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Önsöz 
 

Tanrı, sınırsız sevgisiyle her zaman kendini insanlığa vermiştir. Rab, ruhsal gelişimleri için onlara yol 

göstermek amacıyla kendisini insanlara tanıtmıştır: İncil zamanlarında, Birinci Zaman'da, peygamberleri 

aracılığıyla; İkinci Zaman'da, İsa Mesih ve havarileri aracılığıyla; günümüzde, Üçüncü Zaman'da, sözde ses 

taşıyıcıları aracılığıyla ─ basit, Tanrı'ya inanan insanlar. 

Bunun için hazırlıklar Meksika'da 1866'da başladı ve 1884'ten itibaren sıradan halktan insanlar basit 

toplantı yerlerinde Pazar günleri ilahi sözü dinlemek için bir araya geldi. 

Başlangıçta tek bir yerde bir avuç insan vardı. 1950'nin sonlarına doğru ilahi ruh, Pazar günleri 

Meksika'da yüzden fazla farklı buluşma yerinde kendini gösterdi. 

Bu tür bir ifşaat, daha önce birkaç kez ilan edildiği gibi 31 Aralık 1950'de sona erdi. Son on beş yıldır, 

Rab'bin bu sözleri birlikte yazıldı ve kaydedildi. 

Bu çok sayıdaki protokol arasından 1950'den sonra toplam 366 tanesi seçilmiş ve 1960'ların başında 

12 ciltlik Libro de la Vida Verdadera (Gerçek Hayatın Kitabı) adlı eserde yayınlanmıştır. 

Meksika'daki ilahi vahiylerin kökeni hakkında daha fazla bilgi ve tarihsel arka plan, bu çalışmanın I. 

Cildinde ve Unicon Vakfı'nın Gerçek Yaşam Kitabına Giriş kitabında bulunabilir. 

Aşağıdaki orijinal alıntılar, okuyucuya bu kitabın bazı önemli temaları hakkında ilk fikirleri vermektedir: 

Geleceğimi önceden bildirdiğim savaş haberlerinin, olayların ve işaretlerin ortasında insanlara geri 

döndüm. Yine de insanlar Beni hissetmediler. 

Bu sessizliğin, bu yoksulluğun, yeryüzünün bu köşesinin (Meksika) ortasında, şu anda insan aklı 

aracılığıyla Sözümü seslendiriyor, insanları çağırıyor, onları yeni bir yaşama uyandırıyor, ikna edici ve sevgi 

dolu talimatlarımla yeniliyor, içlerinde uyuklayan yetilerini uyandırarak onları Efendilerini takip etme 

yollarına yükseltiyorum. 

Size şunu söylemeliyim ki, bu dönemde sizi dini fanatizme ve putperestliğe daha önceki her 

zamankinden daha fazla bulaşmış ve aynı zamanda ruhunuzu erdemler açısından her zamankinden daha 

fakir buldum. Şimdi size soruyorum, bu bildiri aracılığıyla her yıl Beni dinledikten sonra: yaşam ilkelerini 

yok ettiğimi kim hissediyor? Kimin kafası karışır ya da Hıristiyan inancının yok olduğunu görür? Size 

doğrusunu söyleyeyim, geçmişte size vahyettiklerimi sadece unuttuğunuz ya da çarpıttığınız için 

hatırlattım. İnsanların sizden gizlediklerini açığa çıkardım ve gizli hazinemde sakladıklarımı size açıkladım. 

Bu çağ ruhani özgürlük çağıdır. İnsanlar ruhlarıyla aydınlanırlar ve güvenli yolu nasıl seçeceklerini bilirler. 

(188, 33-35) 

Bu iletişimi insanların kendi özgür iradeleriyle ürettikleriyle karıştırmayın ─bazıları bilimle, bazıları 

merakla, bazıları da batıl inançlarla hareket eder. (188, 45) 

Ben, Baba, hiç kimseyi sevgi ve bağışlama kucağımdan geri çevirmedim; ayartılmaya izin verip 

uçuruma düşmüş olanları bile. Ben kimseyi kınamadım. Ne yeryüzünde ne de "ruhani vadide" savunmasız 

varlıklar vardır. Aranızda kim günahkâr olduğu ve merhametime layık olmadığı için bağrımdan kovulabilir? 

Vicdanının sesinden gelen çağrıya kulak vermediği için İlahi Ruhumun ışığını alamayan katılaşmış 

günahkârın yüreğinde yaşıyorum. Yaptığı kötülükler zinciri yüzünden Kendimi ondan uzaklaştırdığımı mı 

sanıyorsunuz? Hayır, kesinlikle. Ben, çocuklarımdan hiçbirini reddetmeden tüm yaratılanların Babasıyım. 

Ben Sevgi'yim ve sevgi dolu bir Baba olarak halkımı ihmal etmem. 

Hata yapan kişi için dua etmeniz, Ruhumun ışığının ruhunu aydınlatmasını istemeniz gerekir ki 

uyanabilsin, ayartılmanın bağlarını kırabilsin ve onu kör eden karanlığı dağıtabilsin. (206, 36-37) 

Spiritüalizmin iyi tohumları kendilerini asla dışsal ya da maddi hiçbir şeyle ayırt etmezler. Havaları, 

rozetleri, özel bir konuşma tarzları olmayacak. Davranış biçimleriyle ilgili her şey sade ve basit olacaktır. 

Bununla birlikte, kendilerini herhangi bir şeyle ayırt edeceklerse, bu aktif hayırseverlikleri ve 

ruhanileştirmeleriyle olacaktır. 
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Spiritüalizmin gerçek vaizleri kendilerini belagatle değil, sözlerinin bilgeliği ve sadeliğiyle, ama her 

şeyden önce işlerinin doğruluğu ve yaşamlarının dürüstlüğüyle ayırt edeceklerdir. 

Kalabalıkların yüreklerini fethetmek için yeryüzünde dıştan güzel bir konuşma tarzına ihtiyacım 

olmadığını, onlara sevgi, doğruluk, iyileştirici güç ve bilgelik yoluyla nasıl ulaşacağımı bildiğimi hatırlayın. 

Bu, yürekten almanız ve Benim isteğime göre izlemeniz gereken örnektir. 

Dini pratiğinizi maddi ibadet yerleriyle sınırlamanızı da istemiyorum, çünkü o zaman ruhunuzu 

hapsedecek ve sonsuzluğu fethetmek için kanatlarını açmasına izin vermeyeceksiniz. 

Üzerinde kutlama yapmanız için size bıraktığım sunak, beklediğim tapınma herhangi bir sınırlama 

olmaksızın, tüm mezheplerin, tüm kiliselerin ve tarikatların ötesinde bir yaşamdır, çünkü ruhani, ebedi ve 

ilahi olana dayanır. (194, 24-28) 

Ruh için Tanrı'ya giden yollar olan dinlerin yeryüzünde var olmasına izin verdim. İyiliği ve sevgiyi 

öğreten ve merhameti öven her din iyidir çünkü ışık ve hakikat içerir. İnsanlar bunların içinde solup 

başlangıçta iyi olanı kötüye dönüştürdüğünde, yol materyalizm ve günah altında kaybolur. 

Bu nedenle, bu zamanda size yol, yaşamın özü ve yasa olan gerçeğimi yeniden gösteriyorum ki, 

formların ve ayinlerin ötesinde, insani olan her şeyin ötesinde, deniz feneri ve yol gösterici yıldız olan bu 

yasayı arayabilesiniz. Beni bu şekilde arayan kişi bir ruhani olacaktır. (197, 10-11) 

Dinlerin birleşmesi, insan ruhu materyalizmin, geleneklerin, önyargıların ve fanatizmin üzerine 

çıktığında gerçekleşecektir. O zaman insanlar ruhsal olarak tek bir ibadette birleşmiş olacaklardır: Tanrı'ya 

ve komşuya duyulan sevgiden kaynaklanan iyilik. Bu gerçekleştiğinde, insanlık bir mükemmellik dönemine 

girecektir. Bu nedenle sizden, çalışmalarımı iyi ve dürüst davranışlarla göstermenizi istiyorum. 

Tüm bunların gerçekleştiğini görecek kadar yaşayamayacağınız için üzülmeyin. Ancak her halükarda, 

gelecek nesillerin kalplerinde meyve verecek olan barış krallığının kurulmasına tohumunuzla katkıda 

bulunmuş olmanın memnuniyetini yaşayacaksınız. (187, 43) 

Size ışığın tüm yerlerde, tüm ülkelerde, tüm kıtalarda ortaya çıkacağı zamanın geleceğini söylemiştim. 

Bu ışık insanın ruhani eğitimine göre parlayacaktır. Ancak bu sayede yeni ve daha doğru bir yaratılış 

anlayışı, yeni bir maneviyat kavramı oluşacaktır. Bu şekilde ruhani gelişimin yeni bir aşaması 

başlayacaktır. (200, 41) 
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Talimat 175 
1 Ruhumun ışığı, varlığınızda bulunan tüm armağanları size ifşa etmeye geldi ─ kökeninizden beri 

bilmeden içinizde taşıdığınız her şeyi. Ruhen yüce olabilmeniz için artık kendinizi gerçekten tanımanızın, 

kendinizi keşfetmenizin ve mirasınızın ne olduğunu bilmenizin zamanının geldiğini size bildirdim. 

2 Zaman zaman size vahiyler verdim: Önce yasa, sonra benim öğretilerim ve son olarak da ruhani 

misyonunuzun tam bilgisiydi. 

3 Üç kez erkeklerle birlikte olduğumu söylüyorsun, ama her zaman seninle birlikte olduğum doğru. 

Ben, ilk kez insanlara doğruluk yasasını açıklayan, ikinci kez 'Sözü'nü Oğlu İsa'da insan haline getiren ve 

şimdi Kendisini ruhsal olarak dünyaya tanıtan Baba'yım. Böylece size çağlar boyunca anlamı ruhsal 

gelişiminiz hakkında konuşan ve her zaman sizinle konuşan O'nun tek Tanrı, tek Ruh ve tek Baba 

olduğunu bilmenizi sağlayan ilahi bir benzetme verdim. 

4 Kendimi ruhani olarak bu zamanın insanlığına ifşa ettiğimde neyi başarmak istediğimi 

soruyorsunuz? Buna cevap veriyorum: Aradığım şey sizin Işığa uyanışınız, ruhsallaşmanız ve 

birleşmenizdir, çünkü siz her zaman bölünmüştünüz. Çünkü bazıları ruhun hazinelerini ararken, diğerleri 

kendilerini dünya zenginliklerinin sevgisine adamışlardır ─ sürekli savaş halinde olan spiritüalizm ve 

materyalizm; birbirlerini asla anlayamayan spiritüalistler ve materyalistler. 

5 Unutmayın: Mesih'i bekleyen İsrail, O'nu gözlerinin önüne getirdiğinde, kendilerini gerçeğime 

inananlar ve inkar edenler olarak ikiye ayırdılar. Açıklaması basittir: inananlar Beni ruhla bekleyenlerdi ve 

inkâr edenler Beni "beden" duyularıyla bekleyenlerdi. 

6 Bu iki güç, bu mücadeleden gerçek ortaya çıkana kadar tekrar karşı karşıya gelmek zorunda 

kalacaktır. Mücadele şiddetli olacaktır; çünkü zaman geçtikçe insanlar dünyevi olanı daha çok 

sevmektedirler, çünkü bilimleri ve keşifleri onlara kendi krallıklarında, kendi yarattıkları bir dünyada 

yaşadıkları hissini vermektedir. 

7 Bugünün insanları etki alanlarını genişlettiler, tüm dünyaya hükmediyorlar ve tüm dünyayı 

dolaşıyorlar. Artık bilinmeyen kıtalar, ülkeler ya da denizler yok. Karada, denizde ve havada yollar 

yarattılar. Ancak gezegenlerinde miras olarak sahip oldukları şeylerle yetinmeyerek, daha da büyük etki 

alanlarının özlemiyle gökkubbeyi araştırır ve araştırırlar. 

8 Çocuklarımdaki bilgi arzusunu kutsuyorum ve onların bilge, büyük ve güçlü olma istekleri benim 

koşulsuz onayımı alıyor. Ancak benim adaletimin onaylamadığı şey, hırslı hedeflerinin genellikle dayandığı 

kibir ya da zaman zaman peşinden koştukları bencil amaçlardır. 

9 İnsanların bilgilerini artırmalarını engellemiyorum, bilimin ışığını onlardan saklamıyorum. 

İnsan tohumunu toprağa yerleştirdiğimde ve ona büyümesini ve çoğalmasını söylediğimde, aynı 

zamanda ona yeryüzüne boyun eğdirmesini de söyledim, yani onu çevreleyecek olan tüm yaratıklar 

arasında insan, insani yasaları ve ilahi adaleti bilen ve erdemleri geliştiren, tüm varlıkların ve unsurların 

etrafında uyumlu bir şekilde döneceği bilinçli bir varlık olacaktı. 

10 İnsanoğlu yeryüzünde yürümeye başladığından beri uyumdan ne kadar uzak yaşamıştır! Sürekli 

düşüşleri, katlandığı bitmez tükenmez acılar ve huzur eksikliği buna tanıklık eder. 

11 Şimdi size tüm insanlar için yeni bir ders veriyorum. Hepsi Benim gelişimi bekleyerek dua etmedi; 

ama acı onları uyanık tuttu ve Beni kabul etmeye hazırladı. 

İnsanlık, İkinci Çağ'dan bu yana İsrail halkı tarafından kendisine bırakılan deneyime zaten sahiptir, 

böylece hiç kimse İlahi Adalete güvenmeme niyetinde olamaz. Peygamberlik, ilahi bilim ve ruhsal güç 

armağanlarının, Rab'den umut ve bilgi ışığını almak için O'nun gelişini özlemle bekleyen "ruhsal açıdan 

yoksul" olanlara verildiğini bilmiyor musunuz? 

Bana bu ruhların nerede olduklarını sorarsanız, size onların şu anda bu gezegende var olan tüm harika 

şeylerin gözlerine sıradan toprak tozu olarak göründüğü evlerde yaşadıklarını söyleyeceğim. Ama Bana, 

Sözüm ve vaatlerim onlara zayıf göründüğü için krallığımdan hiçbir şey kabul etmeyenlere ne olduğunu 

sorarsanız, size onların ruhlarının tam gelişimine kadar enkarne olan ve reenkarne olanlar arasında 

olduklarını söyleyeceğim. Çünkü altın ve güç istediler ve haklı olarak, ruhsal tazminatlarına karşılık, 
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şüpheli zenginlikleri ve sahte güçleriyle dünya onlara verildi. İlahi adalet tarafından acı çektirildiler ama 

asla gerçeğin krallığına götüren kurtuluş yolundan kovulmadılar. 

Bu nedenle, bugün size Ruhumun ışığını bol bol gönderirken, kendilerine tahsis edilen deneme 

zamanının artık yeterli olduğunu anlamalarını sağlamak ve Yahudi halkının yargılanması söz konusu 

olduğunda bahsettiğim Üçüncü Zaman'ın, Çağların sona erdiği zamanın tam da şimdi olduğunu 

anlamalarını sağlamak için yorulmadan onları arayacağım. 

12 Hepinizin Benimle bir "randevusu" var ve Beni duymak için bir araya gelmeniz gerekecek; çünkü 

hepiniz Beni duymak zorundasınız. 

13 Her şey, henüz yargılanmamış tüm işlerin tartılacağı adaletimin terazisine konulacak. Varlığım ve 

gücüm daha önce hiç hissedilmediği kadar hissedilecek. Çünkü kaostan sonra her şey doğru yola 

dönecektir. 

14 Ey insanlar, şaşırmamanız için durmadan dua edin ve izleyin. Ama size doğrusunu söyleyeyim, 

eğer dünyayı izler ve onun için dua ederseniz, sizi koruyacak görünmez bir örtü olacaktır, çünkü siz 

hemcinsinizi sevdiniz ve onun acısını kendi acınız gibi hissettiniz. 

15 Size tekrar söylüyorum, Varlığımı, Gücümü ve Adaletimi hissettireceğim. İnsanın kötülüğüyle 

yaşamında kutsal olan her şeyi kirletmesine izin verdiysem, onun ahlaksızlığına bir sınır koyacağım. Eğer 

onun özgür iradesinin yolunda ilerlemesine izin verdiysem, ona üzerindeki her şeyin bir 'buraya kadar ve 

daha ötesi yok' olduğunu kanıtlayacağım. Eğer dünyada güç ve yücelik için çabalamasına izin verdiysem, 

onu durduracağım ve sorularıma cevap verebilmesi için vicdanı aracılığıyla yaptığı işi düşünmesini 

sağlayacağım. 

16 Acı, yıkım ve ölümün yaşamlarınızda kendini hissettirmesine izin verdim ki, bu çok acı meyveler 

nasıl bir ağaç yetiştirdiğinizi anlamanızı sağlasın. Ama aynı zamanda acının yok olmasına ve ruhun 

dinlenmesine ve tefekkür etmesine izin vereceğim; çünkü ondan Yaratıcısına bir sevgi ilahisi yükselecek. 

İnsanların ruhlarına yüceliğin beyaz kaftanını giydirdikleri ve birbirlerini sevdikleri zaman o günün 

geleceği söylenmiş ve ayrıca yazılmıştır. 

17 Herkes kurtulacak, herkes bağışlanacak, herkes teselli bulacaktır. O halde ölüm nerede, ebedi 

lanet ve sonu olmayan cehennem nerede? 

18 Ne ölümü ne de cehennemi yarattım; çünkü ruhum yaratma düşüncesini tasarladığında, sadece 

sevgiyi hissettim ve rahmimden sadece yaşam çıktı. Eğer ölüm ve cehennem var olsaydı, insan işi olmaları 

gerekirdi, çünkü sefil olurlardı; ve zaten insani hiçbir şeyin ebedi olmadığını biliyorsunuz. 

19 Size doğrusunu söyleyeyim, Sözümün ses taşıyıcısı aracılığıyla duyulduğu anlarda, sadece bu 

halkın ruhu titremekle kalmaz, aynı zamanda "ruhani vadide" ilahi ışığa eşit derecede ihtiyaç duyan tüm 

varlıklar da titrer. 

20 İnsan sözünün sesi onlara ulaşmaz, ama mesajlarımın anlamı ve esini ulaşır, çünkü sesim 

evrenseldir ve yankısı Tanrı'nın çocuğunun yaşadığı tüm dünyalara ve evlere ulaşır. 

21 Her dünyaya ışığımdan bir ışın gönderiyorum. Bu ışığı size insan sözleri şeklinde gönderdim, diğer 

evlere ise ilham yoluyla ulaşıyor. 

22 Bu ilahi ışının ışığında tüm ruhlar artık birleşecek ve bu ışını cennetin bir merdiveni haline 

getirerek, İlahiliğimin ruhani bir parçacığı olan sizlere vaat edilen ruhani krallığa ulaşacaklardır. 

23 Yeryüzünde sizinle maddi ilişkileri olan ve şimdi dünyanızın ötesinde yaşayan tüm varlıkların, 

duydukları sesin yeryüzünde de duyulduğunu öğrendiklerinde duyacakları sevinci hayal edin. Onlar sizden 

yüz çevirmediler, sizi unutmadılar ve yeryüzü vadisinde bir süre daha kalanları sormaktan geri durmadılar. 

Onların okşamaları ve kutsamaları her zaman sizinle. 

24 Ebeveynleriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, arkadaşlarınız ya da hayırseverleriniz olan 

kişiler şimdi ruh varlıkları olarak sadece kardeşlerinizdir. Ancak size olan sevgileri, size yardım etme ve sizi 

koruma güçleri ile aynıdır, hatta daha da büyüktür. 

25 Onlar için dua edin, onları sevmekten ve hatırlamaktan vazgeçmeyin, çünkü hatırlamanız ve 

dualarınız onların mücadelesinde tatlı bir tesellidir. Onları asla perişan halde ya da karanlıkta yaşarken 
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hayal etmeyin, çünkü bu onları yargılama yetkisine sahip olduğunuzu hissetmenize neden olur. Eğer 

yeryüzündeki insanlar genellikle komşularının işlerini doğru bir şekilde yargılayamayacak kadar kusurlu ve 

adaletsiz iseler, herhangi bir ruhani varlık hakkında nasıl yargıda bulunabilirler? 

26 Size tekrar söylüyorum, dünyada onlara dualarınız ve iyi işleriniz aracılığıyla yardım etmek yalnızca 

sizin görevinizdir. 

27 Onların yaşamlarınızda kendilerini herhangi bir maddi yolla, ister bir beyin kullanarak ister başka 

bir yolla tezahür ettirme ihtiyacı hissetmeyin, çünkü böylece size öğrettiğim ruhaniliği inkar etmiş 

olursunuz. Bunu çağırmak için yılın belirli bir günü de yoktur. Ruhsal yaşamların dünyevi zamandan uzak 

olduğunu ve bu nedenle her anın ruhsal dua yoluyla onlara yaklaşmak için uygun olabileceğini düşünün. 

28 Sıklıkla zorluk çektiklerine inandığınız bu varlıkların kaç tanesi, tam da sizi yeryüzündeyken 

kendilerinin bulamadığı bu Işığa giden yola yaklaştırmak için savaşmış olanlardır. Bu nedenle, onlar için 

ağlamayın ve "ruhsal vadiye" göç ettikleri için kesinlikle yas tutmayın. "Ölmediler", sadece ayrılmanız 

gereken zamandan birkaç dakika önce geldiler. Size yol hazırlasınlar diye, Benim tarafımdan böyle 

buyuruldu. 

29 İnsanlar, size mezarlıklarda işiniz olmadığını ve mezarlar için döktüğünüz gözyaşlarının cehalet, 

maddiyat ve inat gözyaşları olduğunu söylememe gerek var mı? 

30 Uğruna ağladığınız kişilerin ruhları yaşıyor, ama siz onların toprak altında kaybolan o bedende ölü 

olduklarını düşünmekte ısrar ediyorsunuz. Onlar size gerçeğin ve yaşamın tanıklığını yapmak için sevgi 

dolu bir şekilde sizi beklerken, siz onları kayıp olarak görüyorsunuz. Onların size karşı mesafeli, duyarsız 

ve sıkıntılarınıza karşı sağır olduklarını düşünürsünüz ve yolunuzdan kaç taşı kaldırdıklarını ve sizi kaç 

tehlikeden kurtardıklarını bilmezsiniz. 

31 Cehalet, kendinize ve başkalarına karşı kaba ve hatta zalim olmanıza neden oluyor, ancak size 

söylemeliyim: Öğretilerimden herhangi birini dinledikten sonra kim hala cahil olabilir? 

32 Benim Sözüm hepinizi kucaklaması gereken bir ışık huzmesidir ki böylece Benim sevgimin 

ateşinde birleşmiş olarak kalabilesiniz. Eğer bunu duyduktan sonra inanır ve uygulamaya koyarsanız, o 

andan itibaren Beni seven, Bana inanan ve Beni yücelten herkesle birleşmiş olacaksınız. 

33 Öğretilerimde size dünya yaşamının ruhun acı çekme yolu olduğunu ve dünyadaki varlığının 

sonunun Golgotha olduğunu söyledim, böylece örnek çalışmalarımı model alarak Beni izlemeye 

çalışabilirsiniz. 

34 İman ve erdemle zirveye ulaşan ruhlar kutsanmıştır; çünkü bedeni bir kenara bıraktıkları anda, 

güçlerinin ve sevgilerinin bir ödülü olarak Baba'nın okşamasını deneyimleyeceklerdir. Bunlar sonsuzluğa 

tökezlemeden girecek olanlardır. 

35 Bu zamandaki sözüm, insanların yasamın ve öğretilerimin anlamını anlamalarına yardımcı 

olacaktır. İnsanlığın onlara verebileceği tanınma onlara mutluluk, kalbin ritmi ve ruhun huzurunu 

vermeyecektir. Çünkü ruh yalnızca ait olduğu vatanda mükemmel mutluluğu bulacaktır. 

Komşunuza iyi ve yararlı olmak için ne kadar çok fırsatınız var! Her ev tohumumu ekmek için uygun bir 

tarladır. Her kent ve her ulus hayırseverliğe ve sevgiye susamış bir toprak gibidir ve dünyayı sevgi ve 

teselli ile sulayıp barışla ekebilmeniz için sizi ekici yapacağım. 

36 Çalışmalar, sözler ve dualar, insan kardeşlerinize hizmet etme ve onları sevme misyonunu yerine 

getirmek için kullanabileceğiniz ve kullanmanız gereken araçlardır. 

37 Size ruhun gerçek dili olan ve insanı Benimle doğrudan temasa geçiren mükemmel duayı 

öğrettim. 

38 Size, ruhta var olan ışığın ve kalbi birleştiren sevginin ifadesi olan Söz armağanını verdim. 

39 Beni dinleyenler: Sizden çok şey istediğimi söylemeyin, çünkü neler yapabileceğinizi sizden daha 

iyi biliyorum. Bugün kendinizi zayıf, beceriksiz, yeteneksiz ve değersiz hissediyorsunuz çünkü iç dünyanızı 

inceliyor ve size yabancı acıyı hissettirmeyen birçok zayıflık, birçok eksiklik keşfediyorsunuz. Ama önce sizi 

iyileştireceğim, kalplerinizi güçlendirmek ve yolunuzu açmak için huzurumu hissetmenizi sağlayacağım. O 

zaman artık ne korku hissedeceksiniz, ne şüpheleriniz olacak, ne de kendinizi aciz hissedeceksiniz. 
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40 Bu nedenle, görevinizi yerine getirmeniz için sizi uçsuz bucaksız diyarlara göndermeden, Beni 

dinlemeniz ve Sözümle kendinizi yavaş yavaş güçlendirmeniz için size zaman bıraktım. Ama o zaman, 

ruhunuz Benim özümle doyurulduğunda, yola çıkmak için kanıt ya da işaret beklemeyecektir; çünkü ne 

yapacağını ilhamla alacaktır. 

41 Dua edin ey insanlar, siz dua ettikçe ben de yeryüzündeki tüm halkların üzerine esenliğimi 

göndereceğim, evlerinizi kutsayacak ve yollarınızı aydınlatacağım. 

42 Size vaat ettiğim her şeyin doğru olduğuna dair kanıt vereceğim. Bu nasıl bir kanıt olacak? 

Hayatlarınızda uzun zamandır umut ettiğiniz, bazıları için ulaşılması imkansız olan bir şeyin gerçekleştiğini 

göreceksiniz. Bazıları için bağışladığım şeyler yakında gerçekleşecek, bazıları içinse onları bekleteceğim. 

Ama gerçekten, size söylüyorum, Benim sevgi kanıtımı almayan kimse kalmayacak. O zaman, bu lütuf her 

birinize ulaştığında, Sözümü hatırlayacak ve imanınız artacaktır. 

43 Umutsuzluğa kapılmayın, gözyaşı dökmeyin, yaşarken o saati beklemeyi bilin ve benim öğretime 

göre dua edin ve izleyin. 

44 Ruhunuzu yükselttiğiniz o anlarda, acılarınızı nasıl unuttuğunuzu ve benim huzurumla nasıl 

dolduğunuzu görüyor musunuz? Her zaman Benimle birlikte olduğunuzdan emin olun, Benim öğretimi 

izleyin ve Benim esenliğimin ve ışığımın kaderinizin ve zorluklarınızın üzerinde galip geldiğini göreceksiniz. 

45 Çektiğiniz acıların yararsız olmadığını, kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak kontrol etme göreviniz 

olduğunu ve böylece ekicilerimin arasına katılabileceğinizi anlayın. 

46 İnsanlara teselli verenler, düşmüş olanları kaldıranlar, zayıflara güç verenler, deneyimin ışığıyla 

aydınlanmış ve mücadele ve denemelerle güçlenmiş olmalıdır. Hiçbir acı görüntüsü onları korkutmamalı, 

komşularının talihsizliği karşısında titrememeli, hemcinslerinin elleri merhamet arzusuyla onlara 

uzandığında hiçbir acıdan çekinmemelidirler. 

47 Orada, ahlaksızlık ve acı içinde kendilerini katılaştırmış olanlar arasında, yenilenme ve ruhsallaşma 

arzusuyla ışığa yükselen pek çok kişi göreceksiniz. Ancak bu ilhamın onlara ulaşması için, kalplerine gerçek 

bir kardeşlik kanıtı, o insanların karanlığını aydınlatan bir ışık huzmesi olan bir eylem yerleştirmelisiniz. 

48 O halde, size pek çok biçimde eşlik etmiş olan acının, hassas bir görevin başarılması için ruhunuzu 

içten içe şekillendiren bir keski olduğunu anlayın. 

49 Bu Üçüncü Çağ'da size verdiğim talimat, geçmiştekilerle birleşecek olan bir Yeni Ahit'tir; ─ çünkü 

bu üçü tek bir vahiy oluşturur. 

50 Işığım, tüm öğretilerimi tek bir kitapta birleştirmeye yazgılı olanların zihinlerini aydınlatacak. 

51 Ruhani hizmetkârlarım seçtiklerimin ellerine rehberlik edecek, böylece o kitapta hiçbir leke 

kalmayacak. 

52 Bu inanç topluluğunda var olan anlaşmazlıklar, tartışmalar ve fikir ayrılıkları, kendinizi bu kitabın 

çalışmasına verdiğinizde ve çalışmamın gerçeğini anladığınızda ortadan kalkacaktır. 

53 Bugün henüz ayrılığınızın sizin için doğuracağı sonuçların farkında değilsiniz. Ama gerçekten, size 

söylüyorum, yarın bunun için ağlayacaksınız. Sizden kaç kez düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve ruhlarınızı 

birleştirmenizi istedim, ama aynı sıklıkla Benim İlahi tavsiyelerimi dinlemediniz! 

54 Tek bir halk oluşturmanız için size ilham verdim ve size "Yeni İsrail" adını verdim. İlk Çağ'da 

İsrail'in Vaat Edilmiş Topraklar arzusuyla çölde dolaşırken başına geldiği gibi, yaşam yolculuğunuzda ve 

mücadelelerinizde gerekli olan her şeye sahip olabilmeniz için size çeşitli görevler ve ödevler verdim. Yine 

de ne emirlerimi anlamaya çalıştınız, ne de o halkın yazılı olarak bıraktığı birlik örneğine kulak vermek 

istediniz ─ silinmez bir örnek; çünkü yol boyunca karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayan 

şey onların uyumu ve birlikteliğiydi. 

55 Yeni bir "vaatler ülkesi" sizi bekliyor, ama siz hâlâ ondan çok uzaktasınız. Hâlâ uçsuz bucaksız 

çölde dolaşıyorsunuz, "Firavun "un esaretini geride bıraktınız ve Yasa'yı çoktan aldınız. Yine de 

putperestliği tamamen terk etmediniz ve farkında olmadan Altın Buzağı'ya tapıyorsunuz. 

56 Uykunuzdan uyanabilmeniz için önce denemelerle, karşıtlıklarla ve zulümlerle yüzleşmelisiniz. 

Ancak o zaman emirlerimi yerine getirecek donanıma sahip olursunuz ve tıpkı İsraillilerin Yasa'yı korumak 



 

12 

için Buluşma Çadırı'nı ve Antlaşma Sandığı'nı yarattıkları gibi, size gösterdiğim işi izlemek için istekli 

olursunuz, çünkü denemeler onları ışığa uyandırmıştı. 

57 Artık canınız tapınma çadırınız, Ruhunuz da antlaşma sandığınız olacak. Orada yasalarım Rab'bin 

halkının yolunu aydınlatacak. 

