacağım. 

72 Zaten kalplerinizde olan bu kutsanmış tohum, kardeşlerinizle paylaşacağınız ekmek ve 

çocuklarınıza bırakacağınız manevi miras olacaktır. 

73 Size "Birbirinizi sevin" dediğimde, bunun sadece insanlar arasında değil, aynı zamanda bir 

dünyadan diğerine de olması gerektiğini söylemek istemedim. Ama şimdi size diyorum ki - vefat 

ettiklerini söylediğiniz kişileri düşündüğünüzde - onları kendinizden uzakta ya da duygusuz olarak hayal 

etmemelisiniz. Ölüleri sevmeyin, onları ölü olarak da anmayın; onları yalnızca yaşayanlar olarak anın, 

çünkü onlar sonsuzlukta yaşarlar. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 174 
1 Sevgili öğrenciler, yaşamınızda geçen her an sizi Babanıza yaklaştıran bir başka adımdır. Yavaş 

yavaş, adım adım ışığın krallığına giden yolda ilerliyorsunuz. 

2 Ruhunuza ve dünyaya hakkını adil bir şekilde nasıl vereceğinizi bileceğiniz bir zamana 

yaklaşıyorsunuz. Gerçek bir dua zamanı, fanatizmden uzak bir Tanrı ibadeti, her girişimden önce dua 

ettiğiniz, size emanet edileni nasıl koruyacağınızı bildiğiniz bir zaman olacaktır. 

3 İnsan kendi isteğini yerine getirmek yerine, önce dua ederek Baba'sına sorarsa nasıl yoldan 

çıkabilir? Dua etmeyi bilen kişi Tanrı'yla birlik içinde yaşar, Babası'ndan aldığı nimetlerin değerini bilir ve 

aynı zamanda geçirdiği denemelerin anlamını ya da amacını anlar. 

4 Doğrudan Tanrı'ya dua eden insan ruhsallaşmış bir insandır; gözlerinin önünde karanlık bir bandaj 

yoktur ve kendi içinde ve kendi dışında, insanın yaşamında farkında olmadan var olan bilinmeyen bilgelik 

ve hakikat dünyalarını keşfetmeye hazırdır. 

5 Bu yolu keşfeden kişi artık yerinde duramaz; çünkü duyuları ve ruhani yetenekleri uyanıp alıcı 

hale geldiğinden, bugün doğanın seslerini duyar, yarın ruhani krallıktan mesajlar alır ve daha sonra Baba 

ile çocukları arasındaki sevginin meyvesi olarak ruhtan ruha bir diyalogda Rabbinin sesini duyacaktır. 

6 İnsanlar, Kendimi tanıttığım ses taşıyıcılarını kıskanmayın; çünkü kendinizi fiziksel ve ruhsal 

olarak gerçekten hazırlarsanız, bu tezahür sona erdikten sonra bile onları geçeceksiniz. 

7 Bu Üçüncü Çağ'daki tezahürümün tanığı olan bu halk için işaretler, harikalar ve kanıtlarla dolu bir 

zaman öngörülmektedir. 

8 Size büyük açıklamalar yapacağım son sözümü henüz söylemedim. Ama benim iradem ve 

talimatlarım tüm bu halkın vicdanında yazılıdır ki, tezahürümün nasıl sonuçlanacağı ve son talimatım için 

seçilen ve tayin edilen gün hakkında tam bilgiye sahip olsunlar. 

9 Sizi bekleyen dünyalara ya da evlere girebilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi size öğretmek 

istediğimi anlamalısınız. Çünkü ruhunuzun enkarne olmak ve yeryüzünde yaşamak için hemen önce 

yaşadığı dünyada hazırlanması gerektiği gibi, sevgi, saflık ve bilgelik açısından daha üstün evler olsalar 

bile, terk ettiği eve dönmek için de kendini hazırlaması gerekir. 

10 Sözümden şüphe etme. İlk Çağ'da İsrail'i putperestlik ve karanlık anlamına gelen Mısır'ın 

esaretinden kurtarmak, sizi özgürlüğün ve yaşayan Tanrı'ya tapınmanın ülkesi olan Kenan'a getirmek için 

verdiğim sözü yerine getirdim. Benim insan olarak gelişim de orada duyuruldu ve peygamberlik sözü 

İsa'da kelimesi kelimesine yerine geldi. Sizi yaşayan ve seven Efendi, Kendisini Ruh'ta tanıtacağına söz 

vermişti ve işte burada bu sözün gerçekleşmesini görüyorsunuz. 

11 Bugün size, ruhunuz için, sevmek, iyilik yaymak ve ışık yaratmak için gerçek özgürlüğü 

bulabileceğiniz harika bölgeler, meskenler, ruhani evler sakladığımı duyuruyorum. Size daha önce 

verdiğim tüm sözleri tuttuktan sonra bundan şüphe mi ediyorsunuz? 

12 Bilin ki yüce ruhlar işimde her zaman iş başındadır: Öğrencileri arasında Üstadın gelişini 

duyurmakla görevlendirilen İlyas, ruhlar için bir gedik açan, yoldan sapmış olanlara, uykuda olanlara veya 

ruhani yaşama inancını kaybetmiş olanlara inen, onları kendisinden yayılan sevgi ateşiyle saran ışıktır - bu 

ateş inanç, kötülüğün yok edilmesi ve arınmadır. Onun çağrısı her ulusta yankılanır, arındırıcı ateşi yayılır. 

Doğru, arınma yolunda bir acı izi bırakır, ama çok geçmeden Meryem'de vücut bulan ilahi bir teselli, 

hıçkıran her kalbe, acıdan kıvranan her varlığa merhemini dökmeye gelir. 

13 Daha sonra, insanlara sadece Beni takip edin diyen ilahi çağrımı işittirmek için birbiri ardına 

kalpleri arayacağım. 

14 Benim öğretilerim insanın varlığının tüm yönleriyle gelişmesine olanak tanır: Kalbi hassaslaştırır 

ve yüceltir, zihni uyandırır ve ruhu mükemmelleştirir ve yüceltir. 

15 Gelişiminizin uyumlu olabilmesi için, yani geliştirmeniz gereken duygusal yaşama ya da 

canlandırmanız gereken ruhun ideallerine dikkat etmeden yalnızca aklı geliştirmemeniz için, öğretilerimi 

uygulamanın doğru yolunu kavramanızı sağlayacak kapsamlı bir çalışma yapın. 