58 Bu zamana kadar Musa gibi bu halkın önüne çıkıp mucizelerle onların imanını güçlendiren hiç 

kimse ortaya çıkmadı. Ancak küçük bir hazırlıkla bu yolculukta size rehberlik eden, sizi cesaretlendiren ve 

size ilham veren İlyas'ın ruhani varlığını hissedebilirsiniz. 

59 Beni dinleyen kalabalıklar şimdi gözyaşı döküyor. Ağıtlarının nedenini yalnızca ben bilirim, 

yollarında karşılaştıkları ve onları durduran tüm engelleri ve zorlukları yalnızca ben bilirim. 

60 Sıkı durun ey kalabalıklar, Bana sadık kalın ve engellerin yıkıldığını göreceksiniz. Her zamankinden 

daha büyük bir doğruluk, içtenlik ve mükemmellikle dua edin ve çalışın ki, görevinizi yerine getirirken 

hayatın cilvelerine dayanmak için gerekli teselli ve gücü bulabilesiniz. Bu şekilde yaşarsanız, hiç 

beklemediğiniz bir anda yolun açık olduğunu ve engellerin ortadan kalktığını göreceksiniz. 

61 Sizler benim tarlalarımsınız, şu anda buğday ve darıların yan yana büyüdüğü yerler. Orakçının 

saati henüz gelmedi, ama o saat geldiğinde her birinizin yaptığı işler yargılanacak. O zaman sizi 

yeryüzünde iyi öğrenciler olarak bırakacağım ve birlik ve ruhanileşme meyvelerini vermemiş olanları bu 

dünyadan alacağım. 

62 İzle ve sözümü dinle. Benim çok büyük emirlerimi ve görevlerimi aldığınız için, yargımın size asla 

ulaşamayacağını düşünerek kendinizi beğenmeyin. 

Halklarının gözünde büyük olmalarına rağmen, büyüklükleri içinde uykuya dalan, yasayı ihlal eden ve 

Baba tarafından çok sevildikleri için O'nun tarafından asla acı çekmeyeceklerine inandıklarında, acımasız 

ve bilge ilahi adaletimin üzerlerine geldiğini gören Davut ve Süleyman'ı hatırlayın. 

63 Ey insanlar, uluslarını Mesih'in gelişini kabul etmeye hazırlayan atalar gibi, yeni kuşakları düşünün, 

çocuklarınızı düşünün. 

64 Torunları için dua edin, onlara özen ve sevgiyle yol hazırlayın. Onların sizinkinden çok daha yüksek 

misyonları olduğunu ve takip edecekleri bir ruhsallaşma yolu bulmalarının iyi olacağını anlayın. 

65 Bu iz nelerden oluşacak? Hayatınızda, işlerinizde. 

66 Her ruhun Babasına karşı büyük bir borcu vardır. Size olan sevgim ve adaletim, bir sonraki eve 

geçebilmeniz için kendinizi Bana karşı haklı çıkarmanız, ruhsal telafi yapmanız ve kendinizi arındırmanız 

için size yeryüzünde yeni bir fırsat sundu. 

67 Ey kutsanmış Üçüncü Zaman, sen dünyanın kendisini esaretinden kurtarmak için ihtiyaç duyduğu 

her şeyi getirensin. Ne mutlu senin ışığını kullananlara, çünkü onlar kurtuluşu bulacaklar. 

68 Ruhani yaşam yolculuğunuz boyunca size rehberlik ettim, sizi sınadım ve sizi bu zamanın ifşası için 

hazırladım. Yeni İsrail ulusunu doğuracak olan halk değildir: Onu biçimlendiren, arındıran, yükselten ve 

görevini yerine getirmesi için dünyaya gönderen Ben olacağım. 

Bu halk büyüdükçe ve hazırlandıkça, ilerleyebilmeleri için yolları düzleştirecek, kapıları açacak ve 

engelleri kaldıracağım. Onları Mısır'dan kurtardığımda, denizden ve çölden geçirdiğimde İsrail'e de 

aynısını yaptım. 

69 Buradaki insanların insanlığı ruhen uyandırma görevi vardır. Ama bunu yerine getirdiğinde ve 

insanlar içinde yaşadıkları zamanın farkına vardıklarında, kalplerinden ışık için bir arzu ve zihinlerinden bir 

ideal çıkaracaksın. 

İnsan yaşamını temellerinden sarsacak ve dünyayı dönüştürecek yukarı doğru bir gelişmenin yükselişini 

göreceğiz. 

70 Vicdan duyulacak ve itaat edilecek, Ruh'un çağrıları anlaşılacak, ruhani ihtiyaçlar dikkate alınacak 

ve bunlara saygı gösterilecek ve her yerde Tanrı'yı tanıma, O'nu hissetme, O'na yaklaşma ve O'nun 

gerçeğini yayma arzusu parlayacaktır. 

71 Bu kehanetler, ruhsal açlık ve susuzluk onları direnme güçlerinin sınırlarına getirdiğinde, 

alçakgönüllü bir gururla Rablerinin önünde suçlarını itiraf ettiklerinde, Beni görmezden gelmeye 
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çalıştıkları, Beni yargıladıkları ve inkâr ettikleri tahtlarından, yargıç koltuklarından ve onurlu yerlerinden 

indiklerinde ve hatalarından tövbe ederek gözlerini Bana çevirecek ve yüzyıllardır onları bekleyen bir 

Baba'ya çocuklar gibi Benimle konuşacakları zaman insanlar arasında gerçekleşecektir. 

72 İnsanoğlu materyalizminde ne kadar alçaldı, öyle ki sonunda her şeyi yaratanı inkâr etti! İnsan 

zihni nasıl bu kadar kararabilir? Biliminiz Beni nasıl inkâr edebilir ve yaptığı gibi yaşamı ve doğayı nasıl 

kirletebilir? 

73 Biliminizin keşfettiği her eserde ben varım; her eserde yasalarım ortaya çıkıyor ve sesim 

duyuluyor. Nasıl oluyor da bu insanlar hissetmiyor, görmüyor ya da duymuyorlar? Varlığımı, sevgimi ve 

adaletimi inkar etmek bir ilerleme ve uygarlık işareti midir? O halde, doğanın her gücünde ve mucizesinde 

ilahi, üstün, bilge, adil ve güçlü bir Varlığın eserini keşfetmeyi bilen, var olan her şeydeki tüm iyiliği ona 

atfeden ve bu nedenle ona tapan ilkel insanlardan daha ileri değilsiniz. 

74 Büyüyen zekâları sayesinde fiziksel duyularının algıladıklarını anlamaya çalıştılar. Bana hangi 

mükemmel tapınmayı sunabilirler? Gerçeği nasıl anlayabilirlerdi ki? Yine de onların mucizeleri, sadakatleri 

ve tapınmaları, Ruhumun çağlar boyunca yetiştirmesi gereken geniş bir tarlanın ilk meyveleri olarak 

Benim tarafımdan kabul edildi. 

75 O zamandan bu zamana kadar insanlığa ne kadar çok öğreti verdim ve ona ne kadar çok vahiy 

bahşettim! Ve yine de ─ bu insanlığın anlayışın zirvesine çoktan ulaşmış olması ve din uygulamasının 

mükemmel olması gerekirken, bencil, gururlu ve insanlık dışı bilimi Beni inkar etmek için kendini şişirdi ve 

mevcut dini kültler rutin ve geleneğin uykusunda yaşıyor. 

76 Size özgür irade armağan ettim ve çocuklarıma bağışladığım bu kutsanmış özgürlüğe saygı 

gösterdim. Ama aynı zamanda varlığınıza vicdanın ilahi ışığını da yerleştirdim ki, onun rehberliğinde 

yetilerinizi doğru yollara yönlendirebilesiniz. Ama size ruh ve madde arasındaki savaşta ruhun bir 

yenilgiye uğradığını, onu gerçeğin kaynağından giderek daha fazla uzaklaştıran acı verici bir düşüş 

yaşadığını söylüyorum. 

77 Ancak yenilgisi nihai değil, sadece geçicidir, çünkü açlığına, susuzluğuna, çıplaklığına ve karanlığına 

daha fazla dayanamadığında uçurumun derinliklerinden yükselecektir. Çünkü acı onun kurtuluşu olacak 

ve vicdanının sesini dinleyerek, güçlü ve ışıltılı, ateşli ve ilham verici bir şekilde yükselecek ve 

yeteneklerini yeniden kullanacaktır; ama artık onları iyilik ya da kötülük için kullanma özgürlüğüyle değil, 

yalnızca ilahi yasaların yerine getirilmesine adayarak; ki bu da sizi çok seven Babanıza sunabileceğiniz en 

iyi ibadettir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 176 
1 Dünyanın ve benliğin ayartmalarına karşı güçlü olun. Bir deneme size acı verdiğinde, İkinci 

Çağ'daki derslerimi hatırlayın ve benim örneğimi izleyin. 

2 Bana İsa'nın dünyanın ayartmalarından etkilenmesinin nasıl mümkün olduğunu soruyorsunuz? 

Buna cevabım, Efendinizin yüreğini acıtan şeyin basit ayartmalar olmadığıdır. 

3 Dünyada sahip olduğu beden insan ve duyarlıydı, Ruhumun öğretilerimi insanlığa ulaştırmak için 

kullandığı bir araçtı. Kendisini bekleyen sınavı biliyordu çünkü Ruhum bunu ona açıkladı ve varlığın o 

maddi tarafı kendisini bekleyen acıyı çekti. 

4 Acımın gerçek olduğuna ve bir insan olarak yaptığım fedakârlığın doğru olduğuna ikna olabilmeniz 

için o bedenin size insanlığın işaretlerini vermesini istedim. 

5 Eğer böyle olmasaydı, fedakârlığımın insanların gözünde hiçbir değeri olmazdı. Bu nedenle İsa üç 

kez Ruhum'un gücü diye seslendi ve bu güç onu zorlu denemede muzaffer olmaya teşvik etti: İlk kez 

çölde, ikinci kez zeytin bahçesinde, üçüncü kez de çarmıhta. 

6 Bir insan olmam ve size kendi varlığımı vermem gerekliydi. 

Öyle ki, bu bedende insanların ona vereceği acı etkisini göstersin. Ruhen gelmiş olsaydım, sizin için hangi 

fedakârlığı yapardım? Ben nelerden vazgeçerdim ve siz Bana hangi acıları hissettirirdiniz? 

7 İlahi ruh ölümsüzdür, fiziksel acı nedir bilmez. Ancak beden acıya duyarlıdır, yetenekleri sınırlıdır 

ve doğası gereği ölümlüdür. Bu nedenle, Kendimi dünyaya açıklamak ve size kurtuluşunuzun yolunu 

göstermek için gerçek kurbanımı sunmak üzere bu yolu seçtim. 

8 Günahkâr olduğunuz sürece bu Tutkuyu aklınızda tutun ve günahlarınızdan tövbe ederek kendinizi 

arındırabilmeniz ve size verdiğim sınırsız sevgi örneğinde Beni izlemeye çalışabilmeniz için bu Kanı 

hatırlayın. 

9 İnsan olduğunuz sürece, o çarmıhta beni hatırlayın ─ cellatlarımı bağışlayın, onları kutsayın ve 

iyileştirin ki, hayattaki zorlu yolculuğunuz boyunca siz de aynı şekilde size zarar verenleri kutsayabilesiniz 

ve size kötülük yapanlara mümkün olan her türlü iyiliği yapabilesiniz. Bu şekilde davranan kişi Benim 

öğrencimdir ve ona doğruyu söylüyorum ki, acısı her zaman kısa sürecektir, çünkü imtihan anlarında ona 

gücümü hissettireceğim. 

10 Kardeşlerini Üstadın örnekleriyle eğitmek için çabalayanların sayısı çok azdır. Dini toplulukların 

çoğunda olduğu gibi bu toplulukta da talimatlar, işler ve sevgi örnekleriyle teyit edilmedikleri için hiçbir 

gücü olmayan sözlerle verilir. 

11 Şimdi, ruhunuza emanet ettiğim görevi yerine getirmeye hazır olana kadar kalbinizi yavaş yavaş 

öğütecek olan Doktrinimin yorumunu duyma fırsatına sahipsiniz. 

12 Benim adımlarımı izlemekten korkmayın, çünkü Ben kimseden Benim kurbanımda aynı şeyi 

yapmasını istemeyeceğim. Ayrıca size şunu da söylemeliyim ki, Ruhumun ona verdiği kâseyi sadece o 

beden boşalttı ─ başka biri onu içemezdi. Çünkü bedenim yaşamı aldı ve onu almak için rahmini sunan 

O'nun erdeminde ve saflığında kendini güçlendirdi: Mary. 

13 Meditasyon yapın ve öğretilerimi duyduğunuzda içine girdiğiniz o kutsanmış sessizlikten 

faydalanın. Size gerçekten söylüyorum, o tefekkür ve maneviyat anlarında tohumum kalplerinizde 

filizlenecek. 

14 Sözümü bir ses taşıyıcısı aracılığıyla işittiğinde tanık olduğu olayın farkında olan tek bir varlık 

olarak kendinizi Benim önümde göstermek için bu günde kalpleriniz arasında birlik ve barış sağlayın. Ve 

ruhunu alıyorum. Dualarınızda ve ibadetlerinizde Bana saf ve sade bir şekilde sunduğunuz her şeyi, 

çocukların Cennetteki Babalarına adil bir övgü olarak kabul ediyorum. 

15 En acil isteğiniz bu dünyada barışın olması, diğer zamanların ataerkil yaşamının insanlara geri 

dönmesidir; ama size söylüyorum, siz, Benim yeni öğrencilerim, sizi eğittiğim yeni bir dünyanın 

temellerini atana kadar bu barış geri dönmeyecektir. 
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16 Eğer her komşunuzda bir kardeş görürseniz, onların farklı yargılarını bir kenara bırakır ve onlarda 

Beni severseniz, yeni bir zamanın şafağını göreceksiniz. O zaman yaşam insan için huzurlu olacak ve Ben 

Baba olarak kabul edilip sevileceğim. 

17 Bu zamandaki Sözüm, İsa'da size verdiğimle aynıdır. Filistin'in manzaraları boyunca Beni 

izlediğinizde ruhlarınızı tazeleyen aynı kristal berraklığındaki akarsudur. Özü sizin tarafınızdan bilinir, 

"tadını" asla karıştıramazsınız çünkü ilahi mührü ruhunuza kazınmıştır. Ve şimdi Kendimi bu erkekler ve 

kadınlar aracılığıyla tanıtmak için aşağıya indiğime ve onların dudaklarından çıkan sözleri duyduğunuza 

göre, bunun yalnızca Benden gelebileceğini anlıyor ve Bana bu zamanın mesajını insanlığa getirmek için 

neden başka bir form seçmediğimi soruyorsunuz. 

18 Bana, aranızda Bana hizmet edebilecek kusursuz erdeme sahip hiç kimse olmadığını 

söylüyorsunuz. Ne Musa, ne İlk Çağ peygamberleri, ne Petrus ne de Yuhanna vardır. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, Ben her zaman erdemli ruhlar gönderdim ve onlar arasında Bana alçakgönüllülükle hizmet 

edenler de vardır. Görevleri çok büyük olduğu için onları sevin ve destekleyin. Onların zihinlerini ve 

kalplerini saf bir kaynak olarak tuttum ve çoğu zaman acı onları arındırmak için en iyi araç oldu. Onların 

yaşamları, diğer zamanlardaki elçilerimin yaşamlarına benziyor. Onları kutsuyorum. Ne mutlu Beni bu 

şekilde izleyenlere ve onlara verdiğim hizmetin tam anlamını hissedenlere. 

19 Sizi Krallığıma girmeye davet ediyorum, ey sevgili halkım. Aynı şekilde, yeryüzündeki tüm ulusları 

ayrım gözetmeksizin çağırıyorum; yine de hepsinin Beni duymayacağını biliyorum. İnsanoğlu lambasını 

söndürdü ve karanlıkta yürüyor. Ancak sadece kafa karışıklığının algılandığı yerlerde, aydınlanmışlarımdan 

biri ortaya çıkacak ve çevresine ışık saçacak ─ hemcinslerini uyandıran ve harekete geçiren uyandırma 

çağrısını çalmak için Benim işaretimi izleyen ve bekleyen ruhani bir nöbetçi. 

Bu elçilerin sevgisinin kalplerinizde bereketli bir tohum olmasına izin verin. Maddi yoksulluk içinde size 

kendilerini gösterdiklerinde onları yanlış değerlendirmeyin, onları dinleyin, çünkü onlar henüz 

bilmediğiniz bir gücü size aktarmak için benim adıma çalışıyorlar. Size mükemmel duayı öğretecekler, size 

ruhsal özgürlük vermek ve Bana yükselebilmeniz için bağlı olduğunuz materyalizm bağlarından sizi 

kurtaracaklar. 

20 Beni işiten sizler, tüm sözlerimin yerine gelmesini sabırsızlıkla beklersiniz. İnsanlığın Benim 

öğrencilerime dönüştüğünü görmek istiyorsanız, zor görevlerle başka diyarlara gönderdiklerim arasında 

olmayı isteyin. Ama gerçekten, size söylüyorum, kendinizi önceden eğitmelisiniz çünkü sizi bekleyen savaş 

büyüktür. 

Ama sizinle konuştuğum elçilerin hepsi aranızda değil ve hepsi de Sözümü ses taşıyıcıları aracılığıyla 

duymadı. Birçoğu sezgisel olarak konuşacak çünkü onları ruhsal olarak hazırladım. Işığımın tüm 

kardeşlerinize ulaşmasını sağlamak için onları akıllıca dağıttım. 

21 Hepiniz Benim çocuklarım olduğunuz halde, ─ben size inerken─ diğer ulusları ihmal edebileceğimi 

nasıl düşünürsünüz? Ruhum evrensel olmasına ve yaratılan her şeyi kuşatmasına rağmen, herhangi 

birinin Benden uzak ya da Benim dışımda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Her şey Benimle yaşar ve 

beslenir. Bu nedenle Evrensel Işınım tüm yerküreye indi ve ruh bu dünyada ve diğer dünyalarda benim 

etkimi aldı, çünkü ben tüm çocuklarımı kurtarmaya geldim. 

22 Bu zamanı boşa harcamanızı, yaşam yolunuzda bir iz bırakmadan dünyadan geçip gitmenizi değil, 

size emanet ettiğim ve bu dünyadan ayrıldığınızda tohumunuzu kardeşlerinizin ruhlarında yeşertinceye 

kadar uğruna çabalamaya devam edeceğiniz tohumun gerçek besleyicileri olmanızı istiyorum. 

23 Sizi emirlerime bağlamak istemiyorum; sadece bunu yapmanız için size ilham veriyorum, çünkü 

sizin bilinçli ve hazırlıklı ruhunuzdan doğandan başka bir yerine getirmeyi kabul etmeyeceğim. 

Yasalarımın sınırları içinde özgür olun, ama kendinizi itaate alıştırın. İnsanı yöneten ve özünde bir olan iki 

yasayı yerine getirin, çünkü ikisi de Benden gelir. 

24 Tüm varlıklar için dua edin, herkesin Bana karşı uyumunu ve anlayışını arzulayın ve duanız bir şarkı 

gibi, ruhları yükselten ve onlara kaderlerinin hedefine ulaşacakları yolu gösteren sevinçli bir ilahi gibi 

yükselsin. 
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25 Benim öğretilerim insanın varlığının tüm yönleriyle gelişmesini sağlar: kalbi hassaslaştırır ve 

yüceltir, zihni uyandırır ve derinleştirir ve ruhu mükemmelleştirir ve yüceltir. 

26 Tekâmülünüzün ahenkli olabilmesi için öğretilerimi uygulamanın doğru yolunu anlamanızı 

sağlayacak kapsamlı bir çalışma yapın; böylece teşvik edeceğiniz ruhun idealleri için çaba sarf etmeden 

yalnızca aklı geliştirmemiş olursunuz. 

27 Varlığınızın tüm yetileri benim sözümde büyüyebilecekleri ve kendilerini sonsuzluğa doğru 

mükemmelleştirebilecekleri ışıklı yolu bulabilirler. 

28 Öğretilerimi özümsemeniz ve anlamanız için size yeterince zaman verdim. Bu arada, bir zamanlar 

çocuk olarak gelen birçoğunuz şimdi ergenlik çağında, tıpkı ergenlik çağında gelen diğerlerinin şimdi 

yetişkin olması gibi. Bazıları yol boyunca büyüdüler ve şimdi "işçilerim" arasındalar ve diğerleri son 

nefeslerini verdiler ve şimdi benim seçtiklerim arasında yerlerini aldılar. 

29 Bu insanlara, içlerinde sağlam ve gerçek bir inancın doğması ve ruhlarında İşim hakkında derin bir 

bilgiye ulaşmaları için yeterli zamanı verdim. Sözüm sizi artık bu sesi duymayacağınız ve Benim varlığımı 

hissetmek ve ilhamımı almak için kalbinizin en iç kısmına konsantre olmanız gereken zamana hazırlıyor. 

30 Öğretilerim vicdanınızda yazılıdır; Yasamı en iyi koruyan sandık oradadır, böylece ─zaman 

geçtiğinde ve Üstadınızla geçirdiğiniz o ruhsal tazelenme saatleri uzaklaştığında─ Sözümün özü ruhunuzda 

yaşam dolu titreşir, sevgi ve bilgelikle nüfuz eder. 

31 Tüm derslerimde size sürekli olarak maneviyata erişmenizi söylediğimi keşfedeceksiniz çünkü sizi 

yeryüzünde ayırt etmesi gereken şey budur. Ruhsallaştırma olmadan, hemcinslerinize vermeniz gereken 

tanıklığı veremezsiniz. 

32 Aranızda sözümü tamamlayacağım günden korkmayın. Çalışmalarım yok olmayacak, ruhunuz da 

umutsuzluğa kapılmayacak. Ruhani vadide, toplulukların rehberleri ve peygamberleri olmak üzere 

yeryüzünde enkarne olacak bazı varlıkları hazır tutuyorum ─ Sözüm tarafından işaretlenen yolda ileriye 

doğru bir adım atmanızı öğretecek ışık varlıkları. 

33 Bugün size şunu söylemek istiyorum: tıpkı burada ruhani dünyadan gelen ışık varlıklarının 

yolunuzda size yardımcı olmasına bağlı olduğunuz gibi, bazılarınızın benim talimatlarımın mesajıyla onlara 

gelmesine bağlı olan ruhani evler de var. 

Bu anlarda Beni dinleyenlerden hangisinin yakında ruhani bir görevi yerine getirmek üzere yola 

çıkacağını bilemezsiniz. Birçok kalbin uzun zamandır kendilerini arındırmaya ihtiyaç duymalarının ve her 

geçen gün ruhlarının öğretilerimin ışığıyla daha da aydınlandığını hissetmelerinin nedeni budur. 

34 Tüm kardeşlerinize duyduğunuz sevgiyle yaşam ve hakikat yolundan ayrı yürüyen tüm varlıkların 

kurtuluşu için çalışabilmeniz için ruhani ev sahipleriyle birleşmenizi istiyorum. 

35 Ölüm saatinde, bu varoluştan ayrıldığınızda, sizi ruhen özgürleştirecek bir hazırlık olarak size 

hizmet edebilecek olan bu sözü ruhunuzda saklayın. 

36 Bunun ne kadar güzel bir vahiy zamanı olduğunu anlayın sevgili insanlar ─ ruhları yükselten bir ışık 

zamanı! Kendilerini hazırlayanlar kutsanmıştır, çünkü ışığımı bol bol alırsınız. 

37 Ancak unutmayın ki, henüz bir çağın başlangıcındayız; bu zamanın insanlar için barındırdığı her şey 

size açıklanmadı ve aldığınız her şey sizin tarafınızdan anlaşılmadı. 

38 Günler, yıllar ve yüzyıllar geçecek ve bu süre zarfında insanlık, ruhunun hiç bilmediği harika ışık 

mesajlarına ve ruhani vahiylere tanık olacak. 

39 O zamanlar zaten geliyor ve bu nedenle sizin yerinizi alacak olanlara yol hazırlamalısınız. İyi 

işlerinizle yolu kutsamalısınız. O zaman gerçek tapınağın inşasına başlamış olacaksınız; başkaları da bunu 

kendi istekleriyle sürdürecek ve daha sonra başkaları gelip tamamlayacaktır. 

40 İsyankârlığını bastırmak için bedeninizle savaştığınızı gördüm. Onu itaat etmeye ve boyun eğmeye 

zorlamak için yüreğinizle büyük savaşlar vermeniz gerekti. Doğası vicdanın emirlerine karşı isyan eder; 

ancak duada sebat ederseniz, dikkatli olursanız, onu ruhsal doyumda en iyi iş ortağı haline getirirsiniz. Bu 

mücadele şu anda kefaretinizin bir parçasıdır. 
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41 Yaratıldığınız andan itibaren tüm nitelikleriniz içinizdeydi. Zekâ, duyarlılık ve akıl ruhunuzu 

aydınlatarak son savaşta mücadele edebilmenizi sağladı. O zaman, kötülüğe karşı zafer kazandığınızda ve 

ruhunuz bedeninize rehberlik eden pilot olduğunda, insan kardeşlerinize gidebilecek ve onlara ruh 

evrimine nasıl ulaşacaklarına dair parlak bir örnek verebileceksiniz. Ruh gücünüz ve özdenetiminizle 

övünmeden, işlerinizi gösterecek ve Yasama itaat ve dikkatinizi ortaya koyacaksınız. 

42 Sözümü artık ses taşıyıcıları aracılığıyla duymadığınızda ve ruhunuz şu anda size öğrettiklerimi 

takip etme arzusu hissettiğinde, öğrencilerimden her biri görevlendirildiği grubu kendi ailesi olarak 

görsün ve onlara talimat versin ve rehberlik etsin. 

Her zaman merhametten yararlanın, sevgi ve bilgelikle düzeltin, bugün yarattığınız gibi bir barış 

atmosferini hissedilir kılın, o zaman Ruhum herkese ilham vermek ve kutsamak için somut bir şekilde 

mevcut olacaktır. 

43 Kimseye nereden geldiğini ve Beni neden aradığını sorma. İlyas onlara yol gösterecek ve zamanı 

gelmiş olacak. Şimdi bile gelecek olanları hazırlıyor ve size verdiğim bu Söz'e inananları insanın anlama 

yetisi aracılığıyla karşılıyorum. 

44 Size öğretiyorum ki, yeryüzünün "tadı" olabilesiniz; insanların yaşamlarını, Efendinin bu kederli 

zamanda onlara geri döndüğü ve Sözünü herkesin beslenmesi ve sonsuza dek yaşaması için bir miras 

olarak bıraktığı müjdesiyle tatlandırabilesiniz. 

45 Sizi bu insanlığın topyekûn dönüşümü ile görevlendirmiyorum. Sözümü kalplere inançla ulaştırın 

ve bu, hemcinsleriniz arasında harikalar yaratacaktır. Öğrettiklerimi nasıl işiteceklerini ve 

yorumlayacaklarını bilirlerse, ziyaret günlerinde ne kadar rahat edecekler! Ve siz, Benimle geçirdiğiniz ve 

o ilahi özü özümsediğiniz, Babanızdan tüm şefkatini ve sevgisini almak için küçük çocuklar gibi 

hissettiğiniz o saatleri nasıl özleyeceksiniz. 

46 İnsanlık bugün çalışmak için verimli bir alan. Tarlalar çok geniş ve işçiler az. Eğer çalışmazsanız, bu 

nesli Benim Öğretime dönüştürülmüş olarak Bana nasıl sunacaksınız? Sınırlı bir zamanınız var ve yapılması 

gereken çok şey var. Uygun bir zaman. Kalplerin içinde yıkılmış olan "tapınakları" yeniden inşa edin! Evleri 

yeniden inşa etmeye yardım edin, düşüncelerinizle, sözlerinizle ve eserlerinizle ruhanileştirmeyi vaaz 

edin! 

47 İzleyin ki erdem insanlara geri dönsün ve çocuklar baba ve anne arasında güçlü bir bağ, gençler 

yeni nesillerin güçlü bir temeli, karı ve koca Tanrı'nın ve O'nun yarattıklarının bir görüntüsü olsun ve hepsi 

size yardım eden koruyucu meleklerle birleşerek Benimle mükemmel bir uyum oluştursun. 

48 Dilekçeleriniz Bana ulaşır, saçtığım ışık varlığınızı aydınlatır. Tüm çalışmalarınız mevcut ve 

değerlerinizi değerlendirebilirsiniz. Şu anda yaşadığınız acılar geçecek ve barış tüm dünyada parlayacak. 

49 Birbirleriyle savaşan uluslar için dua edin. Ekmeğinizi ve giysilerinizi ihtiyacı olanlarla paylaşın. 

Ambarlarınızı açın ve onları besleyin. Dünyanın içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde kardeşliğinizi 

gösterin. Hastalara aktif hayırseverlik gösterin, ahirete gitmesi gereken ruhları hazırlayın, acı çekenlerin 

imanını artırın, tüm dostlarınıza barış getirin. İsteyin ve ben de insanlar arasında harikalar yaratayım. 

50 Senin dünyan kölelerle dolu. Her insanın içinde derin bir özgürlük özleminin yaşamasının nedeni 

budur. Ancak bunun için ruhun yasalarını ya da insani yasaları değil, kendinizi suçlamalısınız. Çünkü ister 

ilahi ister beşeri olsun, gerçek yasa yol göstermeli, talimat vermeli ve korumalıdır, ama asla pranga 

vurmamalıdır. 

51 Ruhen özgür olmadığınızı anlayın çünkü ─ilahi özden, Babanızı yaratılmış her şeyin üzerinde 

sevme yasasından, birbirinizi Yaratıcı'nın kardeşleri olarak sevme yasasından uzakta─ kendinizi dini 

fanatizmin, putperestliğin ve batıl inançların kölesi haline getirdiniz. 

52 İnsan yasaları içinde de özgür değilsiniz, çünkü insanlar arasında adaleti tesis etmesi gereken bu 

yasalar ulusların bencilliğinden, adaletsizlikten ve yalanlardan etkilenmektedir. 

53 Yöneticiler ve ruhlara rehberlik etme görevine sahip olanlar da benim ilahiyatımın çocuklarıdır. 

Birinin ve diğerinin uyguladığı yasalar insani olmalıdır. Yine de birbirlerinden ne kadar uzakta yürüyor ve 

yaşıyorlar. 

54 İnsanlık "Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, Sezar'a ait olanı Sezar'a vermeye" ne zaman ulaşacak? 
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55 Bazıları sadece dünyanın standartlarına göre yaşamaktan ve her ilahi yasayı göz ardı etmekten 

memnunken, diğerleri kalplerinde onlara karşı isyan etseler ve dünyanın yasalarına boyun eğmekten 

kaçınsalar da, çeşitli dini topluluklar tarafından kendileri için öngörülen yollarda ruhun yücelmesi için 

çabalarlar. 

56 Size doğrusunu söyleyeyim, ne biri ne de öteki görevini yapıyor. 

57 Her gün doğuda yükselen kraliyet yıldızına dikkat edin, 

hiçbir canlıyı kayırmadan herkesi nasıl eşit şekilde aydınlattığını ve ısıttığını? 

58 Baba'nın tüm çocuklarına olan sevgisi böyledir ve sizin sevginiz ve doğruluğunuz da böyle 

olmalıdır ki, yasalarım insanlara bu şekilde uygulanabilsin. 

59 İlahi Olan ile kalbiniz tarafından yaratılmış olan her şey arasında var olan mükemmel uyumu fark 

etmiyor musunuz? O halde neden Tanrı'nın çocukları olan insanlar arasında da mükemmel bir uyum 

olmasın? 

60 Bu çağrıya kulak veren ve içinde yaşadığı ışık zamanının farkına varan kişi ne mutludur, çünkü 

ruhun yukarı doğru gelişimi yolunda ilerleyebilecektir. 

61 Şimdi, yaşamlarınızda bilgeliğimin bir kıvılcımı gibi olan sözümü duyacağınız son yıllardasınız. 

62 Bu talimat kitaplarda yazılı olarak kalacak ve kendilerini gerçekten hazırlayan ve kalplerinde 

kırılmaz bir inanç taşıyan öğrencilerle birlikte, bu Üçüncü Çağ'da Beni duymayanlara ─ayrılış saatim 

geldiğinde─ bıraktığım canlı tanıklık olacaktır. 

63 Ne mutlu denemelere rağmen sadık kalanlara, çünkü onlar bilgeliğe ve huzura erişeceklerdir. 

64 Her birinizin aldığı görevi yerine getirebilmesi için, kendinizi tek bir iradede birleştirmeli, ruhani 

eğitim için bedeninizin ataletinden kurtulmalı, ilginizi artık sadece maddi yaşamınızı ilgilendiren şeylere 

yöneltmemeli ve ruhunuzu da düşünmelisiniz. 

65 Ben sonsuz yaşamım; eğer ona ulaşmak istiyorsanız, sadece benim yasamı yerine getirmeniz 

gerekir. 

66 Sözlerimi dinlediğinizde "engelim" içinde sahip olduğunuz bağlılığı, sonrasında da sürdürmeli ve 

yaşamınızda düzen, saygı, disiplin, alçakgönüllülük olmalıdır. 

67 Ruhunuzu, zihninizi ve kalbinizi aydınlatıyorum, hayatınızı doğru yola koyuyorum. 

68 Öğretilerimin kalplerinizde kök salmasını istiyorum ki unutmayasınız, çünkü mücadele 

zamanlarında onu ne kadar özleyeceğinizi ve bu dünyada ne kadar kalmanız gerektiğini bilemezsiniz. Bu 

nedenle, öğretimi temel alarak iyilik yapın ki, Baba sizi çağırdığında, bu çağrı sizi şaşırtmasın ve iyi işçiler 

olarak çalıştığınızı görsün. 

69 Size doğrusunu söyleyeyim, bu öğreti bu dünyanın ahlakını düzeltecek, çünkü ruhsallaşmaya 

doğru bir adım olacak; çünkü kalpleri kardeşliğe uyandıracak. 

70 Şu anda hala yanlış anlaşılan benim; çünkü sıradan insanlar cehaletleriyle Bana fanatik kültler 

sunarken, bilgili ya da güçlü sayılanlar kendilerinin yeterli olduğunu söylüyorlar. 

71 Ne kadar azı beni takip ediyor! 

72 Sevgili insanlar, sözüm sizi donatmaya devam etsin. 

73 Bedenin uykuya teslim olduğu o anlarda kalbinize huzur, evinize huzur ve ruhunuza özgürlük 

veriyorum. 

74 Bu lütfu saklayın ve kutsamamı alın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 177 
1 İnsanlık, şu anda Rabbinin huzurunda pişmanlık ve korku içinde diz çöken bu cemaat tarafından 

temsil edilen sizler: Sevgi borcunuzu neyle ödeyebilir ve Babanızı gerçekten hoşnut edebilirsiniz? 

2 Size bunu yapmanın yolunu söyleyeceğim: huzurunuz ve ruhunuzun yükselmesi için mücadele 

ederek. Bu şekilde suçluluk duygularınızdan arınacak ve ruhlarınızı yücelteceksiniz. 

3 Ruhunuzun özlemini gidermeniz için size belirli bir süre veriyorum. Yeni çağ, vaatler ve vahiylerle 

dolu ışıltılı bir gün gibi gözlerinizin önünde yükseliyor. Işığıyla size şunu söylemek istiyor: Savaşın! Ve bu 

sözde Baba'nın buyruğu yer alır. Barış için, yenilenme için, ruhsallaşmanın zaferi için savaşın. 

4 Bu sözleri her fırsatta size tekrarlaması için vicdanınıza nakşediyorum. 

5 Aşkımın, almanız gereken bir şehir olduğunu anlayın. Yenmeniz gereken birçok engel ve birçok 

düşman var. Sizi durdurmak için bir savaş verecekler, ancak nasıl kullanacağınızı bilirseniz görünmez bir 

kılıç ellerinizde parlar. Bu aşkın kılıcıdır. 

Onunla birlikte savaşın, fethedin ve şüphe etmeyin, çünkü sonunda şehrin düştüğünü göreceksiniz 

çünkü sevginiz Baba'yı fethetti. 

6 Aranızda kardeşçe ve misafirperver bir aile yaratmak istedim, öyle ki barış ve merhamet özlemi 

çeken evsizlerin "kervanları" içinize yerleştirdiğim sevgiyi paylaşmak üzere evlerinize girsinler. Ama 

hazırlığınız yavaştı; geciktiniz ve evsizlerin kervanları, adımlarına rehberlik eden yıldızın yolunda 

durakladığını gördüklerinde çölde durdular. Bu nedenle, uyanık olduğunuzda insanların sizi "uyurken" ya 

da günah işlerken bulmasını istemiyorum, çünkü o zaman Benim dönüşüme tanıklık edemeyecek, 

Efendinize ihanet etmiş olacaksınız. 

7 Günahlarınızdan tövbe etmeniz ve yaşamlarınızı yeniden inşa etmeniz için size zaman veriyorum. 

Kendisini terk ederek görevlerini ihlal eden aile babasının gidip yuvasını yeniden kurmasına izin verin. 

8 Ahlaksızlığa düşmüş olanlara katılanlar ayağa kalksın ve bedenin zayıflıklarının üstesinden gelsin, 

bütünleşene kadar ruhlarının iradesini ve gücünü kullansınlar. Bu işin hizmetkârları olan herkes ruh birliği 

içinde olsun, birbirini sevsin ve birbirinin yanında dursun. O zaman, rotasında duraklayan ve böylece 

"çöldeki büyük kervanları" durduran yıldız, rotasına devam edecek ve bu çok sayıda insana barış ülkesine 

giden yolu gösterecektir. 

9 Buraya savaştan, ölümden ve yıkımdan kaçarak gelen, kalplerinde nefretin ve suçun hatıralarını 

taşıyan bu insanlar, her evde gerçek sevginin yükseldiği, her evlilikte Kanunumun ışığının parladığı, 

ebeveynlerin çocuklarını sevdiği bir toplumun çemberine girdiklerinde, Çocukların anne babalarını sevdiği 

ve onurlandırdığı, küçük çocukların şefkat ve bilgelikle yönlendirildiği ve yaşlılara saygı gösterildiği bir 

yerde ─ Yasama duyulan saygının bu tür işaretleri karşısında, bu toplumda yalnızca Baba'nın 

merhametine atfedilebilecek bir mucizenin gerçekleştiğini itiraf edeceklerini düşünmüyor musunuz? 

10 Ey insanlar, bugüne kadar sert ve nankör davrandınız! Sizden ne bir adak talep ettim ne de sizden 

imkânsız bir şey istedim. Öğrettiklerimi uygulamak bazen size zor geliyorsa, bunun nedeni sevgi 

eksikliğinizdir. Seven kişi için ne engeller, ne uçurumlar, ne de imkânsızlıklar vardır, çünkü sevgi her şeyi 

canlandıran, her şeyi hareket ettiren ilahi güçtür. 

11 Tarlalarıma gelin, ey insan yığınları. Tarla, sevginizden tohum almak ve daha sonra rahminden 

çıkacak tatlı meyvelerle çabalarınızı ödüllendirmek için sizi bekliyor. 

12 Kardeşlik bağlarıyla birbirinize sımsıkı bağlanın, çünkü ayartma halkımı beklemektedir, savaş, 

bekçinin uyuduğu bir geçit arzusuyla yaklaşmaktadır, böylece salgın hastalık, açlık ve hastalık bu ulusun 

bağrına yeni ve bilinmeyen niteliklerle nüfuz edebilir. 

13 Bu talihsizliklerle mücadele etmeniz ve bu acıları ortadan kaldırmanız için size dünyevi bilimi 

verdim. Ama ben size ışığın tüm düşmanlarının, sağlık ve barışın tüm yok edicilerinin önünde eğildiği daha 

yüksek bir bilim öğrettim. Bu bilim, duada kendini güçlendiren sevginin gücüdür. 

14 Ey insanlar, bu sözler üzerinde düşünün ve sonra vicdanınızın size ne yapmanızı tavsiye ettiğine 

kulak verin. 
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15 Ruhum size her zaman nasıl koruyacağınızı bilemediğiniz esenliğini gönderir. Beni iten herhangi 

bir eyleminiz ya da düşünceniz olmadan Beni içinizde taşımayı ne zaman öğreneceksiniz? 

16 Beni yüreğinizin en derin yerinde taşımanızı istediğimi söylediğimde kimsenin kafası karışmasın, 

çünkü Işığımın ve Huzurumun içinizde yaşamasını istiyorum. 

17 Bugün, görevinizi yerine getirmedeki eksikliğinizi, size emanet ettiğim ve kaderiniz olan bu İşe 

yönelik sevgi eksikliğinizi reddeden Benim yargı sesimdir. Şimdi vicdanınız aracılığıyla size ulaşan ve size 

sorduğunda kalbinizi titreten ilahi sestir: Bu Üçüncü Zaman'da size açıkladığım ve öğrettiğim her şeyi ne 

yaptınız? 

18 Ruhunuza verilen sorumluluğun farkında olduğunuz anlar için. Ancak bu anlayış sadece kısa bir 

süreliğine içinize işleyen bir ışık huzmesi gibidir ve sonra tekrar zayıflığa gömülürsünüz çünkü kendinizi 

her zaman olgunlaşmamış, hasta ve muhtaç olarak görürsünüz, oysa gerçekte ulaşabileceğiniz bir ilahi 

armağanlar hazinesine sahipsinizdir. 

19 Sözümde bir sitem bulursanız, bu sevgiden doğmuştur. Bana adaletsiz dememelisiniz, çünkü 

gerçekten öyle olsaydım ve sizin söylemeyi adet edindiğiniz gibi Bende "gazap" ile karşılaşsaydınız, Benim 

adaletim sizi uzun zaman önce söndürürdü. Ama Ben kendi eserlerimi yok etmiyorum; sizi evrim yoluna 

yerleştiriyorum ki bu yolda mükemmelliğe ulaşabilesiniz. 

20 Beni O'nun aracılığıyla tanıyabilmeniz için İsa'yı göndermiş olmama rağmen, Tanrı'nın gerçek 

anlayışının henüz yeryüzünde bilinmediğini size söylüyorum. Anladım: İnsanın kurtuluşa erişemeyeceğini 

bilseydim, ona her zaman aradığım sevgiyle yaklaşmazdım. Aranızdaki varlığım Bana geleceğinize dair 

ikna edici bir kanıttır, çünkü Baba tüm çocuklarının geleceğini ve kaderini çok iyi bilir. 

21 Bu zamanda size verdiğim Söz'ün açıklıkla yazılmasını sağlayacağım ki, insanlık anlamadığı birçok 

öğretinin açıklamasını ve Öğretilerimin doğru yorumunu bu kitapta bulabilsin. O zaman gerçek korku bu 

bilgiden kaynaklanacaktır; ilahi ceza korkusu değil, kendini günahla lekelemenin, Yaradan'ı 

gücendirmenin, öbür dünyada Baba'ya lekeli bir ruhla, manevileşme ve gerçek bilgi yolunda bir adım 

daha atmadan dönmenin üzüntüsü. 

22 Babanıza olan sevgi borcunuzu ne ile ödeyebileceksiniz? Hakaretlerinizi ve nankörlüğünüzü sürekli 

olarak bağışlayan O'na borcunuzu ne ile ödeyebileceksiniz? Size söyleyeyim: İlahiliğime yakışır işler 

yaparak, birbirimize hizmet ederek ve birbirimizi severek. 

23 Önünüzde yeni bir yıl var ve henüz bitmekte olan bu yılda ne doğanın ne de doğanın unsurlarının 

hesabını sormak istiyorum: Kendimi vicdanınızda hissettiriyorum ve size görevinizle ilgili ne yaptığınızı ve 

size emanet ettiğim zamanı ve armağanları nasıl kullandığınızı soruyorum. 

24 Bitmekte olan yıl Bana mücadelelerinizden, gözyaşlarınızdan, çabalarınızdan, emeklerinizden ve 

aynı zamanda kederden, kandan, yıkıntılardan ve nefretten bahsetti. Bu acı denge, geçen bir yılı önüme 

getirdi. 

25 Size yeni bir yıl bahşediyorum ve bakışlarınızdan önce ufukta geleceğe dair umudunuzu ateşleyen 

bir ışık çizgisi gibi beliriyor. Bu ışık size her gün söyleyecek olan sestir: Dövüşün! 

26 Evet, insanlar, barış için savaşın, yenilenme için savaşın, adalet için savaşın! 

27 Söz verdiğim dört yıl size sadece bu "güne" veda etmenize yetecek. Bu değerli zamanı nasıl 

kullanacağınızı bilin. Benim işim 1950'de bitmeyecek çünkü sonsuzluğa ait, ne de sizin göreviniz o zaman 

sona erecek. Aksine, mücadeleniz ancak o zaman gerçekten başlayacaktır, çünkü bildirimin yayınlandığı 

süre boyunca sadece hazırlık aşamasındaydınız. 

28 Ruhani ve dünyevi görevi tek bir yasada birleştirmeyi anlayın ki, Baba'ya iyi bir yerine getirme 

sunabilesiniz. 

29 Size sadece Bana ait olanı Bana vermeyi öğretmiyorum; Sezar'a ait olanı Sezar'a vermeyi de 

öğretiyorum. 

30 Dünya yakında sizden haberdar olacak ve insanlar sizin aracılığınızla benim gelişimi, mucizelerimi 

ve öğretilerimi öğrenecek. İnsanlar bu toplanma yerlerini araştıracak ve yaşamlarınızı yargılayacaklar. 

Bunların arasında iktidar sahipleri, mezhep ve kilise din adamları, bilim adamları ve ahireti araştıranlar 
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olacaktır. Benim arzum, meclislerinizin bağrında ve evlerinizin bağrında, mükemmellik olmasa bile, aynı 

uyumu, ahlakı, saygıyı, birbirinize olan sevgiyi ve maneviyatı gösterebilmenizdir. 

31 Ruhani ibadetlerinizde aranızda fanatizm keşfetseler ve özel yaşamınızda eşlerin ayrıldığını ya da 

çocukların ebeveynleri görevlerini nasıl yerine getireceklerini bilmedikleri için terk edildiğini görselerdi, 

gerçeği arzulamaya gelenler ne düşünürlerdi? 

32 Ağaçların dallarına yuva yapan kuşları görün ve gerekirse onları örnek alın. Evlilik bağıyla bağlı 

olanların birbirlerini nasıl sevmeleri ve çocuklarını nasıl sevmeleri gerektiğini Bana sormayın. Bu yuvalara 

bakın ve orada bir sadakat ve şefkat dersi keşfedeceksiniz. Keşke tüm erkekler birbirini böyle sevse! 

33 İzleyin ve mücadele edin ki 1950 yılı sona erdiğinde Baba'ya O'na layık meyveler sunabilesiniz. 

Çünkü o zaman donanımlı olmazsanız, ayrılışım sırasında kalabalıklar arasında büyük bir acı olacaktır. 

34 Eğer kendinizi Sözümün yokluğuna dayanmaya hazırlamazsanız, vedam ve Ruhsal Dünyamın size 

söyledikleri sizin için ne kadar acı verici olacaktır. 

35 Ruhumun sizi esenlik ve bereketle doldurduğu bu günde ─ Benden daha ne isteyebilirsiniz? 

36 Şimdi sizden rica eden, yüreklerinizin kapısını çalan, birbirinizi sevmenizi isteyen benim. 

37 Ulusların barışı için içtenlikle dua edin, insanlığın acısını derinden hissedin. 

38 Size doğrusunu söyleyeyim, belalar ve ölüm ulusunuzu kuşatmıştır. Salgın hastalıkların ve 

zorlukların istilasını durduracak hiçbir bilimsel aracınız yok. Ama duayı kullanın ve onda bu felaket getiren 

tehlikelerle mücadele edecek silahlar ve güçler keşfedeceksiniz. Dua edin ve duanızı iyi işlerle birleştirin, o 

zaman her şeye kadir olan Rabbinizin huzurunda gerçek bir liyakate sahip olursunuz; O, 

alçakgönüllülüğünüzün hatırına size dünyayı hayrete düşürecek mucizeler bahşedecektir. 

39 Doğanın güçleri serbest kaldığında, yargı işaretleri verdiğinde, dua edin, sakin kalın ve kendi 

iyiliğiniz için değil, başkalarının iyiliği için ağlayın. Ama seni isteyenin gözyaşlarını kurut, ağıtını dinle ve 

ona şifa merhemini ver. 

40 Sevgili insanlık, İkinci Çağ'da dökülen Kanımı sizden talep etmek için bu zamanda geri geldiğimi 

düşünmeyin ─ hayır, o yaşam özü ruhlarınızda demirli kalmaya devam ediyor. Doğru zaman geldiğinde o 

kan her birinizin içinde konuşacaktır. O zamana kadar pek çok kişi Kanını bir kez daha O'ndan almak için 

Tanrı'nın Oğlu'nun dönüşünü beklemektedir. Çocuklarımın her birinin kalbinde, şu anda İlahi Tutkumu 

yaşıyorum. 

41 Ben insanın masumiyetinde, imana uyandığında doğarım. Tutkuları serbest kaldığında ve onu 

kırbaçladığında onun içinde acı çekiyorum. Onun günahlarının, nankörlüğünün ve gururunun ağır yükünü 

ben taşıyorum. Beni inkâr ettiğinde ve başka bir Rabbi ya da dünyadan başka bir Kralı olmadığını ilan 

ettiğinde onun yüreğinde ölürüm. Orada, onun varlığının en derin ve en gizli yerinde, Mezarımı 

buluyorum. 

42 Zaman zaman o kalp, sanki uzak bir yankıymış gibi Üstadın sesini duyar ─ yoluna engeller 

koymasın diye kendi içinde öldürmek istediği kişinin sesini. O kalbi çevreleyen materyalizm duvarını 

aşmayı başaran, sonunda kendini duyurana kadar vicdanının sesidir. 

43 İnsanlığın her kalbinde bir çarmıh ve bir mezar bulduğum gibi ─ size doğrusunu söyleyeyim, aynı 

şekilde hepsinde ışık ve yücelikle dolu olarak dirileceğim üçüncü bir gün olacak. 

44 Bugün tohum tarlaları çorak. Bazen herhangi bir biçimde iyilik ekerek hayatınıza değer katmak 

istersiniz. Ancak daha sonra bundan vazgeçiyor ve girişiminize hayıflanıyorsunuz, çünkü ekim yapmanıza 

izin verecek ekilebilir arazi yerine sadece taşlarla karşılaştınız; ve bunun nedeni, ekim yapmadan önce 

bunu yapmayı düşündüğünüz tarlaları bilmeniz gerektiğini anlamamış olmanızdır. Onları gezdirin, 

hazırlayın, temizleyin ve verimli hale getirin. Çocuklarım, bunu nasıl yapacağınızı henüz bilmiyorsunuz. İyi 

niyetlerinizin, fikirlerinizin ve ilhamlarınızın çoğu zaman başarısız olmasının nedeni budur. 

Ancak bu nedenle mücadelenizde umutsuzluğa kapılmayın; aksine, gözlerini bu zamanların gerçeğine 

ve ışığına açarak hemcinslerinizi uyandırabilirsiniz; böylece insanlar, bir bardak acı olarak içmeye 

zorlandıkları her acının, yabani otları kökünden kesen adalet yaratıcı bir orak olduğunun farkına 

varabilirler. Tarlaları sürüp hazırlayan bilge ve acımasız adalettir. 
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Çünkü daha sonra insanları, halkları ve ulusları uyandıracak ve artık acının tüm günahları 

temizlemesine gerek kalmayacaktır; çünkü onun yerine tövbe, derin düşünme ve aynı hedefe, yani 

arınmaya ulaşmak isteyenlerin yenilenmesi kalacaktır. 

Ancak bunu başardığınızda, bu sözün tüm dünyada bir sevgi şarkısı ve barışa dönüş olarak duyulacağı 

bir zaman gelecektir. 

45 Bugün sizi üzerinize gelen her şeyden habersiz görüyorum çünkü insanlar arasında tam bir cehalet 

ve kafa karışıklığı var. 

46 İnsanların çoğunluğu kendilerini Hıristiyan olarak adlandırıyor, ancak çoğu zaman yaşamları ve 

eylemleriyle bunun aksini kanıtlıyorlar. 

47 İyi bir şey yaptıklarında, bunu duyururlar ve bununla övünürler ve bir hata yaptıklarında, pişman 

olduklarında ve Benden af dilediklerinde, bunu öyle bir şekilde yaparlar ki, Benim affımın ne olduğunu 

bile bilmediklerini kanıtlarlar. 

48 Şimdi dünyaya, ey insanlar, bu sözü duyduğunuzu, ışığımın insanlığa bir kez daha geldiğini 

söyleyebilirsiniz, özellikle de insanlığın yakında uyuşukluktan kurtulacağını onlara duyurabilirsiniz. 

49 Sizi günahtan kurtarmak için bir daha insan kanı vermeyeceğim. Eğer o İkinci Çağ'da dökülen İlahi 

Kanım size İlahi ve sonsuz sevgiden, yüce bağışlamadan ve ebedi yaşamdan söz ettiyse, o Kanın kendisini 

size, varlığınıza akıtmaktan, iziyle yukarı doğru evriminize giden yolu göstermekten bir an bile 

vazgeçmediğini anlamalısınız. 

50 Hiç kimse Beni bir insan olarak beklememeli ya da aramamalıdır. Çünkü bu dileğinizi yerine 

getirmeye istekli olsaydım, böyle bir tezahür zamanında olmazdı ve şunu anlamalısınız ki Üstat asla 

mükemmel olmayan bir şey yapmaz, çünkü O'nun öğretileri her zaman mükemmeldir, çünkü O 

mükemmel olanı öğretir. 

51 Aynı şekilde, şu anda sizinle birlikte kullandığım bu bildiri biçimi sona erdiğinde, size duyurduğum 

şeyi yerine getirmememe neden olacak hiçbir yalvarış ve yakarış olmayacaktır. Bu bildiri sonsuza dek 

sona erecek çünkü zamanı dolmuş ve görevi bitmiş olacak. 

52 Yakında bir insan olarak aranızda bulunmamın üzerinden 2000 yıl geçmiş olacak ve sevgimin bir 

kanıtı olarak size miras bıraktığım kan hala taze olan mirastır. 

53 Yine de dünya Kanımı bir kez daha istiyor ve Ben de ona vereceğim; ama bedeni canlandıranı 

değil, ruha sonsuz yaşam vereni. Işığımla insanlara yaşam ve sağlık göndereceğim. Sıcaklığını bu insanlığın 

dondurucu kalplerine ulaştıran bir güneş gibi olacak. 

54 Tüm merhametim yayılacak, sanki 

yavrularını örten bir tarla kuşunun kanatları gibi olurdu. Aşkım, gözlerinin hayranlıkla baktığı mavi 

gökkubbeden daha nazik ve daha güzel olacak. Yaşam nefesimi, yalnızca ruhunuzun algılayabileceği ilahi 

bir esinti gibi hissedeceksiniz. Ben zamanım, yaşamım ve aynı zamanda sonsuzluğum. Ben yaşamınızın 

ilkbaharı, yazı, sonbaharı ve kışıyım ve yaşamın bu evrelerinin her biri İlahi Üstadın çocuklarına verdiği 

somut ve canlı bir öğretidir. 

55 İlahi sabah çiyinin ruhunuza nüfuz etmesine izin verin ki sonsuz bir baharı deneyimleyebilsin. 

Hayat mücadelesinin yakıcı güneşi altında kalp yorgun düşsün ama erdem, inanç ve sevgi çiçekleri 

varlığınızın derinliklerinde taze kalsın. 

56 Neden üzgünsün? Bilmiyorsun. Ruhlarınızın bedenlerinizle aynı anda hastalanmasına izin 

verdiğiniz için kederin size ağırlık verdiğini çok iyi biliyorum. Tutkuların ya da sınavların fırtınası sizi 

kırbaçladığında ya da "kışın karları" sizi dondurduğunda, tüm umudunuzu ve yaşama arzunuzu 

kaybedersiniz. 

57 Ruhum da üzgün çünkü uyanmak ve bu dünyanın hala bir yeryüzü cenneti olduğunun farkına 

varmak istemeyen bu insanlığı her zaman ağlarken görüyor. Etrafınız bereket ve yaşamla çevrili olmasına 

rağmen açlıktan öldüğünüzü görüyorum. Size "Gözleri var ama görmüyorlar" derken kastettiğim işte bu 

insanlıktır. 

58 İnsanlar ölçüsüz ve amaçsız bir şekilde bilimin peşinden koştular ve birçok "mucize" keşfettiler. 

Ama gerçek huzuru, gerçek sağlığı ve gerçek mutluluğu veren o mucizeyi, yeryüzünün tüm nimetleri 
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arasında keşfedemediler, çünkü o insanın ötesinde, insanın ulaşmak istemediği bir yerde. Bu "ilahi bilim" 

İsa tarafından şu sözlerle öğretilmiştir: "Birbirinizi sevin. 

59 Bu dünyadan olmayan İsa'nın krallığını arayın; bu dünyevi yaşamı daha güzel ve daha kolay hale 

getirmek için gerekli ışığı ve huzuru onda bulacaksınız. 

60 Şimdi ilahi emri almaya geldiniz. İsa'nın bıraktığı izi takip etmeye çalışarak yasama itaat etmeye 

hazır olduğunuzu görüyorum. 

61 Aranızda bulunmayalı uzun zaman oldu, ama şimdi bile birbirinizi sevebilmeniz için yüreklerinizin 

kapısını çalıyorum. 

62 Göksel Baba'yı yüreğinde kabul etmek için kendini nasıl hazırlayacağını bilen kişiye ne mutlu, 

çünkü O, öğrencinin Efendisiyle birlikte olma arzusunu göz önünde bulundurarak ona her zaman iyilik 

yapma fırsatı verir. 

63 Eğer bu yıl sizin için yeni başlayan bir sınavla karşılaşırsanız, güçlü olun ve umutsuzluğa 

kapılmayın. O zaman ruhunuzda var olan gücü hemcinslerinize kanıtlayabileceksiniz. O zaman hangi 

kaynaktan içtiğinizi bilmek isteyecekler ve şimdiye kadar sapmış oldukları kaynağın ben, Mesih olduğumu 

keşfedecekler. 

64 Size doğrusunu söyleyeyim, bu kaynağa tüm ırklardan ve dinlerden insanlar gelecek, çünkü 

insanların Bana adadıkları tüm ibadet biçimlerinde ruhanilik olacak ve sonunda herkes gerçeğe, birliğe 

çok yaklaşacak. 

65 Öğrencilerim, adaletimi hissettiğiniz anlar oldu ve sizi İlahi Ruhumun önünde alçakgönüllülükle 

itiraf ederken gördüm. Sonra bakışlarımı günahlarınızdan uzaklaştırdım ve yalnızca sevdiğim ve 

bağışladığım çocuklarım olduğunuz gerçeğine odakladım. Komşularınızı sevmeyi ve bağışlamayı size bu 

şekilde öğretiyorum. 

66 Zamanın kullanmadan geçmesine izin vermeyin, çünkü hiç kimse bu dünyada ne kadar 

yaşayacağını bilemez. Bu nedenle size söylüyorum: Çalışmaya başlamak için şu andan daha uygun bir 

zamanı beklemeyin. Daha iyi zamanları beklerken, hasat olmadan ve görevinizi yerine getirmeden 

ölümün sizi şaşırtmasına izin vermeyin. 

67 Bu bildiriyle size veda edeceğim 1950 yılı yaklaşıyor ve bu veda, tıpkı İkinci Çağ'daki öğrencilerime 

ayrılış saatimin geldiğini duyurduğumda hissettikleri gibi sizin tarafınızdan da hissedilecek. 

68 Ölümümden sonra Beni tekrar görme tesellisine sahip olanlar varsa, bu Ruhsal Yaşam gerçeğini 

ruhlarına ateşle nakşetmek içindi. Ama aranızdan sadece bazıları İsa'nın insan şeklini görecek. Diğerleri 

onu derinden hissedecek ve bu Benimle ruhtan ruha bağlantı kurmanın yolu olacaktır. 

69 Yeryüzünün huzuru için dua edin ve gözleyin ki birçok zorluk sona ersin, çünkü onun üzerinde yeni 

nesillerin tohumu vardır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 178 
1 İnsanlar: Ne zaman yeni bir yıl başlasa, sizden şu tür sorular duyuyorum: "Tanrım, bu yıl da bizim 

için sınavlar getirecek mi?" Buna cevabım, yaşamın sürekli bir sınav olduğu, ama korkmanıza gerek 

olmadığıdır. Çünkü nasıl izleyeceğinizi ve dua edeceğinizi bilirseniz, kaderinizin hedefine ulaşıncaya kadar 

onarımınızda ilerleyebilirsiniz. 

2 İnsanların deneyimledikleri bu denemeler, kendi ektiklerinin sonucudur ─ bu hasat bazen bir 

önceki yıl ektikleri tohumun sonucudur, bazen de daha önceki yıllarda veya başka enkarnasyonlarda 

ektiklerinin meyvesidir. 

3 Yeni bir yıl mı başlıyor? O zaman tohumlarını önce temizleyen ve verimli toprağa yerleştirmek için 

doğru zamanı bekleyen iyi ekicilerin yaptığı gibi yapın. O halde siz de önce yüreğinizi temizleyin ki, yarın 

iyi işlerinizden huzur, sevgi ve tatmin dolu güzel bir hasat toplayabilesiniz. 

4 Tüm yaratılışın içinde yaşadığı uyumu gördünüz mü? Var olan her şeyde yaratıkların birbirini 

sevdiği izlenimini edinmiyor musunuz? Güneşe bakın: yaşam ve sevgi, ışık ve enerji dolu bir kucaklamayla 

tüm canlıları kucaklamak için kollarını açan bir baba gibi değil mi? Sıcak ışınlarının dokunuşuyla çiçeklerin 

nasıl açtığını, kuşların nasıl öttüğünü ve canlıların nasıl kıpırdadığını, Kral Yıldız'a minnettar sevgilerini 

nasıl sunduklarını görün. 

5 Doğada sizi çevreleyen her şeyle ve ruhani olan her şeyle nasıl uyum içinde olmanız gerektiğinin 

güzel bir örneğidir. 

6 İnsanların bu öğretilerden ve evreni yöneten yasalara itaat ederek kazandıkları anlayış, bazılarının 

yeryüzünde var olmadığını düşündüğü, diğerlerinin ise sadece benim bol miktarda sahip olduğumu 

düşündüğü, ancak ruhunuzun huzurunda kendini çok iyi gösteren mutluluklarına bağlıdır. 

7 Artık biliyorsunuz ki, ey sevgili insanlar, mutluluğunuz kendi içinizdedir; öyle ki insanlara 

varlıklarının özünde, sadece acı, nefret ve kızgınlık, pişmanlık ve gözyaşı olduğunu düşündükleri yerde, 

hiçbir şeyin söndüremeyeceği bir ışık olduğunu, bunun da ruhun ışığı olduğunu öğretebilesiniz. 