16 Varlığınızın tüm yetileri benim sözümde kendilerini sonsuza kadar geliştirip 

mükemmelleştirebilecekleri ışıklı yolu bulabilirler. 
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17 Öğretilerimi özümsemeniz ve anlamanız için size yeterince zaman verdim, öyle ki buraya çocuk 

olarak gelen birçoğunuz şimdi genç, genç olarak gelen diğerleriniz ise şimdi yaşlısınız. Bazıları yol 

boyunca büyüdüler ve şimdi "işçilerimin" arasına katıldılar; diğerleri ise son nefeslerini verdiler ve şimdi 

benim seçtiklerim arasındaki yerlerini aldılar. 

18 Buradaki insanlara, içlerinde sağlam ve gerçek bir inancın ışığının doğabilmesi ve ruhlarının İşim 

hakkında derin bir bilgiye sahip olabilmesi için yeterince zaman verdim. Artık o sesi duymadığınızda ve 

varlığınızın özüne konsantre olmanız gerektiğinde bile, Varlığımı hissedebilmeniz ve ilhamımı 

alabilmeniz için Sözüm sizi hazırlar. 

19 Benim öğretilerim vicdanınızda yazılıdır. Yasamı en iyi koruyan sandık oradadır, böylece 

Efendinizle geçirdiğiniz bu ruhsal tazelenme saatleri zaman içinde uzaklaştığında, sözümün özü ruhunuzda 

titreşmeye devam edecek, yaşam dolu, taze ve sevgi ve bilgelikle titreşecektir. 

20 Sözümde size tekrar tekrar ruhaniliğe erişmeniz gerektiğini söylüyorum, çünkü sizi yeryüzünde 

ayırt edecek olan şey bu olacaktır. Ruhsallaşma olmadan insan kardeşlerinize vermeniz gereken tanıklığı 

veremezsiniz. 

21 Korkmayın, çünkü aranızdaki sözümü tamamlıyorum. İşim yok olmayacak, ruhunuz da 

umutsuzluğa kapılmayacak. Ruhsal vadide, ulusların rehberleri ve peygamberleri olmak üzere enkarne 

olacak varlıkları hazır tutuyorum - ışık varlıkları, Sözümün açtığı yolda ileriye doğru bir adım atmayı 

öğretecek spiritüalistler. 

22 Bugün size, yolunuzda size yardımcı olmak için ruhani vadiden size gelecek ışık varlıklarına 

ihtiyaç duyduğunuz gibi, bazılarınızın talimatlarımın ışığıyla onlara gelmesine ihtiyaç duyan ruhani evler 

de olduğunu söylemek istiyorum. Aranızda şu anda beni dinleyen ve yakında ruhani bir görev için 

ayrılmak zorunda kalacak olanları tanımıyorsunuz. Birçok kalbin uzun süredir kendini arındırmasının ve 

ruhlarının her geçen gün işime daha fazla bağlanmasının nedeni budur. 

23 Ruhani ev sahiplerim arasında, yaşam ve hakikat yolundan uzakta yürüyen tüm varlıkların 

kurtuluşu için bu kutlu restorasyon ve doğruluk çalışmasında benimle işbirliği yapanlara katılacak 

bazılarınızın olmasını diliyorum. 

24 Sizi bu varoluştan ayrılıp ruhen özgür olacağınız o büyük ana hazırlayacak olan bu sözü ruhunuzda 

saklayın. 

25 Bu görkemli bir vahiy zamanıdır, ey sevgili insanlar. Ruhları yükselten bir ışık zamanı. Kendilerini 

hazırlayanlar kutsanmıştır, çünkü ışığımı bol bol alırlar. 

26 Ancak bunun yeni bir çağın başlangıcı olmadığını, bu zamanın insanlar için sakladığı her şeyi size 

açıklamadığımı ve aldığınız her şeyin sizin tarafınızdan zaten anlaşılmadığını unutmayın. 

27 Bu insanlığın mucizevi ışık tezahürlerine ve henüz bilinmeyen ruhani ifşaatlara tanık olacağı 

günler, yıllar ve yüzyıllar geçmeye devam edecektir. 

28 Bu zamanlar yaklaşıyor, bu yüzden yerinizi alacak olanlar için yolu hazırlamalısınız. İyi işlerinizle 

yolu kutsayacaksınız. O zaman gerçek tapınağın inşasına başlamış olacaksınız ve bunu başkaları devam 

ettirecek ve daha sonra başkaları gelip onu tamamlayacaktır. 

29 Öğretimi size uzun zamandır veriyorum ki, yüreklerinizde iyi bir tohum gibi kök salsın ve 

yaşamlarınızda her zaman onu hemcinsleriniz arasında yaymaya hazır olasınız. 

30 Sözlerimden bir kitap derleyin, onlardan temel olanları alın, böylece öğretilerimin saflığı hakkında 

gerçek bir kavrama sahip olabilirsiniz. Ses taşıyıcısı tarafından iletilen kelimelerde hatalar 

keşfedebilirsiniz, ancak anlamlarında değil. Vericilerim her zaman hazır değildi. Bu nedenle size onu 

yüzeysel olarak okumamanızı, mükemmelliğini keşfedebilmeniz için anlamına nüfuz etmenizi söyledim. 

Anlayabilmeniz için dua edin ve derin düşünün. 

31 Yaşamak için hepinizin inanca ihtiyacı var. Yalnızca dünyanın boş işleri için yaşayanların vay 

haline, çünkü ruhu boş olacak ve dünyevi yolculuğunun sonunda gösterecek hiçbir hasadı olmayacaktır. 

Ruhani bir görevi yerine getirmek üzere dünyaya gönderilmiş olduğunuzu, daha sonra bana döneceğinizi 

ve bedeninizin içinden çıktığı toprakla birleşeceğini unutmayın. Büyük bir inanca ulaşmak için sevgimden 

ilham alın, kalbinizi bir tapınak haline getirin. Bedeninizin gözlerini kapatın ve dünyanızın ötesini 

görebilmeniz için ruhunuzun gözlerini açın. Ben sizin içinizde ve dışınızda, varlığınızın en derin 

yerindeyim, ruhunuzu koruyor ve muhafaza ediyorum. Tüm arzularınızı ve umutlarınızı biliyorum ve size 
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diyorum ki: Sabır ve fedakârlıkla mükemmellik dağına tırmanın. Hedefe yaklaştığınızda, o zaman 

krallığımın kapılarını biraz açacağım, böylece esenliğimi bir an için görebilecek ve son saatte güçlü 

olabileceksiniz. 

32 Her şey gelişir. İnsan biliminde ilerler ama edindiği bilgiyi iyilik yapmak için kullanmaz; 

komşusunu nasıl rahatlatacağını ya da koruyacağını bilmez. Güç arzusu ve yanlış özgür irade anlayışı yeni 

bir savaşa neden olmuştur ve bunun sonucu acıdır. Her yerde yetimlik, sefalet, ıssızlık ve ölüm görüyorum 

ve tüm bunlar için bana hesap vereceksiniz. Sözüme ne yaptın? Onu dinlemediniz ve bir acı ve karışıklık 

denizinde kayboldunuz; yine de bu savaşacağınız son savaş olmayacak. - Ama yargı herkes için geliyor. 

Huzurumda yargıçlar ve sanıklar, infazcılar ve kurbanlar var. Tüm uluslar çağrımı duyacak. Bu karar 

saatinde sizi dua etmeye çağırıyorum ve size Ruhumun ışığını veriyorum. 

33 Benim yaratımım süreklidir ve hiçbir şey yok olmaz. Acı bedeni tükettiğinde ve ruh yeryüzündeki 

görevini yerine getirmeden çıplak kaldığında, ona yeni bir fiziksel giysi vereceğim ve aynısına dönmesine 

izin vereceğim. 

34 Sizi zamanın testine dayanacak ruhani işler yapmaya çağırıyorum. Sağlam bir zemin üzerine inşa 

edin ki yarattığınız şeyi yok edecek bir doğa gücü olmasın. 

35 Masamın önünde duruyorsun. Etrafımda otur ve beni dinle. 

36 Bu zamanda her insanın ve her ruh varlığının Kutsal Ruh'un şimdi size açıkladığı bu ilahi bilgiyi 

alması benim isteğimdir. 

37 Bu dönemde sözlerim insanların önünde açılan bir bilgelik kitabı gibiydi. 

38 Öğrencilerim olarak adlandırdığım sizleri, bu talimatın uyanık koruyucuları yapıyorum. 

39 Sizler İsa'nın alçakgönüllü ailesisiniz ve size bir miras emanet edilmiştir. Anlayın ki Ben, Efendi, 

size isteğimi açıkladım. 

40 Hiçbir dünyalı göksel dünyayı bilemez. Hâlâ yaşam çölünde geziniyorsunuz. Bazıları nereye 

gittiklerini bilmeden dolaşırlar. Ama sonsuzlukta Babanızın sevgisi sizi bekliyor. İşte bu yüzden, içinden 

çıktığınız o rahme geri dönebilmeniz için, hayattaki zorlu yolculuğunuzda size yardım etmeye geldim. 

41 Bundan önce sizi sevgide birleştirmek istiyorum ki birbirinize yaklaşmak için çaba sarf ettiğinizde, 

birbirinizi affettiğinizde ve kardeşler olarak birbirinize el uzattığınızda kazandığınız erdemler sizi bana 

yaklaştırsın. Üzerinde krallığımın huzuruna erişebilmeniz için yolu hazırladım - bu hayatta bulamadığınız, 

çünkü sadece acıyı deneyimlediğiniz o huzura. İkinci Çağ'da sizin için çizdiğim yolu neden takip 

etmediniz? Tökezlemez ya da düşmezdiniz. Şimdi sizler Benim öğrencilerimsiniz, çünkü sizi seviyorum 

ve kendinizi kurtarmanız için size yeni bir fırsat vermek istiyorum. Şimdi bundan yararlanacak mısınız, 

yoksa yine durgunluk içinde mi kalacaksınız? Size bu kadar basit bir şekilde açıkladığım şeyin, 

bilginlerden ve teologlardan bile gizlenmiş olan Baba'nın gizli bilgelik hazinesine ait bir şey olduğunu 

düşünün. Ama bu lütuf size verildiği için, keşifleri yüzünden her şeyi yaratanı inkâr edecek kadar 

kibirlenen ve körleşen bilim adamları gibi olmayın. 

42 Bugün başkalarının yanlış değerlendirdiği ya da küçümsediği şeylere sahipsiniz. Ancak 

öğretilerimi yaymaya başladığınızda, konuştuğunuz kişinin öğretilerimi almaya layık olup olmadığını 

yargılamak için durmayın, bu kişi beni en şiddetle reddedenler olsa bile. 

43 Beni dinlediğinde ruhu sevinçle parlayan sen, işimi duyuracaksın. Ayrılış saatim yaklaştı ve o 

zaman donanımlı olacaksınız. 

44 İkinci Çağ'da, Ben ayrıldıktan sonra İyi Haber'i tüm dünyaya yayan on iki adam seçtim. Bu işi 

başarmak için on iki adam yeterliydi. Bu süre zarfında binlerce erkek ve kadına öğrettim ve ruhların 

kurtuluşu zamanında olduğunuz için ruhani ev sahiplerimi size yardımcı olmaları için gönderdim. 

Askerlerimin sayısı çok fazla çünkü insanlık artık daha büyük, günahları ve suçları da daha büyük. 

45 Alçakgönüllü olun ve kaderinizle uyum içinde olun. 

46 Zaman zaman kalplerinizde şu soru yükselir: "Ruhsal olarak ilerledim mi, yoksa durdum mu?" Ve 

ben, Üstat, öğrencilerime şunu söylerim: eğer hemcinslerinin acılarını hissetmeye hazırlarsa, bir adım 

ilerlemiş olurlar; eğer kendilerini kötü bir şekilde incitenleri affedebilirlerse, bir adım daha atmış olurlar; 

ve eğer kalpleri ırk ya da toplum sınıfı ayrımı yapmaksızın tüm insanlarla özdeşleşirse, ruhsal gelişim 

yolunda önemli ölçüde ilerlemiş olurlar. 
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47 Peki bu duygu ve eylemlerin motivasyonu ne olmuştur? - Kanunlarımın sana aşılayabildiği sevgi. 

Öğretimi size yalnızca sevgi getirebilir, çünkü tüm erdemler ondan kaynaklanır. İnsanların sorunlarının 

çözümüne başka yollarla ulaşmaya çalışmaları boşunadır. Karşılıklı sevgiye dayanmadığı sürece dünyada 

barışı tesis etmek istemeleri boşunadır. 

48 Bununla birlikte, öğretilerimin, hayata materyalist ve bencil bir kalbin aşıladığı duygularla 

bakanlar tarafından hala kayıtsızca ve hatta bazen alaycı bir şekilde karşılandığını görüyorum. Ama size 

söylüyorum, onlar bile eninde sonunda insanlığı içine düştüğü uçurumdan ancak yüksek ahlak, açık bilgi 

ve doğru aklın kurtarabileceği sonucuna varacaklardır. Ve bu yüksek ahlak ona sadece benim size 

öğrettiğim ruhanileştirmeyi verebilir. Vicdan ışığının önünde işlerinizin saflığını ve akılcı adaleti yalnızca 

Benim Sözümde bulacaksınız; çünkü ben imkânsızdan söz etmiyorum ve size hayal öğretmiyorum. Benim 

öğretilerim gerçekliğe, hakikate dayanır. 