8 İnsanlık adımlarını dolambaçlı yollarla yönlendirmiştir, çünkü her nesil önceki nesillerin hatalarını 

miras olarak alır ve zaman sizin üzerinizden geçtikçe hataları çoğalır. Bu insanlık, tıpkı bugün sizin 

ektiklerinizin meyvelerini gelecek nesillerin toplayacağı gibi, daha önce dünyaya ektiği acı tohumlarının 

meyvelerini şimdi topluyor. 

9 Neden inançlarınızı, çabalarınızı, bilimlerinizi, ideallerinizi ve arzularınızı Öğretilerimin size işaret 

ettiği tek doğruluk yoluna yönlendirmiyorsunuz? İnsanlar Sözümün doğruluğunu nihayet ne zaman 

anlayacaklar? 

10 Benim değişmez ve ebedi yasam insanların önünde yükselir ve onlara gerçek mutluluğun yolunu 

gösterir ─ iyiliğin ekildiği, huzurun biçildiği tarlalara götüren bir yol. 

11 Çağrımı kalplerinin derinliklerinde hisseden ve ilahi talimatı duymak için acele edenlere ne mutlu, 

çünkü onun manevi anlamı sayesinde bilgileri artacaktır. Akrabaları arasında siperler gibi olacaklar ve 

imanları sayesinde denemelerde ayakta durabileceklerdir. 

12 İşleriniz Baba'nın gözünde hoş olsun diye sizden her kötülüğü kaldıracağım. 

13 Mesih'in bu okulunda, buraya geldiklerinde tüm bilgeliğin Efendisine şöyle diyen birçok acemi 

olmuştur: "Tanrım, eğer bu yolu öğreten Mesih Sen isen ve her birimizde sahip olduğu görevi ve 

yetenekleri keşfedersen, Sana ulaşmak için kaderimizi gerçekleştirmemizi sağla." 

14 Sonra size mirasınızı gösterdim, size görevler verdim ve sizi "işçiler" yaptım. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, çocuklarım arasında ayrıcalıklı olanlar yoktur, çünkü Bana hizmet etme arzusuyla yaklaşan 

herkes lütfumu yüreğinde hissedecektir. Ama aynı şekilde, size emanet edilen armağanlarla yaptığınız her 

şeyin Benim tarafımdan yargılanacağı ve Bana hesap vermek zorunda kalacağınız an gelecektir. 

15 Şimdi sizden henüz hesap sormuyorum, çünkü Yasamı yaşamınızın işlerine uygulamaya 

çalışıyorsunuz ve cezaya katlanmak için henüz çok olgun değilsiniz. Ama her biriniz benim talimatlarımın 

gayretli birer koruyucusu olacaksınız. Bu görevin yerine getirilmesi, dünyanızın yükümlülüklerini de yerine 
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getirmenizi engellemeyecektir. ─ Bu mirası reddedenlere bir bakın: İçlerinde hüzün ve boşluk vardır. Ama 

benim merhametim büyüktür ve onları bağışlayarak kendini gösterir. 

16 Bunu hakkıyla yerine getiren Benim huzurumu hisseder, getirmeyeni ise vicdanı aracılığıyla uyanık 

tutmak için ararım; öyle ki, ruh iyi işler yapmadan ölüm saatinde şaşırmasın; çünkü bunlar olmadan 

yükselemez. 

17 Öğrettiklerimi kalpten kalbe taşıyın. Dostlarınız bunu aldığında, bazıları "Bu söz peygamberlik 

içeriyor" diyecek; diğerleri ise bunun önemsiz bir öğreti olduğuna karar verecektir. Bazıları bunu ilerici 

olarak değerlendirirken, diğerleri bunun çok geri olduğunu düşünecektir. Herkes bunu kendi ruhsal 

kapasitesine ve işlerinin saflığına göre yorumlayacaktır. 

18 Alçakgönüllü olun ki, insanlar için canlı bir örnek olabilesiniz ve çalışmalarım tanınabilsin. 

19 Ama sadece Beni dinlediğiniz kısa süre içinde değil, tüm yaşamınız boyunca alçakgönüllü olun ki, 

hemcinslerinizin düşüncelerini değiştirebilesiniz; çünkü tek başına söz ikna etmeyecektir. Kendinizi örnek 

olmaya ve hatta kurban olmaya hazırlayın. 

20 Eğer Beni seviyorsanız, gidin ve size karşı suç işleyen kişiyi bağışlayın. Eğer Beni seviyorsanız, 

hastaların kampına ya da tutsakların zindanına gidin. Onları teselli edin ve onlarla birlikte dua edin. O 

zaman sevginiz içinizdeki tüm kibri kıracaktır. 

21 Benim Sözüm bir uyandırma çağrısıdır, çünkü Benimle birlikte olduğunuz sürece, nazik kuzular 

gibisiniz. Ancak günlük yaşamınıza döndüğünüzde, "kendinizi parçalara ayırır" ve kendinizi 

bağışlanmaktan mahrum bırakırsınız. 

22 Kayıtsızlık zamanı sona erdi ve ruhlarınızın daha büyük evrimi için durgunluğunuzdan çıkmalısınız. 

23 Ruhaniyetin beyaz cüppesini edinin ki, benim sözlerimden insanlara bahsederken, bunu küçük bir 

çocuğun tarafsızlığıyla yapın. O zaman eserlerimden söz etmekten korkmayacaksınız, çünkü eserleriniz ve 

yaşamınız sizin adınıza konuşacak. 

24 Ses taşıyıcıları aracılığıyla söylediklerimin anlamı aynıdır. Her toplumla anlayış ve kapasitelerine 

göre konuşurum. 

25 Bugün, yeni bir yıl başlarken, mücadelenizi sürdürmek için daha ilk saatlerinde güçlerinizi 

birleştirdiniz. Bana böyle bildirdiniz. Kararınız, işin sonunda zengin bir hasat getirme arzusuyla tohumu 

hazırlanmış karığa yerleştiren iyi bir ekici olarak yükselmektir. 

26 Bu tohum, insan kardeşlerinizin kalplerine ektiğiniz ışık dolu sözlerdir. 

27 Dünyayla, insanların öğrenilmişliğiyle yüzleşmek zorunda kalacaksınız; çünkü eğitilmiş olanlar 

sizinle mücadele edecek ve eğer imanınızda sağlam durmazsanız, bu mücadeleden yenilmiş olarak 

çıkacaksınız. 

28 Bilim insanlarıyla tartışmanız için zihninizi bilimle doldurmadım. Ruhunuzu yücelterek ve ilham 

vererek "anlaşılmaz olana" nüfuz etmeniz için aydınlattım. Hiç kimse bu süre zarfında ne aldığınızı zaten 

bildiğinizi iddia edemeyecektir. Çünkü bu süre zarfında insan zihni aracılığıyla size verdiğim öğretilerin 

çoğu yeni vahiylerdir. 

29 Ruhun ölümsüzlüğünden söz ediyorsunuz, çünkü ona sonsuz yaşam bahşedilmiştir. Ancak bu 

vahiylerden söz edebilmeniz için önce onları hissetmeniz gerekir. Ancak o zaman kendinize benim 

öğrencilerim diyebilirsiniz. 

30 Spiritüalist, size Sözümü verdiğim bu toplantı yerlerine giren kişi değildir. Spiritüalist, ruhsal olarak 

dua eden ve herhangi bir yerden ruhsal olarak yükselen kişidir. Spiritüalist, ruhunun mükemmelliği için 

mücadele eden ve aynı zamanda başkalarının acısını hafifletmek için yaşayan kişidir. 

31 Spiritüalistin her yerde olabileceğini anlayın. Sözlerinden çok yaptıklarıyla tanınacaktır. Bu yüzden 

size her zaman söylüyorum: Sevgi, alçakgönüllülük ve merhamet örneği olun. 

32 Kendisine spiritüalist diyen herkesin spiritüalist olmadığını kabul edin. 

33 Size yeni yasalar vermeksizin dini uygulamalarınızı ve ibadetlerinizi basitleştirdim. 

34 İlahiyatıma imgeler aracılığıyla tapınmanın kusurlu olduğunu ve tüm fanatizmi terk etmeniz 

gerektiğini anlamanızı sağladım. 
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35 Tanrınızın gücünün size gelmek için sınırlı olduğunu bilmiyor musunuz? İman ettiğinizde, ona 

yaşam vermek için yüreğinize indiğimi söylemedim mi size? Kalbiniz ve ruhunuz temizse, içinizde 

yaşadığımı size öğretmedim mi? 

36 Bu ışık çağını daha önce deneyimleyemezdiniz çünkü sahip olduğunuz küçük gelişim buna izin 

vermezdi. Ama şimdi bunu yaşadığınıza ve üzerinde düşündüğünüze göre, kehanetlerin gerçekleşmesini 

deneyimlemeniz en doğal şey gibi görünüyor. 

37 Bilim insanları bile "mucizeler" keşfetmiş ve bir zamanlar imkansız olduğunu düşündüğünüz 

ilerlemeler kaydetmiştir. 

38 Neden tüm bu harikulade işlerin Rablerinin lütfundan kaynaklandığını idrak etmeyesiniz ki? 

39 Spiritüalizm insanlara Beni öğretir ve onları Beni kendi yollarıyla keşfetmeye davet eder, çünkü 

Ben her şeyde Yaratıcı, Güç, Yaşam, Mükemmellik ve Uyum olarak ifade edilirim. Ve evrendeki bu uyumu 

Tanrı'dan başka kim sağlayabilir? Bu Tanrı'nın şekli yoktur ve O'nu sınırlı şekillerde hayal etmemelisiniz; 

çünkü o zaman bu dünyayı terk ettiğinizde anlayamayacağınız bir gerçeklikle karşı karşıya kalırsınız. 

40 Benim talimatım sadece bilgi değildir; aynı zamanda okşayıcıdır ve tesellidir. Merhametim acı 

çeken, gözyaşı döken, adaletsizliğe katlanan herkesin üzerine yayılır. Anneyi ve eşi rahatlatır, bakireyi 

korur, genç adamı güçlendirir ve yaşlı adamı ayakta tutar. Hepinizi bekleyen o tarifsiz mutluluk için umut 

ışığı yakıyor. 

41 Bu zamanda üzerinize lütfumu döküyorum ki ışık yolunu izlemeye devam edesiniz ve ne acı ne de 

yenilgi sizi onlardan ayıracak kadar güçlü olmasın. 

42 Ruhunuzda zaten gerçek yuvasına, Babanızın huzur dünyasına ulaşma özlemi yaşıyor. Burada, 

hayat mücadelesinin potasında, değişen talihlerde ve sınavlarda kendinizi arındırdınız. Ama ben size 

diyorum ki: Hedefe kararlılık ve bağlılıkla gelin; çünkü içinizde sabır yoksa, yolculuğu daha da uzatırsınız. 

43 Bu dünyevi yaşam ne kadar uzun sürerse sürsün, ölümsüz olan ruhani yaşamın yanında geçici ve 

fani kalır. 

44 Çok sevdiğiniz bedeninizi kaybetmekten korkmamanız için size vaat ettiğim yaşamda zafer 

kazanın. 

45 Bu dünyada yaşamış olan tüm insanların öte dünyada birbirlerini tanımalarını, birbirlerini 

sevmelerini ve barış içinde yaşamalarını sağlayacağım. O zaman arkanızda bıraktığınız varoluşun anlamını, 

zaman zaman insan için anlaşılmaz olan tüm acıları ve denemeleriyle birlikte anlayacaksınız. 

46 Ruhani yaşam size o kadar yakındır ki, bazen bu alemin harikalarını görebilmek için bedenin 

gözlerini kapatıp ruhun gözlerini açmak yeterlidir. 

47 "Ruhani vadiye" o kadar yakınsınız ki, bu dünyadan oraya geçmeniz için bir an yeterli olabilir. 

Her zaman, hakikatime tanıklık eden peygamberlerim aracılığıyla insanlara bu vahiylerden söz ettim. 

Bu zamanda size krallığıma götüren tek yoldan söz ediyorum ve bunu merhametim uğruna bunun için 

hazırlanmış olan erkekler ve kadınlar aracılığıyla yapıyorum. 

48 Bu hayatta yalnız olmadığınızın farkına varın. Eğer ruhani olarak yaşasaydınız, ruhani dünyayı 

kendinize çok yakın görebilir ve hissedebilirdiniz. Bu dünyanın gerçeği ve görkemi yaşamınızın tüm 

eylemlerine yansısın. 

49 Her zaman en saf düşüncelerin olduğu anları göklerdeki Baba'ya adayın ki, tereddüt etmeden ve 

ruhunuzun ışığıyla aydınlanarak ruhumla doğrudan diyaloğa gireceğiniz zamana ulaşabilesiniz; bu da 

1950'den sonra Beni artık bu formda duymadığınız zaman olacaktır. 

50 Yükselme olmadan ruhunuzun Yaratıcınızla olan diyaloğunu gerçekleştiremezsiniz. Kendinizi Bana 

yükseltme arzunuzu kendinize ait kılın ve yeryüzünde yaşadığınız zamanın bir kısmını Bana adayın ki öte 

dünyaya geçiş ruhunuz için kolay olsun. 

51 Beni dinlerken duyularınızın, kalbinizin ve ruhunuzun nasıl uyum içinde olduğunu görün. Beden ve 

ruh gelecekleri hakkında derin düşüncelere daldı. İlki sonunu bilir ve kabullenir, diğeri ise kendisini 

bakışlarına sunan sonu olmayan ufka bakarken sevinir. Ama mükemmelliğinizin hedefi olan Bana ulaşmak 
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için kat etmeniz gereken manevi mesafeyi kim ölçebilir? Kim en azından yeryüzündeki bedenini terk 

ettiğinde sonsuzluk saatinin gösterdiği saati bilebilir? 

52 Hazırlıklı yaşayın, izleyin ve dua edin. Liyakat toplayın ve ölümden korkmayın. Çünkü ruhunuz 

bedeni terk ettiğinde kanatlarını açacak ve ilk uçuşlarını yapmak üzere yuvadan ayrılan genç kuşlar gibi 

uçmayı bilecektir. 

53 Feragatleri düşünerek üzülmemelisiniz. Yalnızca materyalist bu yaşamın tatminlerini 

düşündüğünde özlem duyar ve acı çeker. Materyalist olmayın, varlığınızın insani kısmına borçlu 

olduğunuz ilgiyi ihmal etmeden ruhunuzu ilgilendiren şeylerle ilgilenin. 

54 Her şeyin sizin ferahlamanız için hazırlandığını anlayın. Bu sevgi ziyafetini kim yemek isterse, 

masama otursun ve melekler gibi ziyafet çeksin. 

55 Buraya tesadüfen gelmediniz, Benim tezahürlerime katılmanız için Benim tarafımdan 

yönlendirildiniz. Birçoğunuzu ruhsal yaşam için ölü buldum ve Sözüm sizi diriltti. Bugün hayat 

soluyorsunuz ve kalbinizde umut var. İnancı olan ve olmayan herkesi kabul ediyorum. Çeşitli kilise ve 

mezheplerden insanlara şunu söylüyorum: Ne mutlu benim Sözüme inananlara. 

56 Eğer benim ilhamımı algılar ve onu 

Düşüncelerinizi ve kelimelerinizi ifade etmek istiyorsanız, kendiniz üzerinde çalışın: Hepiniz benim 

arabulucum olabilirsiniz. Baba, çocukları tarafından anlaşılmak ister ve bu nedenle sizi ruhsal tapınağa 

girmeye davet eder. 

57 Beni saf bir yürekle, her zaman vicdanınızın sesini dinleyerek arayın ve size gerçekten söylüyorum, 

Beni çok yakında bulacaksınız. Ruhunuz uçmadan önce bile, size vaat ettiğim huzur evine götürmek için 

size geleceğim. Ancak Bana giden yolu bilmeniz gereklidir: Yolunuz ruhsallaşmaya doğru. Zirveye 

tırmanmak için dua etmeli ve çaba göstermelisiniz. 

Henüz dünya halkları arasında kendilerini ruhanileştirmeye yönelik kutsal bir arzu görmüyorum. 

Materyalizm henüz Benim tarafımdan belirlenen sınıra ulaşmamıştır; ancak bu dönemin sonu yakındır. 

Daha sonra, ruhunuzun liyakat yoluyla yükselişini elde etmek için özlemle sevgi ve merhamet 

uygulamasına geri döneceksiniz. 

58 Günahın ve kavramsal karmaşanın yarattığı karanlık örtüler çözülecek ve gerçek yasa tüm 

varlıkları aydınlatacaktır. 

59 Onları yorumlayabilmeniz ve hazırlanabilmeniz için size gelecekten söz eden büyük görüler 

bahşediyorum. Hemcinslerinize karşı bunlara tanıklık edin. Ama sonsuzluktaki farklı ırklardan ve farklı 

halklardan insanların işaretlerimi göreceği zaman gelecek ve bu bazıları için teselli, sözümün 

gerçekleştiğini görecek diğerleri için de mutlu bir tatmin olacak. 

60 Öğretilerim arzu edebileceğiniz tüm ruhani bilgileri içerir. Ruhunuzda, gelişim yolunuz boyunca 

biriktirdiğiniz deneyimleri keşfedeceksiniz ve kendinizi nasıl hazırlayacağınızı bilirseniz, bunlar ruhsal 

yükseliş yolunu bulmanızda size hizmet edecektir. 

61 Dualarınızla Bana ulaşan bir övgü şarkısı gönderiyorsunuz. İşimdeki mücadelenizi Bana 

sunuyorsunuz ve ektiğiniz tohumun iyi ve Beni hoşnut eden bir tohum olmasını umuyorsunuz. Seni 

onaylıyorum: Tohumumu kutsanmış tarlalara serpiyorsunuz, çünkü size verdiğim malların sadece sizin 

için olmadığını, aynı zamanda hemcinslerinize de ait olduğunu biliyorsunuz. 

Bu çabada sizden hiçbir fedakârlık istemedim, yalnızca yasaya uymanızı; Benim çocuklarım olarak 

yaşamanızı ve sizi sahip kıldığım erdemleri ifade etmenizi istedim. İçinizde ve dışınızda saf kaplar olun ki, 

ilahi mükemmellik size bol bol gelsin. 

62 Zaman zaman kaderinizle ilgili protestolar ve memnuniyetsizlikler gördüm. Dünyada sahip 

olduğunuz geçici yaşam sizi tatmin etmez. Ama Efendi size söyler: Ruhun gerçek evi öte dünyadadır. 

Sabırlı olun, denemelerden cesaretle geçin ve bu dönemde yasalarıma uyun. Kötü zamanların iyiye 

dönüşmesini sağlayın ve savaş ve yıkım haberleri duyduğunuzda dua edin ve müdahale etmeyin, taraf 

tutmayın. Bunlar ve diğer pek çok felaketli olay serbest bırakıldı ve insanlık arasında arınma çalışmalarını 

yürütüyor; ancak bu ruhların iyiliği ve gelişimi içindir. Ruh'un verdiği bu büyük savaştan sonra sizi daha iyi 
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bir dünya beklemektedir ve o zaman çalışmalarınızdan dinleneceğiniz daha yüksek bir aşamaya ulaşmış 

olacaksınız. 

63 Manevi gözlerinizi açın ve içinde yaşadığınız zamanı düşünün, o zaman insanlık için büyük sınavları 

duyuran İkinci Çağ hakkındaki sözlerimi doğrulayabileceksiniz. 

64 Her şey yazıldığı gibi gerçekleşti. Ruhsal olarak uyanın, öğretimi saf bir zihinle izleyin ve size 

mücadelenin evrensel olduğunu, ruhun yalnızca dünyada değil, diğer varlık düzlemlerinde de mücadele 

ettiğini söylediğimi unutmayın. 

Hâlâ maddeye bağlı olarak yaşayan bedensiz ruhlar ordusuna örneğinizle yardım edin. Dua ve yardım 

arzularıyla size nasıl yaklaştıklarını hissedin. Onları geri çevirmeyin, içinde bulundukları kafa 

karışıklığından çıkış yollarını bulmalarına yardımcı olun, onlar sizi etkilemeden siz onları şefkatinizle 

etkileyin. O zaman, sevginiz sayesinde öğretilerimin ışığına erişenler, minnettarlıkla dolu savunucularınız 

olacak ve misyonunuzu yerine getirmenizde size yardımcı olacaklardır. Her şey benim sevgi ve adalet 

yasalarım çerçevesinde gelişecektir. Farklı ruhsal düzlemlerde yaşıyor olsanız bile, Ben'deki herkesi sevin. 

Ayrıca birbirinizi de affetmelisiniz. 

65 Kaderinizin gerçekleşmesine ulaşmak için ruhunuzun tüm güçleriyle savaşın. Kararınıza bağlı 

olarak, erdeminizin ifade edilmesini mümkün kılacak ve inancınızı sevgi sözleri ve eserleriyle 

kanıtlayabileceksiniz. 

66 Bu çağda, İkinci Çağ'da olduğu gibi, Üstat öğrencileri arasında görünür ve onlarda böylesine büyük 

bir sadelik ve alçakgönüllülük görerek, Sözünü işitmeleri için onlara lütufta bulunur. 

67 Unutmayın ki, her iş Benim Yasam üzerine kurulduğunda Bana ulaşacaktır. 

68 Benim Yasam, Benden aldığınız ve hemcinslerinizin ve çocuklarınızın kalbine yerleştireceğiniz iyi 

tohumdur. Benim çağrımla iman meşalesi gibi tutuşan ve Benim işimde kalacak olan yürekler vardır. 

69 Mücadelelerinizde, öğretilerimin insanlar arasında çiçek açması gibi yüce bir hedefle teşvik 

edilerek sık sık ayartılmayı yendiniz. 

70 Ruhunuzu bilgeliğimle aydınlatmak istiyorum, böylece inancınızı paylaşmayan biriyle 

karşılaştığınızda, ona gerçeği bildiğinize dair ikna edici kanıtlar sunacak ve aynı zamanda inanmasına 

yardımcı olacaksınız. 

71 Size peygamber olduğunuzu düşünüp düşünmediğinizi ve ruh üzerinde gücünüz olup olmadığını 

soracaklar ve sizi İlk Zaman'daki İlyas gibi sınayacaklar. Onlara kanıtları vereceksin. 

Ancak bunun için bu saatte iman etmeniz, yasamı yerine getirmeniz ve kendinizi irademe teslim etmeniz 

şarttır. 

72 İşte Üstat, yeryüzünde yaşayan en mükemmel yaratık olan insana yerleştirdiğim bir armağan olan 

ilahi zekânın görüntüsü olan insan aklı aracılığıyla konuşuyor. Her birinizde ifade edilmişken, Kendimi bu 

biçimde tezahür ettirdiğimden neden şüphe duyuyorsunuz? Bu kelimeden yayılan bilgelik, gerçeği 

bilmeniz ve böylece en yüksek mutluluğu hissetmeniz için ruha açtığım sonsuz ufuktur. 

73 Her kim gözlerini bu ışığa açarsa, artık Beni kendi eliyle yarattığı resimsel eserlerle 

arayamayacaktır; çünkü o, ruh yücelişinden ilham alan ve Benim ilahiyatımla iletişim kuranlara ait 

olacaktır. 

74 İnsan yükseliş anında kendini bedeninden ayırmayı öğrenmelidir ki ruhunun öte dünyada yaşadığı 

kısa süre kendini aydınlatmasına ve güçlendirmesine hizmet etsin. Böylece her zaman yukarı doğru 

gelişim yolunu bulacak ve bilmeyenler için bu yolu işaretleyecektir. Size bu vahiylere tanıklık etme fırsatı 

vereceğim. 

75 Bugün size sadece kendi ruhunuzu değil, aynı zamanda hemcinslerinizin ruhunu da kurtarmak için 

çaba göstermenizi söylüyorum; bu sayede insanlık size birbirinizi sevmeyi öğreten Sözümün yerine 

geldiğini görecektir. 

76 Benden istediklerinizin çoğunu size veriyorum. Ama Benden kaderinizi değiştirmemi isteseydiniz, 

size doğrusunu söyleyeyim, bunu size bahşetmezdim, çünkü size erdem, mükemmellik ve sevgiden söz 

eden kaderiniz Benim tarafımdan yazılmıştır. 
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77 Tarlalarımda işçi olarak yaratılan kişi, tarlalarıma ekim yapmalı ve ektiği tohumlar iman, sevgi ve 

iyi niyet olmalıdır. 

78 Bu pınardan için, ey susamış ruhlar, siz ki 

Işığı arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Kalbinizin bilmediği bu tatlı huzuru hissedin ve onu hissettiğinizde, 

sizinle konuşan O'nun kim olduğu sonucuna varın. O zaman artık insanlığa neden bir kez daha geldiğimi 

sormanıza gerek kalmayacak, çünkü cevabı kendi içinizde bulacaksınız. 

79 Dünyada cehalet olmasaydı, kan olmasaydı, acı ve sefalet olmasaydı, Ruhumun Kendisini 

duyularınızla algılanabilir hale getirerek cisimleşmesi için hiçbir neden olmazdı. Ama bana ihtiyacın var. 

Bu zamanlarda sizi yalnızca Benim sevgimin kurtarabileceğini biliyorum ve işte bu yüzden geldim. 

80 Eğer sizi sevmeseydim ─ kendinizi mahvetmeniz ne anlama gelirdi ve acınız ne ifade ederdi? Ama 

Ben sizin Babanızım ─ çocuğun acısını içinde hisseden bir Baba, çünkü her çocuk O'nun küçük bir 

parçasıdır. Bu nedenle, her sözümde ve her ilhamımda, size ruh için yaşam olan gerçeğin ışığını 

veriyorum. 

81 Bu sözü duyduğunda kalbin daha hızlı atıyor ve yüksek sesle Benim adımı kutsamaya çok 

yaklaşıyordun. Ama ruhlarınızı kaplayan sevinçli heyecanı dudaklarınızın ifade etmesine gerek yoktu, 

çünkü Beni duyduğunuzda yaşayacağınız coşkuyu önceden biliyordum. 

82 Ben sizin Efendinizim, İkinci Çağ'da dünyanın kurban ettiği ve şimdi aynı sevgiyle insanlara gelen 

aynı Kişi. Ben, çarmıhın acısı içinde, sevgiye karşı sonsuz bir susuzluk duyan ve insanların merhametinin 

bir biçimi ya da kanıtı olabilecek su yerine, küçümseme, hor görme ve cehaletin bir işareti olarak 

dudaklarına safra ve sirke alan O'yum. 

83 Ama ben insanlığı suçlamıyorum; tam tersine, ruh için çok gerekli olan huzuru hissettirerek onu 

yüceltecek yeni bir mesaj getiriyorum. 

84 "Susadım" dedim o saatte; "Susadım" diyorum size bir kez daha ─ sevginiz için, Ruhuma yakın 

hissetmek için, birbirinizi sevmek için. 

85 Siz de susadınız; acı yüreğinizi yakıyor ve ruhunuzun, yüreğinizin ve zihninizin susuzluğunu 

giderebilmek için iman, umut, teselli ve esenlik için ruhsal suyun tazeliğine umutsuzca ihtiyaç 

duyuyorsunuz. 

86 Güç mü istiyorsun? Yanında götür. İyileştirici merhem mi lazım? Al onu. Zor bir sorununuz mu 

var? Size çözümü veriyorum. Yoksulluğunuzu Bana mı sunuyorsunuz? Anahtarları işe ve günlük ekmeğe 

götürün. Acı mı çekiyorsun? Ağlayın ve sonra gözyaşlarınızı örtümün üzerinde kurulayın, okşayışımı 

hissedin ve yeni bir güçle hayata dönün. 

87 Bugünden itibaren yeni bir hayata başlayın. Zaferlerinize sevinecek ve engelleri aşmanıza yardım 

edeceğim. Size tekrar söylüyorum: "Ben Yol, Gerçek ve Yaşam'ım". 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 179 
1 Seçtiklerim aracılığıyla dünyayla konuşuyorum. Kendilerini Bana ilham edenlere ne mutlu, çünkü 

sözleri çiçek açtı, belagatli oldu ve Ben bilgeliğimi ve isteğimi onda duyurdum. 

2 Zamanın başlangıcında, akıl ve zeka ile donatılmış olan insan, bilgi edinmeye, fikirler oluşturmaya 

ve Rabbine ibadetini sunmaya başladı. Ruhu güçlendi ve büyük deneyimlerden sonra geliştiğinde, 

İbrahim, İshak ve Yakup'u ruhani bir ağacın modeli ve anacı olmaları için gönderdim ─ soyu çağlara 

dayanacak, çoğalacak ve dünyaya yayılacak sayısız bir ailenin babaları. Ondan, Yaratıcı'ya gerçek 

tapınmayı öğretme ve günahı ortadan kaldırma görevini uluslara iletmek için güç ve kudretle dolu on iki 

kabile ortaya çıktı. 

Bu görevi İsrail halkına emanet ettim, çünkü insanlığın ilk günlerinde Yasamla ilgili birçok ilk zorluk ve 

kötü yorum gördüm. Çocuklarımdan talep ettiğim ruhani, basit ve saf tapınma putperestliğe, anlamsız 

tapınma eylemlerine ve iğrençliklere dönüştü. Ben onlara yakın olmama rağmen, onlar Beni uzakta 

"hissettiler" ve Yasa'yı yerine getirdiklerini düşünerek günah işlediler. 

İnsanlığa peygamberler gönderdiğimde, onları yanlış değerlendirdiler ve onların gayret ve doğruluk 

dolu sözlerini işittiklerinde Bana şöyle dediler: "Sana uyamayız Tanrım, yol çok uzak." Ancak Sevgi olan ve 

tüm çocuklarını canlandıran ve onlara eşlik eden Baba, onların tanınmasını beklemeye devam etti. 

3 Bugün siz Üçüncü Çağ'da yaşıyorsunuz, seçilmiş insanlar ve ben sizi dünyayı uyandırmak ve öğüt 

vermek için aynı görevle gönderdim. Kendinizi hazırlarsanız, ilhamınız tükenmez olacaktır ve 1950'den 

sonra, öğrencilerim olarak, talimatları sözlerinizle ve onunla birlikte İrademi, vahiylerimi ve merhametimi 

duyuracaksınız. İnsanlara olan sevginiz harikalar yaratacak ve sürekli bağlılık içinde bir yaşam 

süreceksiniz. Ancak ruhsallaşma yolunda adımlar attıktan sonra, ruhu henüz sizin alıcılığınıza erişmemiş 

olan insan kardeşlerinize karşı üstünlük duygusuna kapılmamalısınız. 

4 Yukarı doğru yükselin ve bir ruhu kurtarmak için alçalmak gerekiyorsa, bunu yapın. Tıpkı çobanın 

koyununu kurtarmak ve sürüsünü oluşturan diğerleriyle birleştirmek için içine düştüğü uçuruma inmesi 

gibi. İyi çobanlar olun ve yaşam, yukarı doğru gelişim ve yücelik olan bu talimatla hemcinslerinizin kalbini 

geliştirmeyi öğrenin. 

5 Kalbinizi asla sevgiye kapatmayın; bu sayede Babanızın sonsuz eserini tanıyabileceksiniz. 

6 Ey sevgili öğrenciler, komşularınızın günahlarına karşı hoşgörülü olun. 

7 Ne mutlu hemcinslerinin günahlarını yargılamayanlara ve rezil olmaktan kaçınanlara; çünkü onlar 

yürek temizliği gösterir ve merhamet etmeyi bilirler. 