49 İnsan, Benim sevgi ve adalet yasamın size sunmadığı araçlarla imkansızı başarmaya çalıştı ve eğer 

onun özgürce çalışmasına izin verdiysem, bu, Benim yasam her zaman vicdanında mevcut olmasına 

rağmen, kendi deneyimlerini yaşayabilmesi içindi. 

50 İnsanın kalbi bu kadar katılaşmamış olsaydı, savaşın acısı hatalarını düşünmesi için yeterli olacak 

ve ışık yoluna geri dönecekti. Ancak o insan kıyımlarının acı hatırasını hâlâ taşıyor olsa da, yeni bir savaşa 

hazırlanıyor. 

51 Benim, Baba'nın, İlahi Sevgi'nin sizi savaşlar yoluyla cezalandırabileceğimi nasıl düşünebilirsiniz? 

Sizi kusursuz bir sevgiyle seven ve birbirinizi sevmenizi arzulayan birinin size suç, kardeş katli, adam 

öldürme, intikam ve yıkım verebileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Tüm bunların insanların 

kalplerinde biriktirdikleri materyalizmden kaynaklandığını anlamıyor musunuz? 

52 İnsanlar vicdanlarının kendilerine gösterdiği yoldan sapmış, akıllarını yitirmiş, ahlak ve iyi 

duygular yolundan sapmışlardır. Zaman içinde durmak istemediler, kendi içlerine girmediler ve 

yarattıkları derin uçuruma doğru, karanlıkla buluşmaya doğru sürükleniyorlar. Yine de - sevgim onların 

günahlarını bağışladı ve ışığım onlara yoldan çıktıklarını göstererek onları geri tutmaya çalıştı. Ancak 

yasalarım, onlara bahşettiğim irade özgürlüğüne saygı duysa da, adaletim onların yaşamlarında ektikleri 

meyveleri biçmelerine izin verecektir. 

53 Ancak insan için her şey bitmiş, ölüm zafer kazanmış ya da kötülük zafer kazanmış gibi 

göründüğünde, varlıklar karanlıktan ışığa yükselecektir. Ölümden gerçek yaşama yükselecekler ve 

yozlaşma uçurumundan Tanrı'nın ebedi yasasına itaat etmek için yükselecekler. 

54 Herkes uçurumu bilemeyecektir; çünkü bazıları tutkuların, güç arzusunun ve nefretin savaşından 

uzak durmaya çalışmış ve sadece yeni Sodom'un kıyısında yaşamışlardır; ve çok günah işlemiş olan 

diğerleri zamanla duraklayacak ve zamanında tövbe ederek ve tamamen yenilenerek kendilerini birçok 

gözyaşından ve çok acıdan kurtaracaklardır. 

55 Beni dinleyen sizler bu savaşları hiçbir şekilde beslemeyecek ya da katkıda bulunmayacaksınız. 

Benim yolumda sebat edin ki, yaşamınız, sözleriniz ve eserleriniz birçok kalbin nefes kesici seyrinde 

zaman içinde duraklamasına hizmet etsin, böylece huzurumu deneyimlesinler ve bu acı kâsesini içmek 

zorunda kalma zorunluluğundan kurtulsunlar. 

56 Yaratıcınıza adadığınız bu günü iyi değerlendirin. Kalbiniz benim İlahiliğim için hazırlanır ve 

sevgiyle atar ve benim Varlığımı almaya layık olduğunuzu kanıtladığınız için lütfumla dolarsınız. 

57 Ruhunuzun neşesi bedeninize yansısın, böylece sahte bir neşeye dönüşmesin. Her ikisi de uyumlu 

bir şekilde bir arada yaşıyorsa, zihniniz nasıl aynı anda hem neşeli hem de kalbiniz üzgün olabilir? 

58 Bu durum ruhun mutluluğundan kaynaklandığında güzeldir. İşlerinizin mükemmelliği için 

çabalayın, çünkü mükemmellikte en yüksek mutluluk yatar. 

59 Yaratılışta nasıl bir kusur buluyorsunuz? - Yok, sen söyle. Yine de pek çok kusur vardır ve bunlar 

insanların eserlerinde bulunur. Benim isteğimi yerine getirin, çünkü Yasa'nın dışında yapılan her şey 

kusurludur. 

60 Anladım: Hayal gücünüzü kontrol altında tutmalısınız. Hemcinslerinizin işlerini 

yargılamamalısınız. İyi olmanızı istiyorum ve dahası, mükemmel olmanız Benim arzumdur; çünkü 

görünüşte önemsiz olsanız da, maddi şeylerden ve dünyalardan daha büyüksünüz çünkü sonsuz yaşama 
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sahipsiniz, çünkü ışığımın ve ruhani varlıklarımın bir kıvılcımısınız. Sizi neden mükemmelliğe giden yola 

çağırdığımı anlayabilmeniz için ruhun ne olduğunu idrak etmelisiniz. 

61 Seni kurtarmak için acının içinde seni aradım. Kalplerinizin kapısını çalmaktan henüz yorulmamış 

olan Babanızın sevgisidir. 

62 1866 yılından bu yana, size iyilik ve adalet yolunu göstermeleri için Benden ilham alan insanlar 

aracılığıyla Kendimi size tanıttım. 

63 Üstat size şöyle der: Bunun Üçüncü Çağ olduğuna tanıklık etmek benim isteğimdir. 

64 İlk Zaman'da İbrahim Baba'yla bir antlaşma yaptı. İkinci Zaman'da Mesih, insanlıkla yaptığı 

antlaşmayı kanıyla mühürledi; çünkü sevgi, yaşam, fedakârlık ve bağışlama anlamına gelen kanıyla 

dünyaya suçundan kurtulmanın yolunu gösterdi ve böylece ruha kurtuluş ve sonsuz yaşam verdi. 

65 Şu anda ışığımı ruha akıtıyorum; çünkü insan olarak Bana ulaşmak istiyorsanız bunu asla 

başaramayacaksınız, çünkü sonsuzlukta vaat edilen ev ruh içindir. 

66 Öğretimi size veriyorum ki, onu size verdiğim aynı biçimde hemcinslerinize aktarabilesiniz. Ancak 

bunu öğretirken asla şiddet içeren bir şekilde tartışmayın. Bilmediğiniz şeyleri yargılamaktan sakının, 

ancak saf bir örneğin insanları ruhaniliğe dönüştürmek için yeterli olacağını anlayın. 

67 "Birbirinizi sevin" diyen buyruğumda, öğretilerim özetlenmiştir. Yaratılışınızda hepinize aynı 

derecede idrak verdiğim halde, neden hepiniz beni anlamadınız? Neden bazıları Tanrı'ya kendisine ait 

olanı ve dünyaya ait olanı vermeyi bilirken, diğerleri her şeyi Tanrılarını, Cennetlerini ve Cennet 

Krallıklarını oluşturdukları dünyaya verirler? - Çünkü bunlar İkinci Çağ'da size söylediğimi unuttular: 

"Benim Krallığım bu dünyaya ait değildir." 

Huzurum sizinle olsun! 
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İçerik bilgileri 
Talimat 143Vers  No. 

 Yeni havarilerin ve peygamberlerin duyurulması . .  1-3 

 Vahiy Kiliselerindeki Bakanlıklar ve Ruhsal Armağanlar  5-7 

 Ahlaksızlığa karşı uyarı  22 

 Yalnızca saf yürekler Tanrı'ya doğru şekilde hizmet edebilir.  31-32 

 Hastaları iyileştirme görevi  34-36 

 Misyonerlik çalışmaları için talimatlar  41-42 

 Ruh için mesafeler yoktur. . . .  50 

 Ruhsal bilginin tutsaklığı52-54 

Musa, İsa ve İlyas'ın ruhani varlığı 

 bildirilerde  64-67 

Talimat 144 

 Gerçeğin, İsa'nın öğretisinin tahrif edilmesi4-5 

 Dünya çapında ruhla dolu insanlar ve topluluklar  12-13 

 Bir öğretmen olarak acı ve ıstırabın onaylanması  19-23 

 İsa'nın sevgisinin bilinmeyen bir mucizesi26 

 İlahi ilhamın bilgeliği ve sevgisi sayesinde yeni güç  35-36 

 Doğanın ve insan ruhunun zehirlenmesi  44 

 Ritüel eylemler yerine yasaların yerine getirilmesi. .  52 

 Erdemlerin anlamı ve gerekliliği  55-56 

 Sevgi eksikliği nedeniyle Hıristiyanlığın bölünmüşlüğü  57-58 

 Hasat zamanı yaklaştı  76 

Talimat 145 

 Tanrı'nın ve Meryem'in İşleri  9-13 

 Savaşın Sonuna İlişkin Yargılayıcı Bir İnceleme 1945  29-30 

 Ziyaret, Arınma ve Adalet Zamanı  35 

 Bildirilerin iyileştirici etkisi51-60 

 İnatçı ve akılsızların acı çekerek arındırılması  61-63 

141219 

Suçların ve günahların affedilmesi 

 samimi tövbe ve yenilenme yoluyla68-72 

Talimat 146 

 Tanrı'nın Çocukları İçin Sevgi Arzusu  2-4 

 Tanrı'nın yeni sözünün dünyayı sarsan gücü  7-8 
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Beytlehem'deki bilge adamların ve çobanların saygısı 

 bir sembol olarak  9-11 

 Müjde kayıtlarının doğrulanması  12 

 Ruhani dünyaya açılan kapı. .  15-21 

 Ele geçirilenlere karşı doğru tutum. . . .  22-23 

 Bir insan olarak İsa'ya yönelik aşağılayıcı iddialar  34-39 

 Çok fazla dünya sevgisinden kaynaklanan "ölüm" korkusu  46-49 

 Ruhun cenneti bir yer değil, bir durumdur  67-71 

Talimat 147 

 Tanrı'nın ışığı dünyanın karanlığında parlar  1-6 

 "Tanrı" terimine karşı sahte çekingenlik  7 

 Yaratılan her şey Tanrı'nın mülküdür8-9 

Zamanlamaya ilişkin mantıklı bir argüman 

 İsa'nın dönüşü  11 

Kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok  17-18 

 Tanrı yalnızca insanın iyiliği için olanı verir  45 

 Ruhsallaştırmaya giden yol  56-58 

 Sevginin aşılmaz silahı  66-68 

 1950'de Duyuruların Sonu ve  74-75 Sonrası Dönem 

Talimat 148 

 Çocukların yanlış eğitimi ve yetiştirilmesi.  4-5 

 Mesih'in gelecek için yaptığı duyuruların önemi  9-12 

 Unutulmuş bir Hıristiyan erdemini hatırlamak  20-21 

Dünyanın üstesinden gelmek ve kurtarılmışların yardımseverliği  36-37 

 Kutsal Ruh'un İnsan Ruhundaki Tapınağı  44-48 

 Ruh ve "beden" arasındaki çatışma ....  52-54 

 Zor sınavların anlamı  57-58 

 Dünya Görüşleri ve Mezheplerin Büyük Mücadelesi  59 

 

Ruhun veya canın bedenden ayrılması 

 dua ve uykuya dalma sırasında  75-78 

 Zihin yetilerinin ortaya çıkarılması.  79-81 

Talimat 149 

 Ruhsal armağanların uyanışı için hazırlık orucu  4-5 
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İsa'nın bir model olarak fedakârlık yapmaya istekli olması  12-15 

Aktif hayırseverliğe ve 

 Sözü Yaymak  24-27 

 Kilise ruhban sınıfı için adli bildirim  31-35 

 Yehova'nın ve İsa'nın sevgi buyruğu ebediyen geçerli kalır  38-41 

Yeni ürünler almak için gerekli hazırlık 

 İlahi vahiyler  42-45 

 Günahkârın içindeki iyiliğin onaylanması yoluyla dönüşümü  48-50 

Kınama veya dışlamaya karşı uyarı 

 suçluların ve hastaların  51-53 

 Talihsizlerle kardeşçe dayanışmanın kutsanması  54-55 

 Mesih'in öğretilerini izlemek imkansız değildir  59-64 

 Duyuruların Doğru İncelenmesi için Talimatlar  65-68 

Yeni Vaat Edilmiş Topraklar sonsuza dek sürecektir  80-81 

İnsanın evi ve ailesi de 

 Tanrı'nın tapınağı olmak  82-83 

 Zor yaşam sorunlarının nedenlerinin belirlenmesi  88 

Talimat 150 

Kitap bilgisi ya da ilahi olarak ilham edilmiş bilgi13-14 

Tanrı Kendisini günahkâr insanlar aracılığıyla da açıklar15-18 

İlahi olanın bilinçli bir şekilde tanınması 

 biçimlenmemiş kalpler  19-21 

Tanrı'nın yeni vahiylerinin reddedilmesi 

Dogmatik olarak bağlı ilahiyatçılar ve inananlar 

önyargılar yüzünden ─ bir zamanlar ve bugün. .  22-26 

Zihinsel körlerin inanmazlığı ve 

 İsa ve Meryem'e yönelik geleneksel inançlar  29-36 

Yanlış yorumlanan "İnsanın Düşüşü Hikayesi" ve 

 Buradan türetilen yanlış ilk günah doktrini . .  41-46 

 İlahi Sözün Arındırıcı Gücü . . .  51-56 

 Dönüştüren ve kurtaran sevgi58-61 

İnsanoğlunun biliş kapasitesi 

 bağımsız gerçek  62-64 
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 Bir İnsan Sembolü Olarak Yahuda'nın Kaderi  65-68 