8 Yargılama hakkı yalnızca bunu nasıl yapacağını bilen ve aynı zamanda gerçek sevgiyle düzeltebilen 

ve öğretebilen O'na aittir. İnsanlığın yaşadığı mevcut sıkıntılarda, size yargılama hakkına sahip tek kişinin 

ben olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bütün insanlar arasında bunu yapmaya hakkı olan doğru bir kişi 

görmüyorum. 

9 Eğer erdemi seviyor ve başkalarının hataları için üzülüyorsanız ─ eğer sonunda tüm yaşamınızı 

ruhunuzu iyileştirmeye adarsanız ─ gerçek bir örnek olabilirsiniz. Ve eğer hemcinslerinizin yolunu 

eserlerinizle, sözlerinizle ve düşüncelerinizle öğretir ve aydınlatırsanız, yeryüzündeyken size nasıl 

mükemmel bir yargıç olunacağını gösteren İlahi Üstat gibi olmaya hazır olacaksınız. 

10 Büyük günahkârların, erkeklerin ve kadınların huzuruma girmesine izin verdim. Büyük ikiyüzlülerin 

yoluma çıkmasına izin verdim, beni sınamalarına, sorgulamalarına, benimle dalga geçmelerine veya beni 

küçük düşürmeye çalışmalarına izin verdim. Onların Benim yargıma dayanamayacaklarını ve sonunda 

hepsinin Benim İlahi Varlığımı hissedeceklerini çok iyi biliyordum. Bazı durumlarda bir cümle bir kişiyi 

harekete geçirmeye yeterken, bazı durumlarda bir bakış ya da sadece sessizlik yeterli oluyordu. Ama 

bilmenizi isterim ki benim işimde alçakgönüllülük, haysiyet, sevgi ve şefkat vardı. 

11 Alçakgönüllülük, iyilik ve sevgi İsa'nın doğruluğunun özüydü ve yine de insanlığın onun kadar 

acımasız bir yargıcı yoktu. Gerçek aşka, mutlak saflığa, ilahi ışığa kim karşı koyabilir? 

12 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim sevgime karşı koyabilecek hiçbir güç yoktur. Düşmanlar cılız, 

karşıt güçler zayıf, hakikat ve adalete karşı savaşmaya çalışan silahlar her zaman kırılgan olmuştur. 
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13 Kötülüğün güçlerinin İlahi adalete karşı yürüttüğü savaş size bitmek bilmeyen bir çatışma gibi 

göründü. Ve yine de ─ sonsuzluk karşısında ─ bir an gibi olacak ve ruhunuzun kusurlu olduğu süre 

boyunca işlenen günahlar, erdeminizin ve benim sevgi dolu adaletimin sonsuza dek sileceği küçük bir leke 

gibi olacak. 

14 Kristal berraklığında su gibi olan Sözümü kabul eden herkes artık susamayacaktır. Üçüncü Çağ'da 

size verdiğim bu öğretilerde Beni tanıyan herkes, insanlığı bekleyen büyük sınavlarda güçlü olacak ve yok 

olmayacaktır. 

15 Şaşırmamanız için sizi hazırlıyorum. İnancınızı ateşleyin ve fırtına rüzgârı uğuldayıp lambanızı 

söndürmek istese bile, nöbet tutun, onu dikkatle koruyun ve karanlıkta kalmayacaksınız. 

16 Bugün artık dünya benim öğretilerimi duyduğunda gülümsemiyor. Ruh, tüm işlerinin yargılanacağı 

ve bakışlarımın varlığının en iç kısmına nüfuz edeceği Rab'bin büyük gününü yaşadığını bilir. Hasadının, 

meyveleri ona acı getiren kötü tohumlarla karıştığını bilir. Vicdanı ona ilahi talimatlara uymadığını, 

teslimiyet ve itaat yolundan saptığını ve bu nedenle çarmıhının çok ağır olduğunu söyler. 

Ben bütün insanlara sevgi ve iyi işlerle doldurmaları için bir kâse verdim; ama siz Bana yalnızca acı ve 

zehir sunuyorsunuz. Onu ortadan kaldırmak istiyorsunuz çünkü ölmekte olduğunuzu hissediyorsunuz ve 

panzehiri arıyorsunuz. Ama ben size diyorum ki: Bana gelin, çünkü hâlâ yaşama kavuşabilirsiniz. Beni 

dinleyin ve çalışın. 

17 Sevin, nefreti kovun, adımlarınızı iyilik yolundan uzaklaştıran eski gelenekleri geride bırakın. Tüm 

zamanların sözü ile yolunuzu aydınlatın. Ruhunuzun derinliklerindeki ilahi mirası arayın ve Musa 

aracılığıyla size verilen ilkelerimi ve İsa aracılığıyla sözümü ve örneğimi hatırlayın. Üçüncü Çağ'da Kutsal 

Ruh olarak size verilen vahiylerimi hatırlayın ve neden ağladığınızı bileceksiniz. Ama ben sizden kâseyi 

kaldırıyor ve size esenliğimi sunuyorum. 

18 Bu seferki sözlerimde İsa'nın size öğrettiği özün aynısını, Sina'da On Emir'de size verdiğim 

gerçeğin aynısını bulacaksınız. Bana hizmet etmek isteyen herkes öncelikle Benim yolumun komşusuna 

duyduğu sevgiden dolayı fedakârlık ve adanmışlık yolu olduğunu anlamalıdır. Ama aynı zamanda sizi 

gerçek yaşama kavuşturmak için tüm erdemlerinizi size yükleyeceğimi de söylüyorum. 

19 Sevgimi hissedin ve Bana gelin, iyi niyetli insanlar. Yüzünüzü kaldırın ve vaadini yerine getirmek 

üzere insanlığa geri dönen Mesih'e bakın. 

20 Kalbinizin içine giriyorum ve orada dua ederek Benimle konuşan ve öğretilerimi takip etme, güçlü 

olma ve denemelerde kendini gösterme kararlılığını Bana sunan ruhunuzun basit saygısını kabul 

ediyorum. 

21 Bu içten ve alçakgönüllü duaya yanıt olarak, her zaman yanınızda olacağımı ve içinden geçmekte 

olduğunuz zor saatlerde bu mevcudiyeti sizin için en hissedilir hale getireceğimi size sunuyorum. 

22 Bu çağın ışığı insan ruhunu saran karanlık perdeyi yırtar; onu bağlayan ve doğru yola ulaşmasını 

engelleyen zincirleri kırar. Size doğrusunu söyleyeyim: Öğretilerimin tüm bilgi alanlarının araştırılmasını 

yasakladığını düşünmeyin, çünkü ilginizi, hayranlığınızı ve merakınızı uyandıran Ben'im. Bunun için size 

düşünme yeteneği verdim ki gitmek istediği yönde engellenmeden ilerleyebilsin. Yolunuzda gördüklerinizi 

anlayabilmeniz için size zekânın ışığını verdim. Bu nedenle size diyorum ki: Keşfedin, araştırın, ama 

gizemlerime nüfuz etme yaklaşımınızın saygılı ve alçakgönüllü olduğundan emin olun, çünkü o zaman 

gerçekten izin verilebilir olacaktır. 

23 İnsanların yazdığı kitapları bilmenizi yasaklamadım, ama tökezlememeniz ve hataya düşmemeniz 

için eğitilmeniz gerekir. O zaman insanın hayatına ve mücadelesine nasıl başladığını ve ne kadar yol kat 

ettiğini öğreneceksiniz. Hazır olduğunuzda, size geleceği ve sizi bekleyen hedefi gösterebilmem için 

öğretiler ve vahiyler pınarıma dönmelisiniz. 

24 Herkes vicdanının emrettiği şekilde kendini hazırlasın. Savaş zamanının geleceğini ve o zaman 

meditasyon yapmak için bir inziva yerinin gölgesini aramanız gerektiğini değil, dünya ve ayartmalarla 

yüzleşmeniz ve bu savaştan bir an bile kaçmamanız gerektiğini anlayın. 



U 179 

32 

25 Eğer kendinizi hazırlamazsanız, benim öğretimi anlamazsanız, yarın insanlar arasında ─yanlış olsa 

da─ gerçek gibi görünen bir teori ortaya çıkabilecektir ve benim isteğim sizin aldatıcı olarak gösterilmeniz 

değildir. Çünkü benim bu zamanda gelişimin gerçeğe uygun olmadığını kanıtlamaya çalışacaklar. 

26 Kendinizi hazırlamak için kendi gücünüzü kullanın ve başkalarının çalışmalarını yargılayarak bu 

gücü boşa harcamayın. 

27 Size birçok kez söyledim: Birleşin. Ama size birleşmekten söz ettiğimde, sadece sizin 

toplumlarınızdan söz etmediğimi, bu sözün tüm dünyayı kapsadığını anlayın. 

28 Size herhangi bir tapınma eylemi ilham etmeye gelmediğimi anlayın. Ne İkinci Çağ'da ne de bu 

çağda Bana tapınmak için ayırdığınız toplantı odalarında bir taht ya da onurlu bir yer aradım. Bugün size 

Bana yeryüzünün hazinelerini ya da insani gösterişleri sunmamanızı söylüyorum, çünkü o zaman 

ayartıcının çölde İsa'ya yaptığının aynısını yapmış olursunuz: Benim krallığıma karşılık O'na kendi krallığını 

sunarsınız. 

Krallığımın bu dünyada olmadığını zaten biliyorsunuz. İşte bu yüzden insan oldum, alçakgönüllülük 

içinde doğdum ve Cennetin Krallığını kazanmak için dünyanın gücünün ve ihtişamının gerekli olmadığını 

size kanıtlamak için aynı şekilde yaşadım. 

29 Ama zaten her şeyin Benim olduğunu biliyorken neden Bana maddi zenginlikler sunasınız ki? Bana 

henüz sahip olmadığım şeyi ver: sevgini. 

30 Kendime hitap ettiğim sizin ruhunuzdur, çünkü o Benim bir parçamdır ve Bana dönmelidir. Ama 

onu kurtarmak için aşağıya inmek zorundaydım. Bugün, Benim bağrıma ulaşıncaya kadar erdemle 

yükselmesi gereken sizin ruhunuzdur. 

31 Öğrencilerim, lütfumu elde etmek için kendi içinizde Beni hoşnut edecek düşünceler ve işler 

arayın; sevginizi ve çabanızı bilen Ben de istediğinizi size vereyim. Benden istediğiniz dünyevi mallar değil, 

kalıcı olanlar için olduğu kadar geçici zevkler için de çabalamıyorsunuz. Mücadelenizden dinleneceğiniz 

sonsuz yaşama giden yolda yürüyorsunuz. 

32 Sözümün içerdiği özle kendinizi tatmin edin ve acıdan etkilendiğinizde, onun içinde size her zaman 

sonsuz yaşama giden yolu gösterecek bir ışık keşfedeceğiniz düşüncesiyle kendinizi teselli edin. Bu acı 

ruhun uyumasına ya da kibirlenmesine izin vermeyecek, kalbi tazeleyen ve canlandıran çiy gibi olacaktır. 

33 Size her zaman ebedi yaşamdan, ruhun kat ettiği ve sonu olmayan, üzerinde geliştiği, kendini 

mükemmelleştirdiği ve Rabbine ulaştığı o yoldan söz ettim. 

Anlamanız ve izlemeniz için bir örneğe sahip olmanız amacıyla, zamanın içinde geldim. Kendimi İsa'da 

sınırladım, bir insan olarak doğdum ve yaşadım, ilahi ve insani yasalara itaat ettim, bu yaşamın 

zorluklarını hissettim, günlük ekmek için çalıştım. Ancak bu görevin yerine getirilmesinin ötesinde, 

dünyaya sevgi ve uysallık mesajımı verdim. 

34 Vaaz verme ve harekete geçme zamanı geldiğinde, ruhumu bu misyonu yerine getirmeye adadım. 

35 Hepiniz ruhun bedenden daha önemli olduğunu anlamış değilsiniz. Ve size verdiğim bu sevgi 

öğretisinden Bana çok az meyve sundunuz. Kalbin ne kadar kırılgan! Pek çok kişi Beni sevdiğini iddia eder 

ama öğretilerimin faydalarını kabul etmez. 

36 O zaman, öğrencilerime insanlığa geri döneceğimi açıkladığımda, Bana kehanetlerimin ne zaman 

gerçekleşeceğini sordular ve onlara şöyle dedim: "İzleyin ve dua edin, onları göreceksiniz." 

Birçokları Beni çok yakında bekliyordu, ama Ben ancak bu zamanda tüm insanların yolunu hazırlamak 

için bir yargıç olarak geldim. Eğer ruhani gözlerini açarlarsa, Benim "beyaz bulut" üzerinde indiğimi ve 

oradan yeryüzüne sayısız ışık ışınları gönderdiğimi göreceklerdir. 

37 Ben Işık, İlahi Sevgi olduğum için, Bende maddi bir form olmadığı için, Benim Ruhumun özünü kim 

kavrayabilir? Yoksulluğun ortasında sana geldim. Size öğrettiğim erdem, İkinci Çağ'da vaaz ettiğim 

erdemle aynıdır. Kalplerinizi Bana yaklaştırmak istiyorum ve yenilenmiş tezahürümü tanımanızı istiyorum. 

38 Korkudan ya da gayret eksikliğinden dolayı Mesih'in gelişini kabul etmeden sadece Musa'nın 

Yasası'nı takip eden ve İsa'ya inandığı halde vaat edilen Teselli Ruhu'nu beklemeyen pek çok kişi vardır. 

Şimdi üçüncü kez geldim ve onlar Beni beklemiyorlardı. 
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39 Melekler bu vahiyleri duyurdular ve onların çağrısı odayı doldurdu. Onları tanıdınız mı? Varlığıma 

tanıklık etmek için size gelen ruhlar dünyasıdır. Yazılan her şey gerçekleşecektir. Serbest bırakılan yıkım 

insanın kibrini ve kendini beğenmişliğini yenecek ve alçakgönüllü hale gelen insan Beni arayacak ve Bana 

Baba diyecektir. Beni sevin ve Beni tanıyın. Bu şekilde, ulusların barışı için yakarış yüreklerinizden 

fışkıracaktır. 

Hepinizi seviyorum ve ruhsal olarak hazırlanmış olarak Bana döndüğünüzde, insanlarla bir antlaşma 

yapacağım ve Baba'da ve çocuklarda büyük bir sevinç olacak. 

40 Beni bekleyenler, insan aracılığıyla verdiğim sözlerim karşısında şaşırmadılar. Diğerleri Üstadın 

Kendisini dünyaya bu biçimde tanıtmak için tekrar geldiğini inkâr etmişlerdir. Ama sana söylüyorum: Dua 

edin ve araştırın, kehanetleri inceleyin, en derin varlığınızdaki vicdanın sesini dinleyin; o zaman size 

yöneltilen her soruya nasıl yanıt vereceğinizi bileceksiniz. 

41 Sizi kutsuyorum, millet. Size hayat verdim ve gelişim yolunda sizi cesaretlendirdim çünkü sizi 

seviyorum. İnsana ve aşağı varlıklara yaşamaları için gerekli unsurları verdim. Hepiniz Benim içimde 

yaşıyorsunuz ve Benim İsteğime tabisiniz. Size "ağacın yaprağının Benim İradem olmadan hareket 

etmeyeceğini" söylemiştim. Yaşamak için soluduğunuz havaya, bedeninizi ısıtan güneşe, sizi besleyen 

sulara ve meyvelere sahipsiniz. Ama ruhla donatılmış olan sizlere, ruhsal yükselişiniz için gerekli olan her 

şeyi bilebilmeniz için gizli hazinelerime girme izni veriyorum. Maddi doğa bugün varken ve yarın artık 

olmayacakken, ruhunuz ölmeyecektir. Çünkü onu insana hizmet etsin diye yarattım ve kaderini yerine 

getirdikten sonra yok olacak. 

42 Toprak, bitkiler ve hayvanlar Tanrılarına şükranlarını sunarlar. Tüm yaratılış yasalara boyun eğer 

ve itaat eder. Ormandaki vahşi hayvanlar birbirlerini severler, kendi türlerinden olan canlıları 

öldürmezler, öldürürlerse de bu kendilerini beslemek içindir. Eşe saygı duyarlar, zamanından önce 

çoğalmazlar, birbirlerini eleştirmezler. 

Ama siz insanlar bunun tam tersini yapıyorsunuz çünkü irade özgürlüğünüz ve kendi isteğiniz var. Ama 

yolunuzu aydınlatması için size vicdanı ve yasayı verdim. Uyanın, gözlerinizi talimatlarımın ışığına açın. 

Madem Bana gelmeniz gerekiyor ─ neden adımlarınızı yavaşlatıyorsunuz? Hayat yolculuğunu kederli hale 

getirmeyin. Ruhun Beni aramasına, Beni sevmesine, Beni anlamasına, duasında ve sevgi işinde 

güçlenmesine ve canlanmasına izin ver. 

43 Yasamı gayretle yerine getirmeniz için sizi hazırlıyorum. Bu şekilde hemcinslerinizi eğitebilir ve 

onlara destek olabilirsiniz. 

44 Beni Baba olarak sevmenizi ve Beni yarattığım mükemmel eserde görmenizi istiyorum. Derelerin 

berrak sularında, tarlaların yeşilinde, yanaklarınızı okşayan havada, yıldızlarla dolu gökkubbede Beni inkâr 

etmeyin. 

Bana bu acıyı yaşatmayın. 

45 Ruhunuzu beslemek için yaratıcı gücümle Kendimi nasıl akıttığımı görün. Beden ve ruh 

cüzzamlılarını iyileştiriyorum. Bedenin yaşamak için nasıl beslenmeye ihtiyacı varsa, ruhun da ruhani 

beslenmeye ihtiyacı vardır. Sevgiye, Babasıyla bir araya gelmeye, görevlerini yerine getirmeye ihtiyacı 

vardır. Bu uyum içinde bugün yeryüzünde ve yarın ruhani evinizde mutlu bir şekilde yaşayabileceksiniz. 

46 Sevgim seninle. İlhamım, onun için hazırlanmış bu yaratıkların aklı aracılığıyla kelimelere 

dönüşüyor. Onlar Benim tercümanlarımdır ve Ben Kendimi onların ruhsal hazırlıklarına ve yeteneklerine 

göre gösteririm. Hepiniz benim ses taşıyıcılarım olabilirsiniz. İnsan Benim Tanrısallığımın gücünü almak 

için çok küçüktür. Ama Ben Kendimi anlaşılır kılmak için onun anlayış organına sınırlı bir ışın gönderirim ve 

Sözüm onun dudakları aracılığıyla söylenebilir. Size diyorum ki: Efendinizin sevgisini ve bilgiye olan 

susuzluğunuzu giderecek talimatı almak için gelin. 

Bazılarınız korkuyor, ama ben size soruyorum: Ben her zaman tüm çocuklarımla birlikte olduğum 

halde, Beni yüreğinizde taşıdığınız halde neden bu korkuyu yaşıyorsunuz? 

47 Size olan sevgim büyüktü ve bu nedenle sizi farklı bölgelerden ve uluslardan seçtim, çünkü Bana 

büyük ihtiyaç duyuyorsunuz. Benimle bir anlaşma yaptınız çünkü geçmişte görevinizi yerine getirmediniz 

ve Benden çıktığınız gibi saf ve yüksek sesle Bana gelebilmeniz için adımları hızlandırmak gerekiyor. 
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48 Siz henüz kendinizi mükemmelleştirmediniz ve zaten zamanların tamamlanması içindesiniz. Uzun 

bir süredir bu Çağ'da insan aracılığı ile konuşuyorum. Sizinle benzetmelerle konuştum ve eğer Sözümün 

ilk ses taşıyıcıları tarafından aktarıldığı ve yazıya döküldüğü yazıları okursanız, sabrıma hayran kalacak ve 

ihmalinizden dolayı acı hissedeceksiniz. İnsanların toplandığı tüm kiliselerde Yaşam Sözümü bol bol 

verdim ve size dedim ki: Kendinizi inceleyin ki, hemcinslerinizi anlayabilesiniz. Acılarını hisset, onları 

benim seni sevdiğim gibi sev. 

49 Ruhumun sizde bulunan ve Bana ait olan parçasını geri almak arzusuyla geldim. Savaş ilan etmeye 

geldim ─ ama insanlığa değil, günaha, kötülüğe. Halihazırda içinizde sürmekte olan bu savaşta güçlü 

kalmalısınız. İyilik yaptıkça artmaları ve tükenmez hale gelmeleri için armağanlarınızı kullanın. Eğer size 

yenilenmekten söz ediyorsam, bunun nedeni sizi süslediğim ve çağlar boyunca korumanız gereken zarafet 

ve saflığı kaybetmiş olmanızdır. 

50 Size "bulutun içinde" geleceğimi ve meleklerimin de geleceğini söylemiştim. Bu kehanetler 

gerçekleşmedi mi? Ruh dünyam konuşmadı mı ve tüm sözlerimi onaylamadı mı? Büyük sınavlar gelecek 

ve dünyayı yok edecek 

Salla. O halde Beni Yargıç olarak değil, Baba ve Efendi olarak aramanızı istiyorum. Size yaşamın, sevginin 

ve alçakgönüllülüğün gerçek yolunu göstereceğim ki, ne tacı ne de asayı arzulayabilesiniz. Büyük olmak 

istiyorsanız, alçakgönüllü olun. 

51 Birlik olmanızı istiyorum. Çünkü 1950'den sonra artık Babanızın sözünü ses taşıyıcıları aracılığıyla 

duymayacaksınız ve ruhunuz bu yolda devam etmek için cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyacak ve 

birçoğunuz Petrus gibi zayıf düşecek ve diğerleri Thomas gibi şüphe duyacak. Ama Yuhanna'yı kim örnek 

alacak? Size doğrusunu söyleyeyim, eğer Beni o seçilmiş öğrenci gibi severseniz, Beni tüm görkemimle 

göreceksiniz ve size şöyle diyeceğim: Bana gelin, acı çeken yürekler, Ben Babayım ve tüm çocuklarımın 

acısını hissediyorum. Dua edin ve çarmıhınızı taşımanıza yardım edecek olan Cyrenian'ı çok yakınınızda 

hissedeceksiniz. Denemelerde sadık ve güçlü olun; acılarınız hafifleyecektir. 

52 Bu ulusu ve sakinlerini öğretilerimin tezahürü için hazırladım ki insanlar ruhlarını yüceltsinler ve 

ahirette İkinci Kudüs'ü, zamanın sonunda patriklerle birleşecekleri vaat edilen ruhani toprakları görsünler. 

İsteğim, bu ulusta farklı ırkların kaynaşması, savaşlardan ve anlaşmazlıklardan yorulanların huzur bulması 

ve öğretilerim üzerinde düşünecek bir yer araması ve maneviyata aç olanların Ruhumun tezahürünün 

onları ışık ve teselli ile doldurmasıdır; böylece yeryüzü vadisinden ruhun yaşayacağı ve sözümün 

gerçekleşmesini deneyimleyeceği daha yüksek yaşama giden eşikleri şimdiden görebilirler. 

53 Bu ulusa ihtişam vereceğim. Sadece manevi olarak yükselmekle kalmayacak, aynı zamanda maddi 

güce de kavuşacaktır. Tarlaları verimli olacak, sakinleri enerjiye ve ahlaki güce sahip olacak ve Benim 

tarafımdan eğitilen ruh, Yasamın yüceliğinin ve bilgisinin kanıtını verecektir. 

54 O zaman, dünya insanı gelip Benim sizinle olan çalışmalarımı düşündüğünde, yaşamını iyileştirme 

arzusu duyacak ve düzeltilmesinde kendisine yardımcı olacak doğal ilkeleri arayacaktır. Yasa üzerinde 

düşünecek, Benim Sözümü arzulayacak ve ruhu Benimle yeniden temasa geçecektir. Onunla gizlice ve 

sevgiyle konuşacağım ve onu yolun başına yerleştireceğim. Sonra, yolun bu kısmını tamamladığında, onu 

beklediğim dağa tırmanmak için yükselmeye başlayacak. 

55 Bu zamanda herkes Sözümü siz öğrencilerimle konuştuğum biçimde duymayacaktır. Ama bilin ki, 

Beni arayan herkes Beni bulacaktır. İlhamım Beni seven herkeste olacak ve siz buna tanıklık edeceksiniz. 

Onlardan önce görevi yerine getirmeye koyulduysanız, sevgi ve alçakgönüllülük örneği oluşturarak onlara 

yol hazırlayın. 

56 Bana yakın olun, ruhunuzun gözleri açılsın ve kalbiniz Benim sevgimi hissetsin, duyduğunuz ve 

hissettiğiniz her şey varlığınızda korunsun ki yarın Sözümü hatırladığınızda ve yorumladığınızda, insan 

kardeşlerinize talimat verebilesiniz. 

57 Kurtuluşunuz için şimdi size verdiğim Bilgelik Kitabı'nın sayfaları olan bu dersleri kaçırmayın. 

58 Seni kabul ediyorum ve sende tüm çocuklarımı kabul ediyorum. Bilgeliğim, algılarını ve kalplerini 

nasıl hazırlayacaklarını bilen tüm öğrencilerimin üzerine iner. 
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59 İnsanlara karşı kendinizi zayıf hissetmemeniz için kalplerinize ışık ve güç olarak, barış ve sevgi 

olarak geliyorum. 

60 Kendinizi sabırla donatıyorsunuz çünkü dünyada kardeşliği ve barışı yaymak gibi asil bir göreviniz 

olduğunu biliyorsunuz; çünkü Cennetteki Baba'nın isteğinin yerine gelmesi için izlemeniz gerektiğini 

biliyorsunuz. Henüz yerine getirilmemiş olan bu görevi gözetleyen nöbetçiler gibi olmalısınız. 

61 Sesim durmaksızın insanı yasanın yoluna çağırır. Ama bu zamanda vahiylerimi ilk alan sizler, Bana 

gelen kalabalıklara tanık olabilmeniz için sonuncular oldunuz. Ama siz Beni ilk tanıyanlardan olduğunuz 

için, Benim öğrettiklerimin çevresinde bir örnek olmak, hemcinsleriniz için bir asa gibi olmak zorundasınız. 

62 Görevinizin büyüklüğü karşısında, Üçüncü Çağ'ın havarileri olmak için hala cesaret ve inançtan 

yoksun olduğunuzu görüyorum. Yaşamlarınızda hâlâ zayıflık, umutsuzluk ve kendinizle mücadele ettiğiniz 

anlar var. Tüm engelleri aşın. Kalbiniz Çalışmamın yüceliğini çoktan hissetti. Sözlerimin cesaret verici 

olduğunu gördünüz. Öğrettiklerimde, kendinizi ayartılmaktan kurtarmak için dua etmeyi öğrendiniz. 

63 Üstat zaman kaybetmeye devam etmenizi istemiyor. İnsanlığın bazı açılardan nasıl ilerlediğini 

görün. Ama ben onların ilerlemelerinin tamamlanmasını, insan yaşamı ile ruhani yaşamın uyum içinde 

olmasını istiyorum. 

64 Bu yaşam ruhunuzun ilerlemesi için güzel bir fırsattır. Yola çıkın, büyüyün, gelişin. Yaratılıştaki her 

şeyin nasıl evrimleştiğini ve dönüştüğünü görün. Başlangıçta, olgunlaşmamış halinizle bir atom gibiydiniz; 

ama size bahşettiğim zeka sayesinde, sonunda Doğa'nın sahip olduğu maddeleri kullanmak üzere elinize 

aldınız. Siz yeryüzünde yaşamaya başladığınızda bile, sizi bekleyen yasa zaten yürürlükteydi. O zamandan 

beri Baba size ruhani yaşamı açıklamış ve sizi, arınma mücadelenizden sonra dinlenmek ve huzur bulmak 

için varmanız gereken o eve doğru yola çıkarmıştır. 

65 Yasayı yerine getirip getirmediğinizi size söyleyebilmesi için her zaman vicdanınızın sesini dinleyin. 

(Kıssa) 

66 Dinleyin: Adamın biri yüksek bir dağdaymış. Dağları, ormanları ve kabile arkadaşları için yiyecek 

ararken sürekli ilerlediği patikaları biliyordu. Bir gün, yalnızlığının ortasında bir sesin şöyle dediğini duydu: 

"Seni izliyorum dostum ve çektiğin zorlukları görüyorum. İşte bu yüzden size geldim, çünkü ben yaratılan 

her şeyin içinde titreşen yaşamım. 

Ama dinleyin: Kalkın, bakın ve size ait olanlara gidin ve onlara duyduklarınızı, hissettiklerinizi ama 

göremediklerinizi anlatın. Sonra, sizin zaten inandığınız şeye ikna olduklarında, onlarla birlikte bir halkın 

çekirdeğini oluşturun. Onlar için hazırladığım toprak vaadinin gerçekleşmesi için onları yola çıkar." O 

adam bu sesi duyduğunda, kalbinin güçle çarptığını hissetti ve kendisiyle böyle konuşan kişiye bakmak için 

yüzünü kaldırmaya cesaret edemedi. Varlığına bilinmeyen bir gücün girdiğini hissetti, sanki ilahi bir ışık 

ruhunu canlılıkla doldurmuştu. 

O ses sustuğunda, bedeninin yorgunluğunun azaldığını hissetti, aynı zamanda ruhunda bir 

sorumluluğun ağırlığını hissetti. 

Daha sonra olanlara tanıklık etmek için kendi evine doğru yola çıktı ve doğru bir adam olduğu için 

herkes onun sözlerine inandı. Adam dedi ki: "İşittiğim o ses bana bir yoldan söz etti; ama bildiklerimden 

hangisi olduğunu bilmiyorum. Belki büyük bir şehre giden bir yol vardır, belki de üzüm bağlarıyla dolu 

geniş bir araziye." 

Bir gece yatağında dinlenirken, ruhundan gelen berrak bir sesin ─artık duyuları değil─ ona şöyle 

dediğini duydu: "Gözlerin yolu bilmiyor, çünkü o sadece ruh tarafından bilinir. Bu benim yasamın 

yoludur." Bundan sonra, Tanrı'yı yaratılmış her şeyden daha çok sevmekten, O'na hayal ya da batıl inançla 

yaratılmış varlıklarla tapınmamaktan söz eden emirlerini duydu; ayrıca birbirimizi sevmekten söz 

edildiğini de duydu. Sevgi ve iyiliğin yolu buydu. 

Adam uyandığında, tüm bunların ruhuna verilen ilahi bir vahiy olduğunu anladı. Bir kez daha ailesine 

rüyalarında gördüklerine tanıklık etti ve iman ve itaatle dolup taşarak tüm kabilesini birleştirdi, böylece 

birliktelikleriyle güçlü ve büyük bir ulusun tohumunu oluşturacaklardı. 

(benzetmenin sonu) 
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67. Size Musa'dan söz ettiğim bu günkü benzetmem, bu zamanın kilise önderlerinin sahip olduğu 

ruhtur. 

Sessizlik içinde dua eden ve Babasıyla iletişim kuran kişi; çölde uzun bir yolculukta halkına önderlik eden 

kişi; kalabalıkların zayıflığı karşısında yasa tabletlerini yerde parçalayan kişi. 

68. Üç çağ geçti ve bugün size soruyorum: Aranızda yolu bilen var mı? Ebedi Olan'ın sesini duymak 

için kendini gerçekten hazırlayan kişi kimdir? Başka zamanlarda kardeşlerinizin yaptığı gibi Bana şöyle 

diyebilecek olanlar nerede: "Tanrım, eğer Senin işinin iyiliği için varlığımın feda edilmesi gerekiyorsa, bana 

Senin isteğine göre davran." 

69. Bugün efendisiyle bu şekilde konuşan hiç kimseyi bulamıyorum. Şu anda benim sözümü dünyaya 

nasıl duyuracaksınız? Sevgi ve saflık çalışmalarımın tanınabilmesi için birleşmeniz gereklidir. Bunu ayinler, 

semboller ya da inançlar aracılığıyla sunarsanız, hemcinslerinizin ruhlarını sarsmayı başaramazsınız. Öte 

yandan, çalışmalarınızla sevgi örneği oluşturursanız, yasam tanınacak ve saygı görecektir. 

70. Sözümü çalışın, çünkü onda Baba'nın sesini duyacaksınız; bu ses size her zaman vicdanınız 

aracılığıyla yol gösterecek ve yavaş yavaş ulaştığınız mükemmelliği görmenizi sağlayacaktır. 

71. Tıpkı insan bedenini incelediğiniz ve insanın yalnızca dış formu olan bu bedeni gördüğünüzde 

hayrete düştüğünüz gibi, kendinizi ruhu tefekkür etmeye ve incelemeye vermelisiniz, çünkü ancak bu 

şekilde onun yüceliğinin farkına varabilirsiniz. 

72. Savaşın ve savaşınız şiddetli olsa bile, benim doğruluğuma tanıklık etmekten yorulmamalısınız. 

Kendinizi feda etmek anlamına gelse bile iyilik yapın. İnsan kardeşlerinizi kurtarma göreviniz var. 

73. Sizi kutsuyor ve affediyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 180 
(İkinci Dünya Savaşı sırasında verilmiştir) 

1 Sevgili öğrencilerim, sözümü kavrayabilmeniz ve öğretimi anlayabilmeniz için size ışık veriyorum. 

2 "İşçi", tohumunu imanla ve zengin bir hasat getirme arzusuyla ekmesi gereken tarlayı işlemeye ve 

sürmeye devam etmelidir. Ama Efendi size söyler: Tohumun bozulmaması ve her zaman toprağınızı 

işlediğiniz sevgiye karşılık gelen meyveleri toplamanız için uygun toprağı seçmeye dikkat edin. 

3 Hepiniz "Benim tarlalarımda çalışan işçiler" olabilirsiniz; ancak bundan önce bu görevi hissetmek 

ve anlamak gerekir. Bu talimatın amacı cahillerin karanlık gözbağını çıkarmak ve "topalları" yürütmek, 

böylece onlara hizmet etmeleri gereken tek Tanrı'nın Ben olduğumu göstermektir. Bu nedenle size 

söylüyorum: Gözlerinizi Işığa açtığınız ve cahil olduğunuzu alçakgönüllülükle itiraf ettiğiniz için, kendinizi 

başkalarına örnek olarak göstermeniz için sizi hazırlıyorum. Ben de aynı şekilde sizin aracılığınızla ekecek 

ve merhametimin meyvelerini toplayacağım. 

4 Hemcinsleriniz size bu öğretiyi nasıl aldığınızı, tezahürlerimin nasıl ilerlediğini ve neden bu yolu 

izlediğinizi soracaklar. Her soruya mutlak doğrulukla cevap vermelisiniz. Çünkü gerçeğe tutunmazsanız, 

güçlü olamazsınız ve yenilirsiniz. O zaman tohum çimlenmeyecektir. 

5 O zaman elinizin boş olmasını istemediğim gibi, yolumu izlemeniz için sizi dünyadan 

uzaklaştırdıktan ve size "öğrencilerim" dedikten sonra da mücadelenizin sonunda hasatsız kalmanızı 

istemiyorum. Denemelere dayanmak için yeterli gücü, iç huzuru ve bilgiyi kazanmak amacıyla Çalışmamı 

çalışarak ve derinlemesine inceleyerek savunmayı öğrenmediğiniz için hayal kırıklığı ve acı biçmeniz adil 

olmayacaktır. 

6 Benim öğretilerim tek bir derstir, anlayabilmeniz için birçok biçimde ifade edilmiştir ve sizin 

bunlara ekleyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Ancak yasa olmasına rağmen, bunu size zorla kabul ettirmek 

istemiyorum, çünkü o zaman kalbiniz yasayı ihlal ederken, dış görünüşünüzle ona uyuyormuş gibi yaparak 

ikiyüzlülüğe düşersiniz. 

7 Vicdanı varlığınıza yerleştirdim ki, tüm davranışlarınızda mevcut olsun; çünkü vicdan iyiyi kötüden, 

doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Bu ışığın rehberliğinde ne kandırılabilecek ne de cahil olarak 

adlandırılabileceksiniz. Bir spiritüalist kendi varlığında Yaratıcısının ışığına sahipken nasıl komşusunu 

aldatabilir ya da kendini kandırmaya çalışabilir? 

8 O sırada zengin bir genç adam İsa'ya yaklaşarak, "Efendim, öğretiyi izlediğim için vaat ettiğin 

krallığı hak ettiğime inanıyorum" dedi. İsa ona sordu: 

9 "Yasaya uyuyor musunuz?" Ve genç adam cevap verdi: "Evet, Tanrım, oruç tutarım, 

hemcinslerime iyi davranırım, kimseye zarar vermem. 

ve servetimin bir kısmını tapınağı desteklemek için vereceğim." 

Bunun üzerine İsa ona, "Eğer beni izlemek istiyorsan, sahip olduğun her şeyi geride bırak ve Efendinin 

ardından git" dedi. Ancak genç adamın dünyada sahip olduğu o kadar çok şey vardı ki, zenginliklerinden 

ayrılmak istemedi ve kendini Rab'den ayırmayı tercih etti. Yasalarımı yerine getirdiğini sanıyor ve kendini 

kandırıyordu. 

10 Size kaç kez söyledim: Aktif komşu sevgisini uygulayın, bu erdemi gösterin, ama bununla 

övünmeyin, çünkü o zaman bu artık merhamet olmaktan çıkar ve kendinizi kandırmış olursunuz! 

11 Öğrenciler: Hata ya da yanlış yapmak istemiyorsanız, eylemlerinizi vicdanınızın ışığında inceleyin. 

Ve eğer bunu gölgeleyen bir şey varsa, kendinizi iyice inceleyin ve düzeltebilmeniz için lekeyi 

keşfedeceksiniz. İçinizde kendinize bakabileceğiniz ve saf olup olmadığınızı görebileceğiniz bir ayna vardır. 

12 Spiritüalist, saf olması için vicdan tarafından dikte edilmesi gereken eylemleriyle tanınmalıdır. Her 

kim bu şekilde davranırsa, kendisini benim öğrencim olarak adlandırmakta haklı olduğunu hissedecektir. 
13 Beni kim kandırabilir? Hiç kimse. Sizi ne yaptığınıza göre değil, bunu hangi niyetle yaptığınıza göre 

değerlendiriyorum. Ben sizin vicdanınızdayım ve onun ötesindeyim. Yaptıklarınızı ve nedenlerini 

bilemeyeceğime nasıl inanırsınız? 
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14 Kötü işleriniz yüzünden İşimin saldırıya uğramaması için kendinizi savaşa hazırlayın. Çünkü birçok 

durumda Çalışmalarımın insanlık tarafından tanınması ya da tanınmaması size bağlı olacaktır. 

15 Ama gerçeğin kendisi olduğuna göre, lekesiz saflık olduğuna göre, benim çalışmamı ne geçersiz 

kılabilir? Bununla birlikte, erdem kazanma ve ruhu yüceltme fırsatlarını çok iyi kaçırırsınız. 

16 Eğer biri benim gerçeğimi bilmiyorsa, bu, onunla ilgilenmediği ve sevgiye susamış tüm dudaklar 

için kristal berraklığındaki suyunu akıtan bu kaynaktan içmediği içindir. 

17 Patriklere, peygamberlere ve salihlere açıkladığım gerçek, bugün size açıkladığımla aynıdır. Çünkü 

bugün aldığınız Benim Doktrinim, hedefe ulaşana kadar yaşam yolculuğunuza devam edebilmeniz için size 

yükseliş yolunu gösterdiğim tüm zamanların Yasasıdır. Öğretilerimde size hiçbir zaman doğru bir 

açıklaması olmayan bir şey söylemedim. Ama farklı ve karmaşık açıklamalar yaparsanız, öğretimi 

değiştirirseniz ya da açıklamaya ihtiyacı olanlara hatalı bir yorum getirirseniz, kötü bir hasat biçersiniz. 

18 Nasıl aktardığınıza ve nasıl konuştuğunuza dikkat edin. Çok büyük bir armağandan sorumlu 

olduğunuzu anlayın. 

19 Ben tohumun sahibiyim, siz de emekçisiniz. Eğer biri tembellik eder ve görevini yerine getirmezse 

─ eğer biri yoldan saparsa, sizi her yere çağıran Beni suçlamayın. Kurtuluşunu kazanmak isteyen kişinin 

belirli bir çaba göstermesi gerektiğini anlayın. 

20 İşte, Beni hissederek şöyle diyebilmeniz için kalplerinize yöneliyorum: "Efendim, sizi takip 

edeceğim." 

21 Dikkatle dinleyin: Baba her zaman elçilerine gönderdiği mesajlarla sevgisini insanlığa 

duyurmuştur. Şu ana kadar anlamaya ve hissetmeye çalıştığınız bu sevgi, sizi her zaman okşamış olan 

sevginin ta kendisidir. 

22 Kendinizi bu ışıkla doldurmanızı istiyorum, çünkü sevgi olmadan Bana ulaşamazsınız. Bu güç 

olmadan Benim yüceliğimi kavrayamazsınız. 

23 Sözüm kalbinizin en hassas tellerine dokunur ki sevgiye uyanabilesiniz ve sadece dünyanın 

zenginliklerini kazanmak için yaşarsanız ve kalp ve ruhunuzun yetilerini geliştirmesi için ne yeriniz ne de 

zamanınız kalırsa, gelişim yolunda ilerleyemeyeceklerini anlayabilesiniz. 

24 Kalbiniz kibirlenmesin; çünkü o, her şeyin kendisinden çıktığı ve her şeyin yeniden canlandığı 

O'nun sonsuzluk ateşini simgeler. 

25 Ruh, beden aracılığıyla sevmek için kalbi kullanır. Yalnızca madde yasasına göre severseniz, 

sevginiz sınırlı olduğu için geçici olacaktır. Ama ruhen seviyorsanız, bu duygu ebedi, mükemmel ve 

değişmez olan Baba'nın duygusuna benzer. 

26 Tüm yaşam ve yaratılmış olan her şey Ruh'la ilişkilidir çünkü Ruh sonsuz yaşama sahiptir. Kendinizi 

sınırlamayın, Beni sevin ve kendinizi sevin çünkü sevmekte sınır tanımayan o Tanrı kıvılcımına, yani 

Tanrı'nın Kendisine sahipsiniz. 

27 Var olan her şeyin sizin için orada olduğunu anlayın, tıpkı her şeyin kaderine göre Yaratıcı'ya 

durmaksızın bir övgü ve saygı duruşu olması gibi. 

28 Tüm varlıklardan meyvelerini alırım, ama her şey yaşam veren gücü Benden alır. 

29 Tüm bu öğretileri size açıklıyorum ki ruhunuz artık duyularınızın esiri olmasın ─ böylece 

öğretilerimi yaymak için yola çıktığınızda, yaratılan her şey gibi ruhun da evrim yasasına tabi olduğunu 

bilebilesiniz. 

30 "Gelişim", ruhla ilgilenen insanların dilinden düşmeyecek bir sözcüktür; çünkü ilerleme, yükselme, 

dönüşüm ve mükemmelleşme anlamına gelir. 

31 İnsan ne zaman önyargılarından kurtulacak, öyle ki artık biçimlere yönelmeyecek ve kendisini 

çevreleyen her şeyi kendinden daha büyük görmeyecek? Sonra, ruh özgürlüğüne kavuştuğunda. 

32 Şimdi çok iyi anlayabilirsiniz ki, Ben Kendimi insanlara her zaman bilgelikle tanıttığımda, bu sınırlı 

zihinler tarafından hapsedilen ruhları özgür kılmak için olmuştur. 

33 Bu zamanda hala sınırlı zihinlere sahip ve ilhamdan yoksun insanlar var. İnsanların gelişimleri 

nedeniyle zaten parlak ve uyanmış bir zihne sahip olmaları gerektiği halde, çoğu hala ilkel çağlardaki gibi 

düşünüyor ve yaşıyor. 
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Diğerleri bilimde büyük ilerlemeler kaydetmiş, ancak bunu yaparken bilginin zirvesine ulaştıklarına 

inanarak kendilerini kibir ve bencilliklerine kaptırmışlardır. Ancak ruhani ilerlemelerine giden yolda 

durdular. 

34 Bu zamanda Beni dinlemiş ve öğretilerimde sürekli tekrarlanan "ruh" kelimesini duymuş olan 

sizlere diyorum ki, bu kelimenin içerdiği büyüklük ve ışık, onu anladığında bu insanlığı sarsacaktır. 

35 Doğru anlaşılmış bir alçakgönüllülükle kendinizi bu lütfa layık kılmaya devam edin. 

"Alçakgönüllülük yoksulluk ya da maddi yoksulluk anlamına gelmez. 

36 Manevi gücünüzü koruyun; çünkü bu yaşamın acıları sayesinde kendinizi örs üzerindeki çelik gibi 

güçlendirdiniz. 

37 Kaderinle aynı fikirde olduğunu görüyorum. Geçmişiniz acı vericiyse, artık ona bakmayın. Unutun 

ve şimdiki zamanda huzur içinde yaşayın. Gelecekten korkmayın, çünkü "yarın" Benim. 

38 Tüm kehanetlerim gerçekleşecek ve bu küçük ulusunuz insanlık tarafından "Vaat Edilmiş 

Topraklar" olarak kabul edilecek. Kalplerin onda huzur bulacağını ve ruhların aydınlanacağını göreceğim. 

Diğer ulusların yüksek yöneticileri ona gelecek ve sevgiyle hükmetmek için onun bağrından ilham 

alacaklar. 

39 "İsrail'in kayıp kabileleri" merhametimle hazırlanan bu topraklarda bir araya gelecek ve esenliğimi 

hissedecekler. 

40 Hazırlıklı olmalısınız, çünkü insan kardeşleriniz size dönecektir. Nasıl ve ne zaman olacağını 

bilemezsiniz ama sözüm gerçekleşecek. 

41 Bu nedenle, sizleri birleşmeye çağırıyorum ki, insan kardeşleriniz Rab'bin halkının bağrına 

vardıklarını hissedebilsinler ve orada Benim 
Will. 

42 Sizi gelecekteki tüm olaylardan önceden haberdar ediyorum. Bu "kabilelere" gelince, size 

söylüyorum, bilgeliğimle hareket ederek, aldığınız mirası almak için gelecekler. Onlar tesadüfen 

gelmeyecekler; ama sözümün yerine geldiğini görebilmeniz için birlik olmanız gereklidir. 

43 İkinci Çağ'da, İmparator Filistin'e hükmettiğinde, Filistin kendi arasında bölünmüştü. İsrail halkı 

putperestlerin kölesiydi ve zorbalık boyunduruğunun yükünü omuzlarında hissediyorlardı. 

44 İşte tam o sırada Tanrı'nın Oğlu insanlara geldi. 

45 O halkın içinde ne kadar çok acı vardı ve insanların bencilliği ne kadar büyüktü! Ama sözüm 

duyuldu ve mirastan yoksun bırakılmış o halkın tüm yaralarına merhem oldu. Sevgiye olan susuzluklarını 

giderdim ve bu nedenle Bana inananlar şöyle dediler: "Sadece Nasıralı sevmeyi bilir." Yine de yanlış 

değerlendirildim. 

İnsanlar Bana kurban sunduklarında, Bana sordular: "İsa, seni izleyenler nerede?" O anda Kudüs'e 

baktım ve şöyle dedim: "Henüz tohumun filizlenme zamanı gelmedi. Ama zamanı gelecek ve insanlık o 

zaman meyveyi tanıyacak." Ve gerçekten de, ben ayrıldıktan sonra öğrencilerim yola çıktılar ve sözümü 

duyurdular. 

46 Şimdi sana söylüyorum: 1950 yılında, Benim sözüme itaat etmeyenler ortaya çıkacak ve Bana, 

itaatsizlik ve aranızdaki anlaşmazlık olan kurbanlık ölümünü tekrar çektirecekler. O zaman da, o zaman 

yaptığım gibi, "Tohumumu bu yüreklere yerleştirdim, çiçek açacak ve meyvesini Kutsal Yazılar'da kayıtlı 

Sözümü öğrenen uluslar yiyecek" diyeceğim. 

47 Bu miras sizin için. Yolunuza her zaman iyilik ekmeniz gerektiğini unutmayın. 

48 Hıristiyan dünyasının yaklaşık iki bin yıl önce Golgota'da yaşanan dramı hatırlamaya odaklandığı 

günler yaklaşıyor. Sonra bazıları yaşamlarındaki eylemlerin vicdanlarıyla uyum içinde olup olmadığını ya 

da ayartmalar karşısında zayıf kalıp kalmadıklarını anlamak için derinlemesine düşünür. 

49 Ama şu anda Beni dinleyen bu insanlar, Çarmıha Gerilen'in görüntüsü üzerinde düşünmeye 

ihtiyaçları olmadığını hissediyorlar, çünkü Çarmıh'ta dökülen Kanın insanların yüreklerinde hala etkili 

olduğunu anlıyorlar. Çünkü ona bir görevin nasıl yerine getirileceğini göstermek için "sulanmıştı". 

Spiritüalist insanların bu dramı yeniden yaşamalarına gerek yoktur; onlar ruhta var olan yücelikleri 

hissedip görene kadar ruhsal olarak yükselmeyi öğrenmişlerdir. Kim sever 
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Thomas kuşkulandığında, parmaklarını İsa'nın yarasına sokmasına ve hala taze olan ve tükenmez bir 

kaynak gibi her ruha sevgi ve güçle akmaya devam eden Kanımı görmesine izin verdim. 

50 Size o kadar yakın olduğumu, en gizli düşüncelerinizi bile bildiğimi, bulunduğunuz her yerde 

olduğumu çünkü her yerde var olduğumu söyledim. Ben ilhamlar ya da parlak fikirler aracılığıyla zihninizi 

aydınlatan ışığım. 

51 Ben sizin içinizdeyim, çünkü ben sizi canlandıran Ruh'um, sizi yargılayan vicdanım. Ben sizin 

duyularınızda ve bedeninizdeyim, çünkü Ben tüm yaratılışın içindeyim. 

52 Beni içinizde ve sizi çevreleyen her şeyde giderek daha fazla hissedin ki, bu dünyayı terk etme anı 

geldiğinde, Ruhsal Yaşama tam olarak girebilesiniz ve ruhunuzda duyu dünyasının geride bırakabileceği 

izlenimlerden kaynaklanan hiçbir rahatsızlık kalmasın; ve sonsuza dek içeceğiniz sonsuz saflığın Kaynağı 

olan Bana bir adım daha yaklaşabilesiniz. 

53 Bu adımı atmak için ne kadar zamanınız kaldığını bilmiyorsunuz. Bu nedenle dikkatli olun, çünkü 

ayartı sizi tökezletmeye çalışacaktır. Sizi hazırlıyorum ve size söz veriyorum ki merhametim sizi fırtınadan 

kurtarmak için hazır olacak. Düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınızda size yardımımı sunacağım, çünkü 

Benim için ne daha değerli ne de daha değersiz biri vardır. Ben Baba'yım ve ne zaman tövbe ederek Bana 

gelirseniz, sizi kabul edecek ve sevaplarınıza göre ödülünüzü vereceğim. 

54 Yaşamlarınızı düşünün ve inceleyin. Ruhunuzun ışığının sizi aydınlatmasına izin verin. Ruhani 

ilerlemenizi görmenizi sağlayacağım. 

55 Sözümü doğru yorumlayın, bilin ki kavranması gereken onun biçimi değil, içerdiği anlam ve size 

işaret ettiği hedeftir. Ses taşıyıcılarım hata yapabilir ama Tanrı'dan gelen saftır ve lekelenemez. 

56 Size zengin bir hasat toplayacağınız bir tohum verdim. Beni örnek alın ve yaşam yolunda 

hemcinsleriniz arasında sevgi ve merhameti yayın. O zaman insanlık sizin ulaştığınız inanç ve gücün 

farkına varacaktır. 

57 Çalışmamın anlamını, Beni sonuna kadar takip edenler tarafından anlaşıldığı ve yorumlandığı 

şekliyle anlamaya çalışın. 

58 Kalbinizi, içinde sevginizin sıcaklığını hissedebilmesi için Babanızın ziyaretini beklediğiniz bir 

sığınak olarak hazırladığınızda, o zaman gerçekten "tarlakuşunun" sizinle birlikte olduğunu 

söyleyebilirsiniz. Erkekler, kadınlar ve çocuklar etrafımı sarıyor ve hepsi hayat ağacındaki yavrular gibi. 

59 Durmadan dolaştınız, meyvelerini değerlendirmek için toprağın içinde bazı ağaçların köklerini 

aradınız ve çoğu zaman o köklerde kemirici solucanı keşfettiniz. O zaman dağlarda ve vadilerde ─sizi 

belirsizlikten kurtaracak ve hakikat yolunda size rehberlik edecek babacan ya da en azından dostça bir ses 

duyma umuduyla─ Beni aradınız. Şimdi Sözümü işittiğinize göre, sizi şu anda sahip olduğunuzdan daha 

mükemmel bir ruhsal iletişime hazırlayan öğretimi işitmenizi sağladığım için Bana teşekkür edersiniz. 

Bugün sizin tarafınızdan anlaşılabilmek için ışığımı sınırlandırmak zorundayım. Ama ruhunuzun ve 

zihninizin Benim bilgeliğimi doğrudan taşıyabileceği an gelecektir. Bugün birçokları için kalplerindeki 

küçük bir ışık ve huzur yeterlidir ─çocuklar için bir okşama, yorgun yaşlılar için çocuklarının sevgi dolu 

bakışları; çünkü bu sayede yorgun ve kederli kalplerinde bir ışık huzmesi hissederler. Ancak daha sonra 

herkes, hayattaki yollarını aydınlatacak bir ışık arzusuyla yola çıkacaktır. 

60 Şu anda çocuklarımın çoğuna öğretilerimi duymak isteyip istemediklerini soracak olsanız, buna 

layık olmadıklarını söyleyeceklerdir. Ama size söylüyorum, çocuklarımdan hiçbiri Beni dinlemeye layık 

değildir. Herkesin Benim sözüme ihtiyacı vardır: erdemliler Tanrılarını dinleyerek kendilerini tazelemek 

için; cahiller Üstadın öğretileriyle ruhlarının gelişimini öğrenmek ve başarmak için; günahkârlar Baba'yı 

dinlediklerinde tövbeleriyle kendilerini yenilemek için. 

61 Bana bir ses geliyor ve şöyle diyor: "Gel ve dünyada ne kadar zayıf olduğumu, ruhumun ne kadar 

lekeli olduğunu gör. Beni sevdiğini ve affedebileceğini, karanlığımda bir rehber ve yalnızlığımda bir 

yardımcı olduğunu biliyorum. Yardımıma gel, çünkü bu saatin sınavlarında ölümün acısını hissediyorum." 

62 Benimle bu şekilde konuşan kim? Kim merhamet arzusuyla çağrılarının Bana bu şekilde 

ulaşmasına izin verir? Bu bir kalp mi? Hayır, insanlar, benim Sevgi olduğumu unutmamış olan insanlıktır. 

Utanç verici olduğunu kabul eder ve kefaret ister. 
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63 Dünyaya gelmek üzere ruhani evinden ayrıldığın andan itibaren gidişin için gözyaşı döktüm. O 

zamandan beri, günahlarınızı bağışlayan benim gözyaşlarım ve kanım oldu ve nazik ve sakin sesim hayat 

yolculuğunuzda size sürekli tavsiyelerde bulundu. Gölgem seni tüm yollarında takip etti. Gerçekte seni 

özleyen benim, sen değilsin. Çünkü gittiğinizde kendinizi güçlü hissettiniz ve artık benim yardımıma 

ihtiyacınız olmadığına inandınız. Yolunuz özgür iradenizin yoluydu, duyularınız nefes almak ve sizi 

çevreleyen her şeye dokunmak için genişledi ve gözlerinizi bir kez daha Bana çevirmek için çok alçalmanız 

gerekti. 

O zaman bile sofrasına oturduğunuz bir Babanız olduğunu hatırladınız. Sonra Rabbinize seslendiniz, 

ama ben sizi daha önce çağırmıştım ve çağrınızı işitmemiştim. 

Masamdaki varlık. Çocuğunun küçük bir çocukken, kalbindeki masumiyetle ve yol bilmeden gittiğini gören 

bir baba gibi seni aramıştım. 

64 Sözümü kavrarsanız, Baba'nın sizi tehlikeler ve ayartmalarla dolu yollarda yürümeniz için dünyaya 

gönderdiğinde amacının bu yollarda yolunuzu kaybetmeniz olmadığını anlayacaksınız. Çünkü onlar, ruhun 

gelişimi için gerekli dersleri almanız, eksikliğini duyduğunuz deneyimi yaşamanız ve nihayet Bana ışıkla 

dolu olarak dönmeniz için önceden tasarlanmışlardı. 

Ruhunuz Benden çıktığında, rüzgarların aleve dönüştürmesi gereken bir kıvılcım gibiydi, böylece Bana 

döndüğünüzde ışığınız Tanrısallığın ışığıyla bir olacaktı. 
65 Size yeni dağın zirvesinden sesleniyorum. Orada sizi bekliyorum ve size gerçekten söylüyorum: 

Geldiğiniz gün bu diyarda bir ziyafet verilecek. Oraya acının yolundan gideceksiniz ve böylece 

günahlarınızdan arınacaksınız ─ önceden çizmediğim ama insanın yarattığı bir yol. Sen de bu yolda 

yürümeme izin verdin. Ancak o zamandan beri, fedakârlık ve acı yolu Kanım aracılığıyla yüceltildi. 

66 Bir çanın sesini duyduğunuz gibi sonsuzlukta sesimin sesini duyun. 

67 Yargı zamanı olduğunu unutmayın, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, her suçun kefareti 

ödenecektir. Yeryüzünün kendisi, insanın kendisini ve doğa krallıklarını kötü bir şekilde kullanmasının 

hesabını soracaktır. Yok edilen her şey sizden hesap soracak ve böylece insanların Yaratıcı tarafından 

sevgi niyetiyle yaratıldıklarını ve onları yok edebilecek olan İradenin onları önemsediğini, koruduğunu ve 

kutsadığını fark etmelerini sağlayacaktır. 

68 Bir ruh, onu kirleten ve yok eden şey kendisinden hesap sorduğunda bu gezegenden sakince 

ayrılabilir mi? Bunlar pişmanlığın, materyalizmin ve yasalarıma itaatsiz bir yaşamın sonuçlarının karanlık 

sis bulutları gibi içinde acı içinde dolaştıkları bir dünya yaratmak zorunda kalanlardır, ta ki içleri aydınlanıp 

yok ettikleri her şeyi onarmaya başlayabilsinler. 

69 Onlara yardımcı olmak için şöyle diyorum: İşte, Efendi bir kez daha öğrencilerinin arasında. 

70 Bugün, kısa bir süreliğine umutsuzluğa kapılmış olanlara inanç aşılamaya geldim. 

71 Eğer size geldiysem, Bana doğru yükselen herkese de geleceğim. Sevgim, ışığım herkes içindir. 

72 Rab'bin tezahürü öğrencileri arasında gerçekleştiğinde, ruhunuzda sonsuz bir sevinç hissedersiniz 

ve tezahürüm kısa sürse bile, kendinizi tatmin olmuş gösterirsiniz. 

73 Beni duyduğunuzda yaşadığınız huzur ve sevinci, dua ederek Beni aradığınızda da hissetmenizi 

istiyorum; öyle ki bu içsel yüceliğe eriştiğinizde, düşünceleriniz çorak tarlalara inen verimli bir çiy gibi 

olacaktır. 

74 Dünya kargaşa içindeyken, kaosun gölgesi ulusların üzerine çökmüşken ve savaş insanlığı 

sarsarken, "Tanrı için imkânsız bir şey yoksa ─ neden savaşı durdurmuyor ve barış dolu yeni bir dünya 

yaratmıyor?" diyenleri duyuyorum. Ama size şunu söyleyeyim, insanın içinde savaş olduğu gibi, barış da 

vardır. Her insan sert ve bilge bir vicdana sahiptir ve bu sayede kendisi için yararlı olan yolu seçebilir. 

75 Dünyada şimdiden yeni bir savaş başladı. Bütün uluslar düşmanlarını yenmek için savaşıyor. 

Diğerleri halkları boyunduruk altına almak ve köle olarak tutmak için, diğerleri de kendi ırklarının en üstün 

ırk olduğunu kanıtlamak için üstünlük peşinde koşarlar; ama körlükleri yüzünden herkesi bekleyen 

uçurumu göremezler. 
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76 Bu karanlık ve karmaşa ortamında, düşüncelerinizin bir ışık huzmesi gibi nüfuz etmesine izin verin. 

Onlarla hemcinslerinizin sınav anlarında doğru düşünmelerine yardımcı olacaksınız. Bu şekilde size 

emrettiğim görevi yerine getirmiş olacaksınız. 

77 Tutkularınızı kontrol etmek için güçlü olun, sonra da bir tarafın ya da diğerinin yanında yer 

almayın. Kalbiniz herkes için şefkat ve kardeşlik duygularıyla alevlenmeli ve bu insanlığı etkileyen acıları ve 

zorlukları içten içe paylaşmalıdır. Bu şekilde kalbiniz benimkiyle uyum içinde atacak. 

Yaptığınız tüm iyiliklerin bir ödülü olacaktır. Yoksa insanlar arasında barışın gelmesinin dualarınız için 

bir ödül olacağını düşünmüyor musunuz? 

78 Bakın, sizden istediğim bir kurban değil. Sizi serbest bırakılmış kalabalıklar arasında vaaz vermeniz 

için göndermiyorum; sizi dinsizlerin eline vermiyorum. Artık zihinlerinizi arındırmanız yeterlidir ki onlarla 

hemcinslerinizin yolunu aydınlatabilesiniz. 

79 Mücadele edin, dua edin, izleyin ki size kendini en çekici biçimlere bürünmüş olarak sunma 

gücüne sahip olan ayartma sizi iyi niyetlerinizden uzaklaştırmasın ve görevinizi yerine getirmenize engel 

olmasın. Onunla savaşmayı ve onu yenmeyi öğrenin. Uyuma, çünkü sonuna kadar savaşacak. 

80 Mücadeleniz hayal edebileceğinizden çok daha büyüktür çünkü bu düşman görünmezdir. Çünkü 

çoğu zaman onu birçok yerde ararsınız ama yine de onu kendi içinizde, duygularınızda ve tutkularınızda 

gizlenmiş olarak taşırsınız. Bu savaş için duadan daha iyi bir silah yoktur. 

81 Babanız size tavsiyesini verdi. Her öğretinin adresi farklı olsa da, özü, anlamı ve amacı aynıdır: size 

sevgimi vermek ve size kurtuluş sağlayacak mükemmelliğe giden yolu göstermek. 

82 Anma günlerinde en katı kalp bile varlığımı hisseder. Sonsuzlukta, bu yeni zamanın tezahürünü 

duyuran ilahi çanın sesi durmaksızın yankılanır. Ama bu insanlığın kalbi ne kadar da sağır! 