Ruhani ve maddi dünyaların yaratılışı 

 ve insan; mükemmelliğin yüksek hedefi  76-88 

 Dünyanın büyük geleceği  89 

Talimat 151 

 Ritüeller yerine ruh ve gerçekle ibadet edin  1-5 

 Kişi ruhaniliğe nasıl ulaşır?  8 

 İnanca yönelik zulümlerin duyurulması . . . .  10-15 

İsa'nın Son Akşam Yemeği'nin önemi 

 havarileri  29-34 

 Hristiyan erdemleri  35-36 

 Mesih'in Kutsal Ruh Olarak İkinci Gelişi . . .  39-44 

Ruhun ve canın reenkarnasyonu olarak  

Gelişim ve ifade gerekliliği 

 Tanrı'nın sevgi dolu adaleti  46-61 

İnsan değil, Tanrı barış olur 

 ve yeryüzünde adaleti tesis etmek  68-72 

Talimat 152 

 İsa'nın Çilesi  1-17 

 Kötü niyetli ruhların insan üzerindeki etkisi  21-29 

 Ele geçirilme ve karanlık güçlere karşı mücadele  30-34 

 Yeni işaretler ve mucizeler  35-40 

Yazılı tanıklıkların ilham verici niteliği 

Tanrı'nın dünyadaki işi ─ bir zamanlar ve bugün41-43 

Sadece talimatları kendiniz takip ederek 

 İsa'nın ikna edici gücünü kazanırsınız. .  45-53 

 Onurlu mevkiler için çabalamak yerine alçakgönüllülük ve tevazu 54-62 

Ruh'un Öğretisinin İnsanlık Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi  71 Talimat 153 

 İlahi yasayı izlemenin dar yolu  5-11 

 Yargı zamanı geldi  16 

 İkinci Dünya Savaşı'nın ilanı gerçekleşti  19-20 

 Kurtuluş-İkinci Çağ'ın tarihsel incelemesi  44-49 

 İkinci Çağ'da Tanrı'nın kurtarıcı eylemi. .  50-57 

Kurtuluş tarihinin İsa aracılığıyla tamamlanması 
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 Mesih'in Ruh'ta İkinci Gelişi  58-73 

Talimat 154 

 İsa ve Vaftizci Yahya  4-8 

Mesih'in vahiy kiliseleri 

 Rol model olmak  12-14 

 Hıristiyan erdemlerinin tersine çevrilmesi  15-20 

 Bazı bilim insanlarının kibri27 

 Büyük arınmadan sonra insanlığın kalp değişimi  49-55 

 Bir öğretmen olarak acı ve yenilenme için teşvik  56-58 

Talimat 155 

Sadece ruhsal ve zihinsel gelişimindeki kişi  

geri zekalı insanlar,.. 

 Yabancı bir şey olarak ruhani öğreti  3-6 

 "Herkesin gözü benim üzerimde olacak"  12-13 

 Tanrı'nın yasaları insanın kurtuluşu içindir  14-16 

Birçok kişinin ruh doktrininin aşağıdakilerle bağdaşmadığını düşünmesinin nedeni  

 Tanrı'nın önceki vahiyleri  24-30 

Karşı konulmaz ikna gücü 

 Mesih'in kendi yaşamı ve eylemleri  32-36 

Materyalizm ve ateizmin yokluğu 

 Mesih'in gerçek elçisi  37-42 

 Mesih'in Yeni Bir Benzetmesi  60-63 

Talimat 156 

 Duyuruların Tek Tip Şekli  4 

 Reenkarnasyonlar yoluyla yukarı doğru gelişim . .  5-9 

Dünya Görüşlerinin Yaklaşan Çatışması 

 ve mezhepler  10-14 

Reenkarnasyonların nedeni ve farklı   

insanların entelektüel gelişim düzeyi  28-

34 

Tanrı'nın halkı yeryüzüne dağıldı 35-

41 

Öğretilerdeki dilsel beceriksizlikler İnancın ve sevginin 

gücü 

 47 

Mucizeler gerçekleştirin  

Tövbenin ve bağışlamanın yenileyici gücü 

 51-

53 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 

        193        

ve duanın 

Talimat 157 

 54-

55 

Dünyanın inançsızlığı  1-2 

Geleceğe bakmak   7 

Beden, ruh ve canın gerekli uyumu   10-

14 

Özgür iradenin ahlaksızlık yoluyla kötüye kullanılması   15-

16 

İsa'nın yeryüzündeki yaşamına ilişkin anıları. . 

İsa'nın Havarilerinin Oluşumu ve 

21-

22 

faydalı iş 

Din değiştirmenin en parlak örneği 

 23-

28 

Havari Paul 

Sevgi ve gerçek silahlarıyla 

 40-

47 

Tanrı'nın mücadele eden insanları  48-

53 

Duyurular için gerekli zaman sınırlaması  

Talimat 158 

İyi çoban koyunlarını da gözetir. 

 57-

64 

yoldan çıkmış ve düşmüş olanlara. . . İnsanlığın ruhani 

birleşmesi aracılığıyla 

1-9 

Büyük arınmadan sonra ruhsal öğreti   13-

16 

Ruhun Yüksek Dünyalara Yükselişi   19-

22 

Kurtarıcı İlahi Sevginin Sembolü Olarak Mesih'in Kanı 23-33 İlahi Kurtuluş Eylemi Üzerine Mesih'i Takip 

Etmeliyiz  

İnsanoğlunun erdemleri eklenecek Sevginin 

evrensel yasası 

 34-

40 

İnsanlığı dönüştürmek  41 

Tanrı tövbe etmeye hazır olan günahkârları da kullanır.  42-

43 

İmanın ışığı aydınlatır ve mucizeler yaratır  47-

51 

 

İnsanın içindeki kötülüğün üstesinden geldikten sonra 

 zihnin büyük savaşları  53-59 

 Ruhsal Armağanların Uyanışı  61-63 

 Uyandırıcı ve ruhları aydınlatıcı olarak İlyas .... .  64-68 

Talimat 159 

 Daha Önceki Dönemlerde Tanrı'nın Halkının Maneviyatı  3-5 

 İnsanlıkta yeni bir ruhaniliğin duyurulması  6-10 

 Levi'nin Reenkarnasyonu  19-20 

Tanrı'nın adaleti insanlardan farklı yargılar. 

 insan adaleti  40-45 

Görev ve sorumlulukları 
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 Vahiy kiliseleri  50-53 

 İsrail'in ruhani halkı  54-60 

 Sihir değil, ruhsallaştırma yoluyla mucizeler  61-66 

 Aydınlık ve karanlık arasındaki büyük savaş67-70 

Tanrı'nın yeni Sözü, kriz zamanında destek verir. 