83 O zaman insanlar uyanıp Benim Sözümü arzuladıklarında, artık çok geç olacak çünkü Ben artık 

orada olmayacağım. O zaman sadece Benim tezahürümün tanıklığını alabileceklerdir. Birçokları, Kendimi 

tanıttığım yerlerde Beni ziyaret etmedikleri ve sesimi duymadıkları için kendi kendilerine şikâyet 

edecekler. 

84 Şu anda insanlık büyük sınavlarla karşı karşıyadır. Dünyanın her yerinde bir ağıt var. Bunun 

nedeni, ruhların başka zamanlarda ektiklerinin meyvelerini toplamak için dünyaya gelmiş olmalarıdır; 

çünkü hiç kimse Benim adaletimden kaçamaz. Bunu size açıkça belirtmeseydim, çalışmalarınızın 

meyvesini toplamanıza izin vermeseydim, artık mükemmel olmazdım. Ama aynı zamanda insanları bu 

mesajın ışığıyla donatıyorum. 

Her kulağa Benim dönüş haberim, insanlık için bıraktığım öğretiler gelecek. Öğrencilerim hastalara 

şifalı merhem getirmek için yola çıkacaklar, çarmıhlarının yüküyle ağırlaşanlara çarmıh taşıyıcıları 

olacaklar. Ben ayrıldıktan sonra unutmamanız için bu talimatları size sık sık tekrarlıyorum. 

85 Güçlü olabilmeniz için izleyin ve dua edin. Ama ruhla dua edin ki, Rab'le mükemmel bir birlikteliğe 

erişebilesiniz ve bundan zevk alabilesiniz. Dua anlarında ilham yoluyla aldığınız şeyin gerçeğe 

dönüştüğünü gördüğünüzde, bu Üstatla ruhani bir birliktelik yaşadığınızın kanıtı olacaktır. 

86 Beni arama, dua etme yolunuzu mükemmelliğe ulaştırın. Unutmayın: Sözüm artık toplantı 

odalarınızda duyulmadığında, kiliselerin adamları sizi yeniden ele geçirmek için yola koyulacak, sizi geri 

kazanmaya çalışacaklardır. O zaman gözlerinizi bu ışığa kapatabilecek ve aldığınız görevi bir kenara bırakıp 

bir ayini yerine getirmekle yetinebilecek misiniz? 

87 Bazen size iftira atıldığından ve zulmedildiğinden söz ettiğimde korkmayın. Size sadece şunu 

söylüyorum: İlahi Yasamı yerine getirirseniz ve yeryüzünün yasalarına itaat ederseniz, korkacak hiçbir 

şeyiniz yoktur. 

88 Bu süre içinde İsa'nın boş yere konuştuğunu duymadığınızı, ─size "öğrencilerim" dediğimde─ bu 

unvanı nasıl onurla taşıyacağınızı bildiğinizi şimdiden kanıtlayın. Eylemlerinizin doğruluğu ve saflığı 

karşısında en inatçı olanlar bile boyun eğecektir. O zaman, dini doktrinler ve fikirler arasındaki çatışma 

zamanı geldiğinde, insanlar ruhani öğretilerimin duyurulmasına en güçlü şekilde karşı çıktıklarında, size 

verdiğim mucizeler en büyük olacak ve bu kanıtlar dünyayı titretecek. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 181 
1 Siz çok sayıda dinleyici, ışığa gelin, birkaç dakikalığına bedeninizin gözlerini kapatın ve size gelen 

Varlığımın ışıltısını ruhunuzla seyredin. Bu, size bir giysi olarak vermek istediğim sevgi ve bilgeliğin ilahi 

ışığıdır. Cehaletin, fanatizmin ve kötülüğün karanlığını dağıtan ışıktır. 

2 Fiziksel dinlenmeye ve ruhun bakımına adadığınız bu günde size talimatlarımı veriyorum. Haftanın 

yorgunluğunu attığınız, emeğinizin meyvesini topladığınız ve yolculuğunuza devam etmek için güç 

topladığınız yedinci gündür. 

3 Bu günü evriminizin yedinci aşamasının, son mührün açılacağı, uzun yaşam yolculuğunun 

ardından dinleneceğiniz aşamanın bir sembolü olarak kabul edin. 

4 Birçok kişi ışığımın yalnızca sözümün tezahür ettiği yerlere indiğini düşünür; ancak gerçek şu ki, 

ruhani varlığım herkesle birliktedir. İşte bu yüzden size gönderdiğim ışığa Evrensel Işın adını verdim. 

Çünkü ses taşıyıcıları aracılığıyla parladığı aynı anda, tüm yaratıklar onu farklı şekillerde hisseder. Evet, 

insanlar, Ben her şeye kadir ve her yerde hazır ve nazır olduğum için, Kendimi hepsi de ruhani olan çeşitli 

şekillerde gösteririm. ─ İkinci Çağ'da Beni bir insan olarak gördüğünüzde, bunun nedeni kalbinize 

ulaşmaya çalışmamdı. Ama şimdi ruhsal olarak geldiğimi "görüyorsunuz", çünkü aydınlatmak istediğim 

sizin ruhunuz. 

5 Bana "Kurtarıcı" dediniz ve "Kurtarıcı" demeye devam edeceksiniz, çünkü sizi kötü yollardan 

uzaklaştırıyorum. 

6 Sizi ve tüm insan ırkını etkileyen sınavlara lanet okumayın. Bunların Tanrı'nın cezası, gazabı ya da 

intikamı olduğunu söylemeyin, çünkü o zaman küfretmiş olursunuz. Size söylüyorum, insanlığı kurtuluş 

limanına daha da yaklaştıran tam da bu acılardır. 

7 Bunlara adalet, kefaret ya da ders deyin, doğru ve haklı olacaktır. Öfke ve intikam, hâlâ iç 

huzurundan, uyumdan ve mükemmellikten uzak olan varlıklara özgü insani tutkulardır. Tüm işlerimi 

belirleyen sana olan sevgime kaba bir "ceza" ya da değersiz bir "intikam" adı vermen yeterli değildir. 

8 Kendi isteğinizle dikenli yollara ya da karanlık uçurumlara girdiğinizi ve ne benim sevgi dolu 

çağrıma ne de vicdanınızın sesine kulak vermediğinizi düşünün; işte bu yüzden sizi uyandırmak, 

durdurmak, aklınızı başınıza getirmek ve doğru yola dönmenizi sağlamak için acının yardımınıza gelmesi 

gerekli oldu. 

9 Acının karanlıkta var olduğunu ve huzurun ışıkta yaşadığını kabul etmek gerekliydi, böylece arzu 

ettiğiniz ruhani durumu gönüllü olarak seçebilirsiniz. 

10 Acı karşısında yenik düşmenize izin verdiğinizi ve her denemenin içerdiği dersleri öğrenmek yerine 

ağlamaktan, lanet okumaktan ya da acılarınızın sonu olarak ölümü beklemekten memnun olduğunuzu 

gördüğümde, kalbinize sevgiyle hitap etmek, ona teselli ve umut vermek ve kendisini, zayıflığını ve inanç 

eksikliğini yenebilmesi ve denemeler üzerinde zafer kazanabilmesi için onu güçlendirmek üzere size 

yaklaşıyorum; Çünkü bu zaferde gerçek mutluluk olan huzur, ışık ve ruhani mutluluk vardır. 

11 Bunun için geldim ey insanlar, üzerinizi örten sonsuz geceyi kaldırmak ve size görkem dolu yeni bir 

gün vermek için. Sözüm kalbinizin buzlarını eritme mucizesini gerçekleştirecek, böylece kalbiniz ruhani 

olanı hissetmeye ve iyi olan her şey için atmaya başlayacaktır. Sözüm, ruhunuzun kendisini hapsedilmiş 

olarak gördüğü hapishanenin parmaklıklarını açacaktır. Ancak sizin işiniz diğer mucizeyi 

gerçekleştirmektir: çalışmalarınızın erdemleri aracılığıyla huzura ve yükselişe ulaşmak. 

12 O zaman ayaklarınızı incittiğiniz, kan ve gözyaşı izi bıraktığınız ve acı kadehini sonuna kadar 

içtiğiniz yollar ne kadar uzak olacak! 

13 Benim ilahi arzum sizi kurtarmak ve ruhun yüceliğinden, duyguların yüceliğinden, mükemmellik 

idealinden dolayı sevinçle titreşeceğiniz bir ışık, güzellik ve sevgi dünyasına götürmektir. Ama bu ilahi 

arzuda benim baba sevgimi görmüyor musunuz? Kuşkusuz, bunu anlamayan kişi kör olmalıdır. 

14 Bazıları Beni akıllarıyla kavradıklarını iddia eder ve Beni bu şekilde anlayabileceklerini düşünürler. 

Daha da olgunlaşmamış ve materyalist olan diğerleri, varlıklarında Beni anlayabilecekleri, varlığımı 

hissedebilecekleri ve Beni görebilecekleri daha yüksek bir duyu olduğunu düşünmeden, Bana inanmak 
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için Beni insan formunda görmek isterler. Ancak bu his kendini ancak inanç ve ruhanileşme yoluyla 

gösterebilir. 

15 Gerçekten yücelmek için çabalayan öğrencilerim ruhuma ne büyük bir sevinç veriyor; çünkü onlar, 

dünyanın gözünde önemsiz ve aptal olsalar da, varlığımı kalplerinde nasıl hissedeceklerini, ilhamlarımı 

nasıl yorumlayacaklarını veya anlayacaklarını ve İrademin onlara bahşettiklerini nasıl kabul edeceklerini 

biliyorlar. 

16 Onlar gibi olun ki, hepiniz Beni hissedebilesiniz ve Benim faydalarımdan yararlanabilesiniz, çünkü 

Ben herkes içinim. Bakın: Öğretilerimle yolu açtıktan sonra, bakışlarımı size çeviriyorum, bu zamanda 

Benim yolumu izlemeye çağrılan gençler arasında yer alan siz az sayıdaki yüreklere. 

17 Size verdiğim bu Işık Sözü, Üçüncü Çağ'da sizi beslediğim ruhani ekmektir. Bütün çocuklarım, 

inançları gereği, bunun özlemini çekiyorlar. 

Yiyecekler ─ bazıları dış biçimiyle, bazıları da anlamlarıyla. Herkesi sevgiyle kabul ediyorum ve herkese 

lütfumu bahşediyorum. 

18 Rab'bin Sofrası sırasında elçilerime şöyle dedim: "Ekmeği alın, o benim bedenimdir. Kanım olan 

şarabı alın ve benden ayrıldıktan sonra bu öğüdü hatırlayın." 

19 Şimdi size söylüyorum: Sonsuz yaşam olan sözümü alın ve anlamını koruyun. 1950'den sonra artık 

duyulmadığında bunu hatırlayın ve kendinizi bununla besleyin. Öğrencilerim nasıl öğretilerim aracılığıyla 

yaşamlarını düzene koymayı ve alçakgönüllülükle yaymayı bildilerse, siz de öyle olmalısınız ki, ruhun 

ekmeğini aç olan herkese ulaştırabilesiniz. Çünkü sözümün geçip gitmeyeceği ve tüm insanlıkta 

duyulacağı yazılıdır. 

20 Size dedim ki: Sözümü dinleyin ve özünde Tanrı'nın lütfunun ekmeğini bulacaksınız. Size şunu 

söyledim: Baba'nın sevgisini arzulayın, çünkü yeryüzündeki yaşamınız için gerekli olan şey size bunun 

üzerine verilecektir. 

21 Bu tohumla ilgili olarak Bana hesap vermeniz gerekecek, çünkü onu her zaman size emanet ettim. 

Kim kendisi hakkında görevini yerine getirdiğini ve her türlü kusurdan arınmış olduğunu söyleyebilir? 

22 Hayırseverliği uygulamak kaderinizin en yüksek görevidir. Bunu eserlerle, sözlerle ve hatta 

düşüncelerle yayın, çünkü sevgiyle gönderilen bir düşünce hemcinslerinize teselli verir. 

23 Affetmeyi öğrenmeni istiyorum. Sizi sevgi çarmıhımı yüklenmeye ve Beni izlemeye davet 

ediyorum. İçinden Bana şöyle diyeni işitir ve kabul ederim: "Tanrım, senin adımlarını izleyeceğim." 

24 Ama aynı zamanda size soruyorum: Bu Üçüncü Zaman'da Bana ihanet eden kim olacak? Kendinizi 

araştırın ve zamanı geldiğinde Bana cevap vereceksiniz. 

25 Kim Benim Yasamı tutmazsa, kim Beni inkâr ederse, kim Benim işime herhangi bir şekilde 

saygısızlık eder ya da kirletirse, Beni kalabalığa terk eden, işleriyle "Onu çarmıha gerin!" diye haykıran o 

olacaktır. Çünkü onun davranış biçimleri insanların şu soruyu sormasına neden olacaktır: "Bunlar 

Efendi'nin öğrencileri mi? 

Onun sözünü işitenler bunlar mı?" 

26 İnsanları sevin, iyi işlerinizi duyurmayın, bu Üçüncü Çağın havarileri olmak için yeterli olacaktır. 

27 Bugün dünyanın önündeyim, insanlarla birlikteyim ve onlara sesleniyorum: Beni neyle 

suçluyorsunuz? Doğruyu söyledim, iyiliği öğütledim, geri döneceğime dair verdiğim sözü yerine getirdim. 

İkinci bölümde size söylediklerimi inkar etmiyorum çünkü ben bir doğruluk örneğiyim. Ağır çarmıhı 

taşımaya devam ediyorum ve bedenime zarar veren insan. 

28 O dönemde Tanrı Oğlu'nun insanlara yaklaştığını ve onların O'nu anlamadıklarını hatırlayın. Ama 

bugün nihayet Beni anlayabilirsiniz. 

29 Ben hâlâ çarmıha gerilmiş durumdayım, çünkü her birinizin suretinde parçalara ayrıldım. Söyle 

bana: Kendi acını hissedemez miyim? O halde neden Beni hissetmiyorsunuz? 

30 Tekrar kurban edileceğim. Bu zamanda kimler Beni çarmıha gerecek? Hangileri Bana şöyle 

haykıracak: "Haydi, devam et! 
31 Bakışlarım nüfuz edici ve aynı zamanda sevgi dolu. Ondan bir gözyaşı geldiğinde, yere düşmez, 

ama ruhlarınıza nüfuz eder. Her zaman seninle olacağım. Dünyanın hâlâ Bana ihtiyacı var. 
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32 Düşüncelerimin mabedine girdiğinizde aranızda kardeşliğin hissedileceği zaman gelecektir. 

33 Nereden geldiğimi ve nereye gittiğimi şu anda bilemezsiniz. Ama huzuruma gireceğiniz ve Beni bu 

Söz aracılığıyla tanıyacağınız gün gelecektir. O zaman size fedakârlığı aracılığıyla sonsuz yaşam veren 

ölümün Fatihi'ni göreceksiniz. Çünkü ben Diriliş ve Yaşam'ım, her acı çeken ruha huzur vermek için onu 

arayan Teselli'yim. 

34 Şu anda üzerinize tuttuğum bu ışık, gelecek nesillere barış ve ahlak olarak yansıyacaktır. 

35 Gerçekten, size tekrar söylüyorum, acı çeken herkesin içinde ben de acı çekiyorum. İnsanların 

sevgiye olan açlığı ve susuzluğu aynı zamanda Benim Ruhumun açlığı ve susuzluğudur. Onlarda acı 

çekiyorum ve onlarda deliniyorum. Ama Sevgim size şöyle diyor: Öğrencilerim, kararlı olun, çünkü 

ikiyüzlüler, Ferisiler ve putperestler size yaklaşacak ve Beni tanıyıp tanımadığınızı ve Beni sevip 

sevmediğinizi soracaklar. Bu sorular karşısında korkacaksınız ve eğer zayıfsanız, o elçi gibi, "Ben o 

Galileliyi hiç tanımadım" diyeceksiniz. 

36 Ödülünüzün bu dünyada olmadığını unutmayın. Benim hatırım için incinirseniz, umutsuzluğa 

kapılmayın. Bağışlayın ve sevin, öğrencilerim olun. 

37 Dışarıdan çarmıh işareti yapmayın, çünkü Ben Kendim sizin içinizde çarmıhta asılıyım. 

38 İlahi Tutkumu pagan ve dünyevi kutlamalarla kutlayan herkesin vicdanında Kendimi 

hissettireceğim ve onların pişmanlık duymalarına ve kalplerinin çarpmasına ve ağlamalarına neden 

olacağım. Tövbelerini kabul edeceğim, çünkü gözlerini gerçeğe açmak için asla çok geç olmayacak. 

39 Kendinizi günahtan arındırın ve birbirinizi sevin ki, İsa'nın bedenini çarmıhtan indirebilesiniz ve 

yüreğiniz onun gömü bezi olabilsin. 

40 Verdiğim sözün gerçekleştiğini bilin: "Tapınak" yıkıldı ve Ben onu üç gün içinde yeniden inşa ettim. 

Rab'bin içinde yaşadığı ruhsal tapınak artık inşa edilmiştir. 

41 Dindar bir kadına rastladım ve ağladığını görünce ona "Neden ağlıyorsun?" diye sordum. Ve o 

günlerde olduğu gibi cevap verdi: "Ağlıyorum çünkü Efendi ortadan kayboldu. O'nun bedenini aramaya 

gittim; ama orada değil." Sonra ona, "Yukarı bak ve Efendinin seninle olduğunu bil" dedim. 

42 "Gidin ve kardeşlerinize bir araya toplanmalarını söyleyin, çünkü Efendi onları şaşırtacak ve imanı 

sayesinde Beni hissedebilen kişiye sonsuz yaşamı göstereceğim." 

43 Sevgili öğrencilerim, şu anda Bana imanınızın bakışıyla bakıyorsunuz, çünkü Ben bu Sözün özünde, 

insan esininde biçim aldım. Ama aynı zamanda inanabilmek için parmaklarını yaralarıma sokan Thomas'ı 

da keşfediyorum. Bugün bedenime dokunamazsınız çünkü ben dokunulmazım. Artık Bana 

dokunabileceğiniz bir zaman değil. 

44 Size ruhumla geldim ve öğretimi yürekten ve ruhunuzla kucaklayacağınız zaman gelecek. Ben, 

maddenin, günaha girmenin ve ölümün fatihi, karanlığın mağaralarına girdim ve bu dünyada yaşayıp 

diğer yaşama geçenlerin ruhlarına ışık getirdim. Pişmanlık ve kendini suçlama zincirleriyle bağlıyken, 

görkemimin ışığını görmelerini sağladım ve onları özgür kıldım. Çünkü ışıkta yaşamama rağmen, ruhların 

kendilerini arındırdığı uçurumlara da inerim, çünkü ben herkesin dirilişiyim. 

45 Bu tezahürlerin sadık tanıkları olun. Onları hissedin ve bağlılıkla hatırlayın ki tohumlarını verimli 

topraklara ekebilesiniz. 

46 Size doğrusunu söyleyeyim, bu kuşak benim öğretilerim duyurulmadan geçip gitmeyecektir. 

47 Yanlış değerlendirilecek ve azarlanacaksınız; ama ben size söylüyorum: Alay edilmekten 

korkmayın, hatta bedeninizin ölümünden bile. Kimse sizi öldüremeyecek, çünkü ben sizinle birlikteyim. 

Bu yüzleşmeden sonra, dünya Baba'yla bir araya gelmenin ruhsal sevincini tadacaktır. Uluslara barış 

gelecek, çünkü yüreklerindeki değişimle talimatlarıma uyacaklar. Sadık öğrenciler olun, size dünyayı 

tanımanız için yeterince zaman ve fırsat verdiğimi unutmayın. Ondan ne bekleyebilirsiniz? 

48 Maddi açıdan zayıfsanız, manevi açıdan güçlüsünüzdür. İnsan yaşamının anlamını anladınız ve 

şimdi de ruhani yaşamın anlamını anlamaya çalışıyorsunuz. Aranızda kim kendisine verdiğim armağanları 

içinde hissetmedi? Görünmeyene nüfuz edebilmeniz ve kendinizi güçlendirebilmeniz için Bana iman edin; 

çünkü hâlâ kendinizle mücadele etmek zorundasınız. 
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49 Sizi yeni bir yaşama kavuşturdum, çünkü ölüydünüz. Görkemimi size açtım, ruhunuzu Sözümün 

ışığıyla süsledim. Bu zarafeti koruyun ve gerçek yaşamın size geldiğini hissedin. 

50 Şimdi sizi gücendirmiş olabilecek kişileri bağışlayın ve sevin ve bu gücenmenin size değil, her bir 

çocuğumun içinde olan Bana olduğunu düşünün. Eğer ben herkesi affediyorsam, siz neden 

affedemiyorsunuz? Benliğin bencilliği ve kibri yüzünden! Ama bedeniniz nereye gidiyor? Oluştuğu 

elementlerle birleştiği yerde, ruh bedensel kabuğu aracılığıyla işlediği tüm eylemlerin hesabını vermek 

üzere hayatta kalırken, Yaradan'ın sonsuz ışığı onu sevgi kucağında çocukla birleşmek üzere bekler. 

51 O anda kim bu ödüle layık olmak istemez ki? 

52 Öğrencilerim, şu anda Beni göğe yükselirken görenlerin yaşadığı sevinci hissetmenizi istiyorum. 

Öğrencilerimin önünde tezahür etmem, kurban olarak ölmeden bir gün önce onlara verdiğim sözü yerine 

getirmek içindi. 

O zaman onlara ruhun yaşamını ve bedensel ölümün ne anlama geldiğini öğrettim. Anlamadılar ve bu 

yüzden onlara söylediğim her şeyi doğrulamak için bir ruh varlığı olarak geri döneceğimi duyurmak 

zorunda kaldım. Sonra, öğrencilerimin arasındayken ─ zaten bir Ruh Varlığı olarak ─ ve içlerinden biri 

parmaklarını taze yaralarıma soktuğunda, onlara şöyle dedim: "Her zaman sizinle olacağım ve Kutsal 

Ruh'un ışığı olarak geleceğim." 

Bunlar başlarını Efendinin göğsüne yaslamak istediklerinde, İsa'nın şekli kayboldu çünkü onlara Benim 

gerçeğime dair verdiğim kanıt yeterliydi. İnsanlara "bulutta" döneceğime söz verdim ve bu öğrenciler de 

ruhsal evlerinden Sözümün gerçekleşmesine tanık oldular ve siz de bu vaadin dünyanızda gerçekleştiğini 

gördünüz. Bu, bu zamanda size açıkladığım diriliştir. 

53 Size huzurumu bırakıyorum. Öğretimi saklayın ve karanlık gölgelerde yolunuzu kaybetmemeniz 

için size rehberlik etmesine izin verin. 1950'den sonra, kardeşleriniz olan havarilerimin İkinci Çağ'da 

yaptığı gibi bu İyi Haber'i öğretmek üzere yola çıkabilmeniz için ilahi ilhamımın mabedine gireceksiniz. 

Törelerden, geleneklerden ve gösterişten arınmış saf öğretilerimin geliştiğini göreceksiniz. Çünkü benim 

maddi kiliseler için değil, çocuklarımın yüreği için, onu Yehova'nın sevgisinin yaşadığı gerçek bir mabede 

dönüştürmek için bir arzum var. 

54 Bugün Bana ne getireceksiniz? Size esenliğimi verdiğim, sevgimi ve şefkatimi hissettirdiğim halde 

neden ağlıyorsunuz? Soruma cevap olarak sessiz kaldınız. Sizi lütufla doldurdum, ama bunu nasıl 

kullanacağınızı bilmediğinizi hissediyorsunuz. Bu yüzden kalplerinizde acı var. Peki sizi misyonunuzu 

yerine getirmekten alıkoyan şey nedir? 

İçinde yaşadığınız dünya bir mihenk taşıdır ve kendinizi ne kadar arındırırsanız o kadar özgür 

hissedersiniz. O zaman geçmiş borçlarınız artık ruhunuza yük olmayacak ve ruhunuzu yukarı doğru 

geliştirebileceksiniz. 

Yoksulluktan korkmayın. Dünya sizden mallarınızı çaldığında, sahip olduklarınızı talep ettiğinde, 

onlardan vazgeçin ve hiçbir şey kaybetmemiş olun. Sizi huzurdan mahrum etmek isteyenden korkun ─ 

inancınızı söndürmeye çalışandan. Çünkü bu mallar sadece sizin hazineniz değil, aynı zamanda size 

emanet edilenlere de aittir. Bu sayede size ve size emanet ettiklerime kurtuluş vereceğim. 

55 Bana sevgi dolu ve özverili Anne Meryem'in şefaati gelir ve Çoban İlyas insanları kalbime bırakır. 

İlahi şefkat, Çoban ve koruyucu melekleriniz sizin için durmadan yalvarır. Ama Ben, Baba, acınızı biliyor ve 

hissediyorum ve merhametim sizinle. Bir bütün olun ve insanlığı kurtarın. Size yolu gösterdim ve eğer 

barış istiyorsanız, iyi niyetli insanlar olun, bencillikten uzak durun ve yüreğinizdekini verin. 

Bugün birbirinizi ruhen sevmiyorsunuz, ama her insan kardeşinizde Benim bir bedenlenişimi, Benim 

İlahiliğimin bir görüntüsünü göreceğiniz zaman gelecek ve bu sevgi acıyı ortadan kaldıracak. 

56 Hepinizin Bana ait olduğunuzu anlayın. Kurtuluşunuzun bedeli Kanımla işaretlenmiş örnektir, 

Benim sevgi dolu kurban ölümümdür ve ruhunuz uğruna onu "Vaat Edilmiş Topraklar "ın kapılarına 

getirmek için geldiğimi anlamanız gerekir. 

Belirlenen zamandan önce Sözüm sizi terk etmeyecek ve daha sonra, kendinizi donattığınızda, İyi 

Haber sizin aracılığınızla ve çeşitli uluslardaki elçilerim aracılığıyla bilinecektir. Sözüm araştırılacak ve 
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sonunda incelenip anlaşılacaktır. 2000 yılı civarında, insanlığın ruhani yetileri Sözüme tanıklık ederek 

tezahür etmeye başlayacak. 

57 Kendinizi hazırlayın ve kısa bir süre içinde ruhani armağanlarınızın farkına varacaksınız. 

Yaratıldığınız andan beri hepinizin bir mirası var. Bu nedenle, hepiniz aktif hale gelebilir ve benim 

"işçilerim" olabilirsiniz. 

58 Tarlalar hazırlanmış, tohum ve bakım beklemektedir. Geç kalmayın, görevinizi yerine getirmeye 

başlayın. Zaman elverişlidir ve dualarınız ve yasadaki faaliyetleriniz ruhlarınızı huzurla dolduracaktır. 

59 Ruhunuza odaklanarak Tanrı Oğlu'nun çarmıha gerildiğini gördüğünüz saati hatırladığınızdan bu 

yana sadece birkaç dakika geçti. 

60 O zamandan bu yana geçen kısa sürenin insanlık için faydalı olduğunu söylemek için geldim. 

Sevgime tanıklık etmeye geldim ve Kendimi her ruha, her yüreğe ve tüm bedene tanıtmak için size çok 

yakın olacağım, çünkü bu ışık çağıdır, Kutsal Ruh'un zamanıdır. 

61 Öğretilerimi bir kıstas olarak alın ve uygulamaya koyun. Ancak bunun sizin için bir fedakârlık 

anlamına geldiğini düşünmeyin. Eğer öyle olsaydı, bu ruhunuzun kendini hazırlamadığını ve dolayısıyla 

mutluluğu deneyimlemediğini gösterirdi. 

62 Eğer İsa'yı izlemek istiyorsanız, acı çekmelisiniz. Ancak bu acının altında, komşunuz uğruna acı 

çekmenin mutluluğu yatacaktır. Artık kurbanınız kan olmayacak, çünkü zaman değişti ve insanlık evrim 

geçirdi; kurbanınız sevgi olacak. 

63 Ruhunuz, mükemmelleşmeniz için size fırsat olarak verdiğim ve kullanmadığınız yaşamlar 

tarafından yaratılan bir zinciri zahmetle peşinden sürüklüyor. Her bir varoluş zincirin bir halkasını 

oluşturur. Ama yaşamınızı Benim öğretilerime göre yönlendirirseniz, Yasa'ya uyarsanız, artık bu dünyaya 

acı çekmek için gelmeyeceksiniz. 

64 Sözümü çalışmadan zamanın geçmesine izin verirseniz, zaman olan Ben sizi şaşırtacağım. Çalışın ki 

Benim İşimde yerinizi alabilesiniz. 

65 Tanrısallığım hakkındaki anlayış eksikliğinin ve farklı görüşlerin sona ermesini istiyorum. Hepinizin 

tek bir Tanrı'dan türediğinizi anlayın. 

66 Bağrıma giden tek yolu size göstermeye devam ediyorum. Geniş, sert ve üzerinde kan izleri var. 

Ancak hayat yolculuğunun sonunda nefis kokulu çiçekler ve tadı güzel meyveler bulacaksınız. 

67 Bazılarınız mutluluğa ve huzura sahip olduğunuz zamanların yasını tutuyor. Size söylüyorum: İç 

çekmeyin. Size yeniden mutluluk ve huzur getirdim ve bu lütuf armağanları sonsuza dek sürecek. 

68 Size: "İsteyin, size verilecektir" dediğimde, Benden dünyevi şeyler istiyorsunuz. Ama gerçekten ─ 

Benden ne kadar az şey istiyorsunuz! Benden her şeyden önce ruhunuzun iyiliği için her şeyi isteyin. 

Yeryüzünde hazine biriktirmeyin, çünkü burada hırsızlar var! Baba'nın krallığında hazineler toplayın, 

çünkü orada servetiniz güvende olacak ve ruhunuzun mutluluğuna ve huzuruna hizmet edecektir. 

69 Yeryüzünün hazineleri zenginlik, güç ve sahte büyüklük unvanlarıdır. Ruhun hazineleri iyi işlerdir. 

70 İnsanların ulaştığı bilgi ve bilimi inkar etmiyorum. Aksine, çalışmalarının asil ve yüksek bir amacı 

olması için onların bilgi yetilerini aydınlatıyorum. Çünkü o zaman kesinlikle gerçek yüceliğe erişeceklerdir. 

71 İkinci Çağ'da dünyaya insanın iman aracılığıyla neler yapabileceğini gösterdim. Ölüleri dirilttim, 

körlerin gözlerini açtım, cüzamlıları temizledim, topalları yürüttüm. 

72 Mezarın eşiğinde olan kişiyi iyileştiren ve ölümden kurtaran insan bilimini kutsuyorum. 

73 Şimdi size tüm bilimlerin üstünde olan bilgeliğimi bir kez daha göstermeye geldim ve size 

söylüyorum: Dünya Üçüncü Zaman'ın Yemin Edici'sini tanıyacaktır. Ama bir kez daha insanlarla birlikte 

olduğumu bildiğiniz halde, ayrılışım çoktan yaklaşmış olmasına rağmen, onlar hâlâ Beni bekliyorlar. 

74 İkinci Çağ Sözümde size yeniden geleceğimi, ruhani konuklarımın Benimle birlikte ineceğini 

bildiriyorum. Ancak insanlık Benim Sözümün anlamını doğru bir şekilde anlamadı ve yorumlamadı. 

Bu nedenle, her dini topluluk Beni aralarında bekler, bu nedenle Beni ölümlü gözleriyle görmeyi beklerler; 

ama şimdi Beni bu şekilde bekleyenler, bir zamanlar İsa'nın Mesih olduğunu inkar eden ve O'nun bir 

hayalperest olduğunu düşünenlerle aynıdır. 
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75 İnancınız olduğu sürece yolunuzun aydınlandığını göreceksiniz. 