 Kavram karmaşaları  75-77 

"Kaderin cilveleri", bireyin kaderini gerçekleştirmek için yapılan testlerdir.  

 Yaşam Kaderi  79-80 

Talimat 160 

Görme ruhani armağanının kullanımı  

 sorumlu  1-5 

 Ruhsallaştırma Yoluyla Gelecek Vizyonu ve Kader  6-14 

En büyük ruhani dönemlerden birinde Tanrı'nın yeni vahyi 

 ve dünyevi çatışmalar ve mücadeleler  15-23 

 Işığın karanlığa karşı mücadelesi. .  30-31 

 Kadim İsrail Halkının İnanç Modeli . .  32-33 

İlyas, halkların kurtarıcısı, Tanrı'nın bağlarından 

 Materyalizm  34-39 

İnsanoğlunun acıları kendi kendine yaratılır, 

Tanrı tarafından istenmedi ve gönderilmedi  40; 43-45 

Uğursuz olayların duyurulması 

 Önceden belirlenmişlik olarak anlaşılmaması için uyarı  41-42 

Baba olarak Tanrı'nın Vahyi ─ bugün 

bir zamanlar olduğu gibi ─ Jesum  43-49'da 

İnsanın içindeki kötülük ejderhası 

üstesinden gelinmesi gereken  50-55 

Tanrı'nın Ruhu'nun yeryüzündeki yenilenmiş etkinliği.  56-64 

Silahlı güç kullanımı sorunları çözmez, 

ancak giderek daha büyük sıkıntı ve acılara neden olmaktadır  65-68 

Talimat 161 

 İyi ve Kötünün Yolu  2-5 

 İyilik ve Kötülüğü Bilme Ağacı  7-17 

 İnsanlığın sapkınlığı sona erdi  19-22 
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 Tezahürlerin ilahi kökeni  33-36 

 Dünyanın 7 gelişim aşamasında yaratılması37-44 

 İlk Zaman ya da İnsanlığın Gelişim Aşaması  45-50 

 Vahiy Çağları Olarak İkinci ve Üçüncü Dönemler  51-53 

 7 Mühür ─ Kurtuluş Tarihinin Çağları ....  54-63 

Yedinci mühür zamanında ilahi kurtuluş planının taç giymesi 64-67 

Talimat 162 

Anlayış eksikliği ve yanlış tepkiler 

 Dış tehditlere karşı insanlar1-3 

 İsa'nın kötülüğe karşı savaşan askerleri  4-6 

 Eski İsrail Peygamberlerinin Sadakati . . .  7-9 

Eski peygamberler arasındaki benzerlik 

 ve Tanrı'nın yeni "sözcüleri". . .  10-16 

 Tanrı insana yakındır  17-20 

 Gerçek dua yürekten gelir. .  23-24 

 İlahi yasaya karşı işlenen suçlar yargılanır  25-28 

 Dinleyiciler arasında anlayış ve şefkat eksikliği  31-36 

 İnsanlar ve muhtaç ruhlar için dualar aracılığıyla yardım  37-40 

Koruyucu melekler veya ışık ruhları aracılığıyla yardım . . .  41-43 

 Dünya üzerindeki yaşam önceden belirlenmiştir  44-45 

 Gerçek Sevginin Misyonu  46-55 

 Ruhsal sevgi ve egoist "sevgi"  56-58 

Talimat 163 

 Yüreklendirici Ruh aracılığıyla vahiy, teselli ve şifa  15-19 

Bilinçli ve bilinçsiz bağlantı 

 Bu Dünya ve Ötesi  24-33 

 "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz "3 7-39 

 Yeni bir benzetme  47-63 

Talimat 164 

 Bir zamanlar ve bugün inanç sınavları  1-5 

 Ölenlerin ruhları için ölüm yoktur6-7 

Hazırlıklı, bilgili insan ruhu 

 zamanı geldiğinde vücut kabuklarından kolayca ayrılırlar  8-10 

 Sevgi buyruğunun izlenmesi yoluyla ruhsallaştırma  16-22 
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Yanlış istekler, umutlar ve korkular 

 Cennetin Krallığı ile ilgili İnanlılar  30-32 

Cehennemde ebedi bir ceza olduğuna dair korkunç yanlış inanç  33-34 

 Dindarlığın egoist biçimleri  37 

Doğal felaketler insanları şunlara yönlendirmelidir 

 Tövbeye neden olur  40-42 

 İnsanlığın Viran Hali  43-46 

 Ruh'un "benlik" üzerindeki zaferi  47-49 

 Tanrı'nın Bilgeliği, Gücü ve Sevgisinin Kitabı51-55 

Talimat 165 

 Yeni içgörüler ve açıklamalar  7-13 

 Düşüncelerin aktarılması yoluyla iletişim. .  15-16 

 Sadece ıslah olmuş bir kişi başarılı bir şekilde tebliğ yapabilir  37-57 

Tanrı'nın Üçlü Birliği, O'nun üç  

 Yasa, Sevgi ve Bilgelik Olarak Vahyin Yolları  55-60 

 Dünyada barış için önkoşullar  71-72 

Yetkisiz fesihlere karşı uyarı 

 Dünya Üzerinde Varoluş  73-74 

Talimat 166 

İyi ve kötü örnekleri 

 İnsan yönetimi  3-7; 13-17 

 Bildirilerin İnanlılar Sürüsü Üzerindeki Etkisi  9-12 

 

 Yeni Kurtuluş Olayında Meryem'in Önemi20-23 

 Tanrı'nın insanla yaptığı yeni antlaşma26-30 

 Dinlenme ve derin düşünme günü  31-35 

 Beden ve zihin arasında arzu edilen uyum  36 

 Sevginin iyileştirici ve kurtarıcı gücü . .  41-44 

 Duyuru, teselli ve iyileştirme misyonu  46-48 

 Kalp duasının eşlik eden, faydalı gücü  49-55 

Talimat 167 

 İnsanlığın acı yoluyla arındırılması  1-4 

 İnsanların içindeki iyiliğe olan Tanrısal inanç  5-12 

 Tanrı'ya ve insana duyulan özverili sevgi  14-19 

 Dinin yaklaşan ruhani uygulaması.  20-21 
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 Fiziksel ölüm ruh için bir kurtuluştur22-27 

Aradaki yapay sınırları ortadan kaldırın 

 İnsanlar ve insanlar arasında  29-32 

 Yuhanna'nın Vahyi ─ onun sevgi düsturu  33-37 

 Arınma yoluyla sağlık, güç ve bilgi  40-45 

Dünyanın her yerinden spiritüalistler ileri kardeşler olarak 

ruhsal olarak, sezgi ve ilham almak için 

ve onları nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. .  46-48 

Mesih'i izlemek kendini fethetmeyi gerektirir, 

Fedakarlık, aktif hayırseverlik ve alçakgönüllülük53-54 

Talimat 168 

 Gerçek aşık her şeye sahiptir  11 

İsa'nın çarmıhtaki ölümü değil, Kutsal Kitap'ın yerine getirilmesi.  

Onun örneğine göre sevgi yasası 

 insana kurtuluş getirir  14-23 

Acı çekmek insanın kaderi değildir, 

ama kendilerini mükemmelleştirmek için25 

Kefaret için şefaat ve merhametli şefkat 

 Öbür dünyadaki ruhlar  36; 45-47 

 Kefaretin ağır acısı yerine sevgiyle çalışmak. . . .  54-57 

Talimat 169 

 Ahirette Acı Çeken Ruhlar için Allah'ın Merhameti  6 

Yasa ve telafi yolu aşağıdakilere götürür  

 Mükemmellik  7-9 

Dünyanın kaderi bir dünya olmak değildir. 

 Kefaret  10-14 olacak 

 Doğanın sessizliği ve güzelliğinden ilham almak  28-31 

Öğretmenler için gerekli koşullar 

 Ruhsal Çalışmanın  35-36 

 Tek taraflı zihin eğitiminin yıkıcı sonuçları  47-48 

 Tanrı'nın insandaki sesi aracılığıyla esinlenme  53-54 

 Mesih'in Yeryüzündeki Gelecek Barış Krallığı59 

İsa'nın öğretisi insan öğretilerinden ödünç alınmış bir öğreti değildir; 

 insanlardan hiçbir şey öğrenemezdi  62-69 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 
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 Ses Taşıyıcılarının Katıksız Sadeliği  70-76 

Talimat 170 

 İsa'nın çarmıhtaki en büyük acısı  1-3 

 İsa'nın tanrısal doğasının tanınmaması  4-11 

 Günümüzün Sahte Mesih Beklentileri  23 

 Ruhsal Çalışmalarda "Ruhsal Dünya" Teriminin Anlamı  42-48 

 Devlet yönetiminde olanlar için dualar aracılığıyla yardım  54-55 

 İnsanın içindeki ruhun doğası ve çalışması ....  56-63 

 Tanrı'nın Yaratılış Eserlerindeki Vahyi  64-65 

Talimat 171 

 Kişinin kendi vicdanı aracılığıyla rehberlik  7-10 

 "Cennete Giden Merdivende" Ruhun Düz Yolu  17-30 

 Tezahürlerin yazılı ifadeleri . . .  48-55 

 Meryem, Tanrı'nın şefkatli sevgisinin kişileşmiş hali  68-72 

Zor koşullarda Tanrı'nın sevgisinden yoksun kalmak 

 Ziyaret  77-78 

İnsanlığı dönüştüren gücü 

 Tanrı'nın yeni sözü  79-87 

Talimat 172 

 Ruhsal saflığın ışıktan cübbesi  1-6 

Ruhsal Çalışmadaki öğretmenler, Ruhsal Çalışmanın uzmanları olmalıdır. 

 insan olmak kalp  10-14 

Yetersizlik nedeniyle ikna eksikliği 

 İman, sevgi ve bilgi  24-26 

Misyon çalışanları için talimatlar  33-43 Tanrı hakkındaki yanlış fikirleri düzeltmek48-52  İtiraf etme 

cesareti eksikliği  57-62 

Kardeşlik ruhu içinde eğitmek 

 Ahlaki zorlama  63-64 

Talimat 173 

 "Spiritualist" ismi ne anlama geliyor?  1 

Dışsallaştırılmış kült biçimleri ─ hatta 

 Vahiy Kiliseleri  4-9 

 İnsanların Tanrı Önünde Eşitliği  11 

İnsanlık için bir benzetme olarak "savurgan oğul"  19-23 Vicdanın içsel rehberliği ─ bir zamanlar ve 

bugün  32-36; 42 

 Ruh öğretisine karşı ilk mücadele  45-46 

Pavlus ve Nikodim yeniden dünyaya gelecekler. 

 Rab'bin işini itiraf edin  47-48 



İçerik bilgileri 

Ayet no. 
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 Barış krallığının dünyayı sarsan doğum sancıları  49-52 

 Vicdan ışığında kendini sorgulama saati  57-58 

 "Ölüler" için sahte yas  62-66 

Ruhsal olarak yaşayanlarla sevgi dolu bağlılık 

 Müteveffa  67-73 

Talimat 174 

Dua ederek hatalardan kaçınmak 

 Eylem, Tanrı'nın iradesi sorusunu gündeme getirir  1-3 

 Dua yoluyla ruhsal duyu algısının uyandırılması  4-7 

 Harika ruhani evlerin vaadi9-11 

 İlyas'ın yüreklerde ve uluslarda yaptığı iş12 

İnsan varlığının tüm yönlerinin geliştirilmesi 

 ruhun öğretisi aracılığıyla  14-16 

 Tanrı'nın yeni vahiylerinin görkemli zamanı.  25-27 

Temel konuları kapsayacak bir kitap yazmak üzere görevlendirildi.  

 Talimatların anlamı  30 içerir 

Hayatın görevini sabırla yerine getirmek 

 ve özveri  31 

 Ruhsal ilerlemenin özellikleri  46-47 

 İnsanlığın kendi kendini yok etme tehlikesi  48-55 

 Mükemmelliğe giden yol  57-60 
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Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, E-

Mail: manfredbaese@gmx.de   

İlahi sevgi, yaşamımızın ve tüm varlığın kökeni, özü ve amacı 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Gerçek Yaşam Kitabı, Cilt VII, VIII, IX, X, XI Üçüncü Ahit 

Unicon Vakfı, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-stiftung.de  

"Gerçek Hayat Kitabı "na Giriş (ücretsiz) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Web Siteleri 

www.das-dritte-testament.com  (İspanyolca, Almanca, İngilizce, Fransızca)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de   

www.drittetestament.wordpress.com  (çok dilli)  

www.tercera-era.net  (İspanyolca)  

www.144000.net  (çok dilli)  

www.dritte-zeit.net 
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