76 Bu kez tapınağımı inşa etmek için geldim. Yıktığınız yüreğinizin tapınağını "üç gün" içinde yeniden 

inşa edeceğim. 

77 Hepiniz zırhınızı koruyun ve kendinizi Bana böyle gösterin. Sözümü almak için yüreğinizi her 

açtığınızda, huzuru hissettiniz. Aranızda Beni sevgiyle arayan kim Benimle diyalog kurmadı? Eğer bu 

merhamete eriştiyseniz ─ neden bunu hemcinslerinize öğretmiyorsunuz? Eğer yaşamı sevgi faaliyetinde 

buluyorsanız, bencilce sevmeyin. Görevlerinizi yerine getirmek sizi sağlıkla dolduruyorsa, yorulmadan 

çalışın. 

78 Seni Bana layık bulmak istiyorum. Evlerinizde barışı görmek ve her birinizin Benimle birlikte 

yaşayabilmeniz ve kardeşlerinizle bir olabilmeniz için iyiliği geliştirdiğinizi ve teşvik ettiğinizi görmek 

istiyorum. 

(Kıssa) 

79 Bir zamanlar öğrencilerine ders veren alçakgönüllü bir usta varmış. Aralarında, görevlerini yerine 

getirmek için yola çıkmaya hevesli, iman dolu yürekler vardı. Üstat'ın öğretilerini aldıktan kısa bir süre 

sonra ona sordular: "Sen ki bilgesin, saf sevgiyi ve ruhun özgürleşmesini öğretirsin ─ söyle bize: Babamız 

adına öğrendiklerimizi öğretmek için ne zaman dışarı çıkabileceğiz? 

Fakat Üstat şöyle yanıt verdi: "Ey öğrenciler, şimdiden benim öğretimi aktarmak mı istiyorsunuz? 

Çoktan doydunuz mu? Tehlikelerden korkmuyor musunuz, inançsızlık sizi korkutmuyor mu? 

Kapalı değil mi? Zaten yeterince güçlü müsün?" 

Ancak bir öğrenci ısrar ediyor: "Bize bir panzehir verdiniz, kendimizi güçlü hissediyoruz ve öğretinizi 

uygulamaya koymak istiyoruz." 

Şefkat ve nezaket dolu Üstat öğrencilerini kutsar, onlara yetki verir ve gitmelerine izin verir. Ve 

böylece öğrenci yola çıkar, yürekler üzerinde çalışır, onlara bu büyük öğretiyi verir. 

Birçok kişi onu arar ve sözlerini duyduklarında öğretisini benimseyip onu takip ederler. Ancak bu yeni 

öğrencileri donattıktan sonra, "işçi" kendisini takip eden kalabalığa şöyle der: "Son dersi almam için bana 

talimat verenin önünde kendinizi göstermelisiniz. Çünkü o Efendi ayrılmak üzere ve sizi bilgeliğiyle dolu 

olarak bırakmak istiyor. Beni takip edecek misiniz?" 

80. Büyük kalabalıklar halinde o Efendiye gittiler ve şaşkınlıkla onun Efendilerin Efendisi, sonsuz Tanrı, 

tüm yaratılmış şeylerin Yaratıcısı olduğunu gördüler. Sonra diz çöktüler, derin bir pişmanlık hissettiler ve 

ruhları onunla birleşti ve öğrencilerin yüreklerinden huzur aktı. 

(benzetmenin sonu) 

81. Bugün size diyorum ki, öğrencilerim: Beni tüm görkemimle göreceğiniz an gelecektir. O zaman, 

yeryüzü ve sakinleri arındırılacak ve ruhun erdemi ve güzelliği geri kazanılacaktır. Acı yok olacak ve her 

şey mutluluk olacak, sizin için sonu olmayan sonsuz bir "gün" olacak. Bu harikaları görmek istemiyor 

musunuz? Çocuklarınızın benim Ruhumla iletişim kurmasını ve günahtan arınmış, barış dolu bir dünya 

yaratmasını istemiyor musunuz? 

82. Öğrettiklerimi uygulayabilmeniz için size ruhun armağanlarını verdim. İyilikte sebat edin. Eğer 

kararlılığınız büyükse, görünüşte aşılmaz olanı fethedeceksiniz ve bu zamanda Benim gelişime inanmayan 

dünya Beni sevecek ve kurtulacaktır. 

83. İnsanlar, tezahürlerimin her geçen gün daha ruhani hale geldiğini gördüğünüzde sevineceksiniz. 

Bana sevgiyle gelin, korkuyla değil. 

84. Güçlü olun, çünkü sınavlar yaklaşıyor ve güvenle bunların üstesinden gelmelisiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 182 
1 Kendinizden çok insanlık için dua edin. Karanlıklar ve sıkıntılarla dolu bir denizin ortasında kalmış 

bir kazazedenin şaşkınlığı içinde, kendini kurtarmak için onu aydınlatması gereken "feneri" 

keşfedememesi gibidir. 

2 Bana inanan ve buyruklarıma itaat eden herkes, ister "ruhsal vadide" ister bu dünyada, nerede 

olursa olsun kurtarıcı bir gemidedir. Ruhen ve gerçekten seven Benimle birliktedir. Her insan yaratığı 

kendi içinde kendini kurtaracak araçlara sahiptir ve bunlar: vicdanın ışığı ve ruhta yaşayan iyinin sezgisel 

bilgisidir. Bunlar benim size bahşettiğim niteliklerdir. 

3 Dua, deneme saatlerinde yürek için bir teselli ve asadır. Güçlü olmak için benim Kanunumda 

birleşmelisiniz. O zaman, farklı yollarda olsanız bile ─eğer benim öğretimi ruhani bir şekilde takip 

ederseniz─ sonunda birbirinizi sevecek ve anlayacaksınız. 

4 Sözümü duyanların hepsi buna inanmıyor ve beni sevdiğini iddia edenlerin hepsi de beni 

gerçekten sevmiyor. Kendinize Benim öğrencilerim diyebilmeniz için, Benim yasama itaat etmeli ve Benim 

yolumu izlemelisiniz. 

5 Benim sevgim herkes için aynıdır. Hiç kimseyi ışıktan, sıcaklıktan ve ekmekten mahrum 

etmediğimi görmediniz mi? Ruhun sınavları zor olsa bile ─ Korumam sizi asla terk etmeyecektir. 

6 Bana inanmak ve Beni yakın hissetmek için Beni bedensel olarak görmek mi istiyorsunuz? O 

zaman kendinizi içinde yaşadığınız bu yerkürenin özüne ve yaşamına bırakın ve ona ait olan tüm 

varlıklarda Benim açığa çıktığımı göreceksiniz. 

7 Hepinize günlük ekmek verdim. Yine de bazılarını tok, bazılarını aç görüyorum ve bunun nedeni 

emeğinizin ya da evinizin meyvelerini diğerleriyle paylaşmamanız. 

8 Hepiniz Bana gelebilesiniz diye sizi gelişiminizin başlangıcına yerleştirdim. Bu tezahürlerde 

aldığınız sevgim tüm çocuklarım içindir. Bana gelin, hazırlanmış ruhunuzla Beni arayın ve Ben sizinle 

olacağım. Hepiniz Benim Varlığımı hissedebilir ve kendinizi Benimle besleyebilirsiniz. 

9 Büyük ruhani işler alçakgönüllülükle, ruhun saflığına ve dudaklarınızdan çıkan ışık sözlerine dikkat 

ederek başarılır. Ama kendi çalışmalarınızdan söz etmeyin, ilahi çalışmadan söz edin ve bırakın Ben sizi 

yargılayayım ve çabalarınızı ödüllendireyim. 

10 Dünyanın barışı için dua etmeyi unutmayın, çünkü büyük kötülükler onu tehdit etmektedir. Ama 

yüksek öğütlerime burnunu sokmaya kalkma. Kötü ağaçları bilgelikle kökünden sökmeme ve kurumları 

şiddetle etkilememe izin verin. 

11 Dua etmeli ve en azından mümkün olduğunca çok kişiye yardım etmelisiniz. O zaman yakındır ve 

sizi uyarıyorum ki uyanık yaşayın ve bu kehanetlerin gerçekleştiğini görmek için yaşayın. 

12 Sözümü anladığınızda, hepiniz tek bir sürü gibi olacaksınız ve Ben, Tanrınız, sizi bir çoban gibi artık 

susamayacağınız sonsuz yaşam pınarına götüreceğim. 

13 Efendi aranızda ve benim arzum sizi doğru zamana kadar hazırlıklı bırakmak. 

14 Dünyanın görünürde huzur içinde olduğu şu anda size öğretiyorum. 

15 İnsan materyalizme teslim olmuştur ve sadece bir an için Tanrı'nın Oğlu'nun kendisine bıraktığı 

örneği düşünmekte, ancak hemen kendi dünyasındaki yaşam mücadelesine ve tamamen maddi yaşamı 

ilgilendiren şeylere geri dönmektedir. Ruhsallaştırma için hazırlıklı değildir. 

16 İnsanlığın İsa'nın Çilesini anmak için belirli yıllık tarihleri vardır. 

ve ancak o zaman kalbini harekete geçirebilir. 

17 Ama sözümü işitmiş olan sizler, İlahi Üstadın size verdiği öğretileri hatırlamak veya takip etmek 

için belirli saatler veya günler olmadığını anlıyorsunuz. Sonunda, her an bu ilahi sevgi ve merhamet 

örneğinden esinlenerek komşunuzun iyiliği için çalışabileceğinizi anladınız. 

18 Şu anda öğrenmekte olduğunuz bu dersi insan kardeşlerinize aktarmanızı istiyorum. Gerekli olan 

tek şey kalbinizin ekmeye hazır olmasıdır. O zaman ilk hasat sizi sevinçle ve günün işine devam etme 

arzusuyla dolduracaktır. 
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19 Sözüm tüm çocuklarıma ulaştığında, şaşkın bilim insanlarının zihinlerini aydınlatan bir ışık huzmesi 

gibi olacak. Ve Tanrı ile insan arasında var olan ittifakı, insan bilimi ile Yaratılışın Gizemi arasındaki ilişkiyi 

keşfettikleri anda, gelecek nesillerin hayrına olacak bir adım atmış olacaklardır; çünkü o zaman her şey 

mükemmel bir uyum içinde ilerleyecektir. O zaman insanlar ve olaylar duraksamadan mükemmelliğe 

doğru evrilecektir. 

20 İçinde bulunduğumuz yüzyılda insan bilimi büyük bir gelişmeye ulaştı, bu yüzden bu yüzyıla ışık 

yüzyılı adını verdiler, ancak bu zamanın aynı zamanda ruh için de ışık zamanı olduğunu anlamadılar. 

Kutsal Ruh'un şu anda Kendisini gösterdiğini ve peygamberlik sözlerini yerine getirerek tüm insanları 

aydınlattığını bilmiyorlar. 

21 Büyük insan eserlerinde, zihin organları üzerinde durmaksızın hareket eden ve yayılan, enkarne 

kardeşlerine bilinmeyeni tanıtan veya ifşa eden yüksek ruhani varlıkların etkisi ve çalışması vardır. 

22 Bu nedenle, bilginlere ve bilim insanlarına her zaman şunu söyleyeceğim: Ne anladıklarınızla ne de 

yaptıklarınızla övünmemelisiniz, çünkü her şey sizin eseriniz değildir. 

Sizinle sadece araç olarak konuştuğum bu ruhlara ne kadar sık hizmet ediyorsunuz! Keşiflerinizin başarısı 

karşısında sık sık hayrete düşmediniz mi? Daha önce başarmış olduğunuz bir şeyi üstlenmekten aciz ve 

yetersiz olduğunuzu kendinize sık sık içten içe itiraf etmediniz mi? İşte cevabınız. Neden bununla 

övünüyorsun? Çalışmalarınızın yüksek varlıklar tarafından yönlendirildiğini anlayın. Onların ilhamlarını 

asla değiştirmeye çalışmayın, çünkü onlar her zaman iyiye yöneliktir. 

23 Benim öğretilerim sınırsız ve derindir; içinde tüm dinlerin beslendiği öz yatar. Öğretilerimde, 

inançlara bakmaksızın sizleri hepinizin kardeşleri yapıyorum. Dua etmek için kendinizi asla bir hücreye 

kapatmayın, çünkü bu kendinizi insanlıktan ayırmak ve düşme korkusuyla ayartmalardan kaçmak gibi 

olur. İsa size her savaşla yüzleşmeyi öğretti. İsa kendisinin Gerçek olduğunu ve ışık gibi kendisini 

gizleyemeyeceğini biliyordu. O zaman bile size Benim izimi takip etmenin yolunu öğrettim. 

24 Kınandım, iftiraya uğradım, ama Bende asla bir kusur bulunamazdı. 

Doğa, sana emanet edilen eser gibi mükemmel olduğuna göre ─ Benim tarafımdan yaratılan bu eserde 

kim bir kusur ya da eksiklik bulabilir? Kim onun gibi yapabilir ki? 

25 Sözümü anlamadığınız zaman, hataya düşmeden önce dua ederek kendinizi kaldırın. Çünkü size 

akıl ya da gerçek içermeyen bir düşünce verdiğimi nasıl düşünebilirsiniz? Düşüncelerinizin ilahi ışıltıya 

ulaşabilmesi için kendinizi yukarı kaldırın. 

26 Öğretimi kendi fikirlerinizi katmadan duyuracaksınız; çünkü kimseyi kandıramayacaksınız. Yalan er 

ya da geç gerçek tarafından fethedilecektir. 

27 Kendinize karşı dürüst olursanız, gerçeği tanıyacaksınız; çünkü eğer onları seviyorsanız, 

bakışlarınızda samimiyet varsa, sözleriniz ve eylemleriniz hayırseverlikle karakterize ediliyorsa, gerçeği 

kendinizde ve diğer insanlarda keşfedeceksiniz. İnancı basit bir şey olarak görmeyin, mucizenin zorla 

gerçekleşeceğine dair o temelsiz inançla. Bu tür yardımlara layık olduğunuzu kanıtlamanız gerektiğini 

unutmayın. 

28 Sözüme ve dualarınızın gücüne inanarak güvenmek sizi iman kazanmaya ve büyük işler başarmaya 

hazırlayacaktır. 

29 Size yüzyıllardır birçok kehanetin içinde kaldığı gizemin ışığını ve açıklamasını veriyorum. 

30 Işık isteyin, size verilecektir. Senin ruhunla benim ruhum arasında bir birlik olmasını istiyorum. 

31 Sözlerimin her biriyle yaydığım bu lütuf, artık Kendimi insanın akıl yetisi aracılığıyla tanıtmadığım 

zaman sizi teselli eden şey olacaktır. Bu lütuf sayesinde hemcinsleriniz arasında efendi olacaksınız, çünkü 

yasama nasıl uyacağınızı bileceksiniz. 

32 Kafanızı karıştıracak hiçbir şey olmayacak, ne ideologlar ne de doktrinler sizi yoldan çıkaracak, 

çünkü Benden öğrendiğiniz her şey ruhunuza ateşle kazınacak. 

33 Tüm mezheplerde insana iki yol sunulur: biri ─ruhun dinleneceği gün, diğeri ─ebedi ceza. 

İnsanoğlu gerçekliği tanımak için ne kadar çabalarsa, zihninin dolandığı gizemlerle o kadar çok karşılaşır. 
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34 Öte yandan, bilimleri bilmeyen siz basit öğrenciler, gizem perdesinin yırtıldığı ilhamımı ve bilge 

sözümü aldınız ve bu yaşamdan sonra, savaştan, savaşlardan ve arınmadan sonra, özlediğiniz barış ve 

huzurun hepinizi beklediğini öğrendiniz. 

35 Bu gerçeği zaten bilen sizler, onu bilmeyenlere nasıl açıklayacağınızı da bileceksiniz. 

36 Sen benim isteğimi bildiren peygamber olacaksın. 

O zaman çevrenizdekiler doğru konuştuğunuzu görebilecekler, çünkü dudaklarınızdan dökülenlerin 

gerçekleştiğini görecekler. 

37 Barış ulusların içinde değildir. Görünüşe göre, insanların zihninde sakin bir güven hüküm 

sürmektedir; ancak savaş Doğu'yu (Meksika'dan, yani Avrupa'dan) tehdit etmektedir. Aslında, savaş 

patlak verecek ve dünya kendini kasvetli bir durumda bulacaktır. Bu "yakında" gerçekleşecek. 

38 Doğa güçlerim serbest bırakılacak ve tüm toprakları harap edecek. Bilim insanları yeni bir gezegen 

keşfedecek ve bir "yıldız yağmuru" dünyanızı aydınlatacak. Ancak bu insanlık için herhangi bir felakete 

neden olmayacak, sadece insanlara yeni bir zamanın geldiğini duyuracaktır. 

39 Bu kehanetleri size bildiriyorum ki, gerçekleştiklerinde sizi şaşırtmasınlar. 

40 Doğa güçlerimle de uyum içinde olmalısınız, çünkü onlar da benim hizmetkârlarım ve adaletimin 

araçlarıdır. Dünyada, tüm bunların nedenini doğanın kendisinde arayacak olan bilim adamlarını meşgul 

edecek büyük felaketler yaşanacaktır. Varoluşunu hücrelerde arayan ve böylece özü, yani var olan her 

şeyin kaynaklandığı ilk ve tek kaynak olan ruhun alemini ıskalayan bilim adamıdır. 

41 Siz henüz bu dünyadayken size çok şey açıklayacağım. Ancak bu yaşam için fiziksel gözlerinizi 

kapattığınızda ve ruhun gözleri sonsuzluğu seyretmek için açıldığında, ruhun yaşamında daha fazla 

berraklık ve ışık olduğunu fark edeceksiniz. İrade, zekâ ve akıl sizi terk etmeyecektir, çünkü bunlar ruhun 

doğuştan gelen yetileridir. 

42 Dini topluluklarda insanlar kötülüğün gücünün farkına varmış ve onu bir insan formunda 

kişileştirmişlerdir; ona güçlü bir alem atfetmişler ve çeşitli isimler vermişlerdir. İnsanlar, ayartmanın 

insanın içinde hem iyiliğin hem de kötülüğün harekete geçirdiği tutkulardan, zayıflıklardan 

kaynaklandığını anlamadan, onun yakın olduğunu düşündüklerinde korku hissederler. ─ Şu anda dünyada 

kötülük hüküm sürmektedir ve her şeyde kendini gösteren bir güç yaratmıştır. Ruhani dünyada ise 

kötülüğe ve intikama meyilli, kusurlu ve rahatsız ruhlardan oluşan lejyonlar vardır ve bunların gücü insan 

kötülüğüyle birleşerek kötülüğün krallığını oluşturur. 

43 Bu güç İkinci Çağ'da İsa'ya karşı ayaklandı ve ona krallığını gösterdi. Her şeye karşı duyarlı olan 

bedenim ayartıldı; ama ruhsal gücüm ayartmanın üstesinden geldi. Çünkü dünyanın, bedenin, 

ayartılmanın ve ölümün üstesinden gelmek zorundaydım. Çünkü ben insanlara güç örneği vermek için 

aşağı inen Efendi'ydim. 

44 İsa çarmıhta son nefesini verdikten sonra ölülerin arasından tekrar dirilmiş, kafası karışmış 

ruhların bulunduğu karanlık uçurumlara inerek onları ışığa yönlendirmiş ve daha sonra ruh olarak 

havarilere dönerek onlara ruhun yüksek yaşamını göstermiştir. 

45 Bu zamanda size dedim ki: İnsanlar arasında cehennem hakkında var olan fikre tutunmayın; çünkü 

bu dünyada savaşlarınız ve düşmanlıklarınızla yarattığınız hayattan başka bir cehennem yoktur ve ahirette 

vicdan ona günahlarını gösterdiğinde ruhun tövbesinden başka bir ateş yoktur. 

46 Öğretilerim teologlara, filozoflara ve bilim adamlarına hitap edecek ve onlar benim çalışmalarımın 

tükenmez bir vahiy kaynağı olduğunu keşfedeceklerdir. 

47 Yenilenmesi sayesinde insan cehennemini silecek ve ruhu öbür dünyaya girdiğinde sadece ışık, 

uyum ve lütuf bulacaktır. Çünkü ruhun yaşam dünyasında sadece insan batıl inancının yarattığı bir şey 

olamaz. 

48 Kendinizi hazırlayın, zihninizi dinlendirin, çünkü şimdi size gönderdiğim ışığı alıyorsunuz. Kalbinizi 

alıcı hale getirin ve Beni sevdiğinizi sadece dudaklarınızla söylemeyin. Beni gerçekten sevin, çünkü 

Benimle uyum içinde yaşamanızı istiyorum. Ruhunuzda taşıdığınız ve lekelediğiniz o özelliğin yeniden 

parladığından emin olun. Sonsuz armağanlarımın sahibi olduğunuzu ve Bana tanıklık ettiğinizi 

hissetmenizi istiyorum. 
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49 Size karşı sonsuz sabır gösterdim, kabul etmenizi bekledim, ama yine de Bana uykunuzu 

bölmememi, gerçekte yaşamak istemediğinizi söylüyorsunuz. Ama seçilmiş halkımı diriltmek ve karanlığa 

karşı savaşmaları için onlara silah vermek üzere tekrar geleceğim yazılmıştır. Kaderinizde insanlığa ışığı 

getirmek olduğu halde, nasıl oluyor da ışığı görmezden geliyorsunuz? ─ Çok yakında kendinizi barışın, 

gerçeğin ve sevginin askerlerine dönüştüreceksiniz. Size gönderdiğim sınavlar kalplerinizi yumuşatır ve 

onları doğru yola sokar. Yükünüzü almak ve "günün işine" başlamak üzeresiniz. Diğerleri ruh halindeyken 

ve yaşamın diğer düzlemlerinde yaşarken tamamlanma için yola çıkacaktır. 

50 Aranızda Efendisine ihanet eden, armağanlarını sahte servetle değiştiren bir öğrenci görmek 

istemiyorum; çünkü o zaman yaralarım yeniden açılacak ve sevgili öğrencinin lekesini temizlemek için 

merhamet ve kan suları akacaktır. 

51 Çağrım üzerine buraya koşan sizler kutsanmış olun. Sevginin büyük kanıtlarını alacaksınız ve 

yaklaşmakta olan mücadele zamanı için güçleneceksiniz. Acılarınız hafifleyecek ve iç huzuruna 

kavuşacaksınız. 

52 Benden emir istediğinde, sana verdiğim kitabı araştır; her kelimesinde bir emir, ruhuna 

fethetmesi gereken dünyadan söz eden değişmez bir yasa bulacaksın. Çalışma zamanının geldiğini 

hissettiğinizde, size emanet ettiğim tarlaların ne kadar geniş ve tohumun ne kadar bol olduğunu şaşkınlık 

ve sevinçle göreceksiniz. 

53 Size öğrettiklerimin, bu zamanda sözümü duymayacak olanlara katıksız bir şekilde aktarılmasını 

istiyorum. Yaşamlarınızın erdeminde insanlara rehberlik etmek, öğüt vermek ve onları teselli etmek için 

gerekli olanı bulacaksınız. İçinde bulunduğum ve tüm çocuklarımı beklediğim yüksek dağa tırmanmanıza 

yardımcı olmak için, geçmiş zamanlarda almadığım anlayışı, hasadı bu zamanda insan kalbinden almayı 

bekliyorum. 

54 İnsanlık: İkinci Çağ'da size sevgi armağanı olarak getirdiğim tohumla ne yaptınız? Kendinize 

Hıristiyan diyorsunuz ama gerçekte değilsiniz, çünkü insanlar arasında ne sevgi, ne merhamet ne de 

adalet buluyorum. Farkında olmadan başka bir Tanrı'yı seviyor ve başka bir dünya yaratmış oluyorsunuz. 

Orada duygulanımlarınız, hırslarınız, mallarınız, idealleriniz ve zenginlikleriniz var; tüm bunların ötesinde 

sizin için hiçbir şey yok. İnancınız nerede? Öğretilerimin gerçek takipçisi nerede? Onlar sadece zihninizde, 

başka bir teoriniz olarak var. Kaçınız bu söylediklerimin abartılı olduğunu düşünüyor ve yarın bu sözleri 

duyacak olanlardan kaçı öfkelenmek zorunda kalacak? 

Ama size doğrusunu söyleyeyim, İlyas bu Üçüncü Zaman'da, Beni sevdiğinizi sandığınız halde sahte bir 

Tanrı'ya taptığınızı size kanıtlayacaktır. Size tekrar söylüyorum: Nasıl ki İlk Zaman'da Baal'a tapan İsrail 

halkını şaşırttı ve Tanrı'nın peygamberine verdiği yetkiyle, karanlığa düşmüş ve yanlış bir yolda olan bu 

halkı bir sınava tabi tuttu ─ aynı şekilde, bu Zaman'da da İlyas Tanrı'nın ışınını ruhların üzerinde parlatacak 

ve putlarınızın yere düşmesine neden olacak. İdollerin neler? Dünya, beden, bilim, dini fanatizm, 

ahlaksızlık, para. 

55 Her bir ruhta ışık yükseldiğinde, dünyanın ve bilimin arzuladığınız hedef olamayacağını ya da en 

yüksek mükemmellik olamayacağını, ancak bunların yalnızca Tanrı'nın yolunuza koyduğu araçlar 

olduğunu anlayacaksınız, böylece mükemmel Ruh olan O'na doğru adım adım ilerleyebilirsiniz. 

56 İlyas öncüdür, peygamberdir, habercidir; Ben, bilimiyle dünyayı yerinden oynatabileceğini ve her 

şeyi yapabileceğini düşünen insanlara İlyas aracılığıyla yeniden kanıtlayacağım ışığım. Ancak deneme anı 

geldiğinde, ıssızlık her yere yayıldığında, İlyas bilginlere ve bilim adamlarına şöyle diyecektir: biliminizi 

çağırın ve serbest bırakılan unsurların ilerlemesini durdurun. Gücünüzü kullanın ve fırtınanın öfkesini 

dindirin. Eğer bunu yaparsan, senin gücünü ve bilgeliğini kabul edeceğim. Bununla birlikte, size biliminizin 

üzerinde bir güç ve bilgi ile ilham vereceğim ve bu güç duanın gücüdür. 

57 Şimdi İlyas'ın işaret parmağının sizi gösterdiği ve sesinin sizi yeni öğrenciler aracılığıyla dünyaya 

duanın gerçekliğini ve ruhsallaşmanın gücünü kanıtlamaya çağırdığı zamandır. 

58 Ruhani bir şekilde, eskilerin, İsrail halkının yaşadığı sınavları yaşayacaksınız. Çünkü bu derslerin 

anlamı, Rab'bin çocuklarına seslendiği bu çağrıların nedeni hala yeterince yorumlanmamıştır. 
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59 İnsanların hataları konusunda kendilerini ikna ettikleri ve ilahi adaletten korkarak tövbe ettikleri 

doğrudur. Ancak ruha gerçek bilgeliği veren tek şey olan ışığın bulunduğu gerçeğin özüne ulaşamadılar. 

60 Size bu ışık zamanında geçmiş çağların tüm İlahi vahiylerinin doğru bir şekilde anlaşıldığını ve 

yorumlandığını söylemiştim. Çünkü insan ruhu, hac yolculuğunun uçsuz bucaksız çölünü kat ettikçe ve 

deneyiminin sayısız yollarından geçtikçe, ruhsal olanla temas kuracak olgunluğa erişmiş, vicdanıyla 

uyum içinde olmak ve varoluşlarının gerçek anlamını anlamak için. 

61 İnsan uykusundan uyanmak ve kaderinde yazılı olan büyük işleri gerçekleştirmek üzeredir ─ruhun 

ilham verdiği, vicdanın dikte ettiği ve duyguların yansıttığı işler. 

62 Çok sayıda spiritüalist birleşik ve güçlü bir topluluk oluşturduğunda, onların adımları yeryüzünde 

bir ışık izi bırakacaktır. İnsanlık için, küçük kardeşinin ayağa kalkmasına yardım etmek için cömertçe elini 

uzatan büyük bir kardeş gibi olacaktır. 

63 Yüreğiniz nazikleşsin ve karakterinizdeki sertlik yumuşasın diye sizinle sevgi dolu sözlerle 

konuştum. Çünkü yarın Benim İşimi insan kardeşlerinize duyurmak zorunda kalacak olan sizler 

olacaksınız. Ancak bu kalplerin hassas tellerini hareket ettirmek istiyorsanız, tüm çalışmalarınızda büyük 

bir samimiyet kullanmalı ve sevgi ve merhametle dolu olmalısınız. 

64 Benimle ruhtan ruha, sözsüz dua ile iletişim kurmayı öğrenin ─ düşünce olan, his olan dua. Sizi 

Benim İlahi Varlığıma en çok yaklaştıracak olan budur. Unutmayın ki yarın tüm bu dersleri öğretmek 

zorunda kalacaksınız ve bu nedenle yeni öğrencilerimin Doktrinimin onlara öğrettiklerini şimdi bile 

uygulamaları gereklidir. Çalışmalarınızla öğretir ve iyi örneklerinizle vaaz verirseniz, insanlık da aynı şeyi 

yapmak için harekete geçecek, sağır ve yaşamdan yoksun putlara tapınmayı bırakacak ve sonunda 

yalnızca ruhsal olanda ikamet eden gerçek, yaşayan ve ebedi Tanrı'yı arayacaktır. 

65 Dua, bu fırtınalı denizdeki tüm kazazedelerin cankurtaran sandalıdır; çünkü doğru bir şekilde dua 

etmeyi bilen kişi kendini güçlendirir, imanla dolar. Tüm sınamalara karşı kendini eşit hisseder ve barışın 

gelmesini güvenle bekleyebilir. 

66 Size verdiğim öğretilerin birçoğunun temelinde, en büyük acıların yaşandığı zamanlarda sizi tehdit 

eden tehlikelere karşı sizi uyarmak vardır. Çünkü her zaman ruhani varlıklardan oluşan ordularımla 

birleşmiş olan ışık ve barış ordularımın bir parçası olacaksınız. 

Her biriniz için koruyucu ve kollayıcı olacak bir dizi görünmez varlık olacak. Her ikisinin de görevi, en 

yüksek hedef olan evrensel barışa ulaşmak için birleşmek olacaktır. Daha bugünden size söylüyorum ki, 

tüm hizmetkarlarım arasındaki bu ruhani uyumdan, bu topluluğu yenilmez kılacak bir güç doğacaktır. 

67 Ruhsal açıdan yoksul olanlar esinlenecektir; konuşma ve anlama konusunda halsiz olanların elinin 

altında gerçek ve yaşamla dolu bir söz akışı olacaktır. 

68 Yol boyunca tökezleyen engeller olacağını size daha önce belirtmiştim. Ama size şunu da 

söyleyeyim ki, kendini hazırlayan kişi bunlardan kaçınabilecektir. Ben onlarla konuşurken sadece şu anda 

uykuda olanlar tökezleyecek, düşecek ve sonunda yollarında beliren kayaların aşılamaz olduğunu 

düşünerek geri dönecekler. 

69 Dua, meditasyon, neşe ve moral, günlük yaşamınızın temel bir parçası olarak girmesi gereken 

değerlerdir, böylece başınıza beklenmedik bir şey gelmeyecektir. 

70 Geçmiş tüm zamanlarda size neden tekrar tekrar "İzleyin ve dua edin!" dediğimi anlayın. 

71 Şu anda, sizi besleyecek olan ekmeği size sunuyorum. Mayasızdır, içinde sonsuz yaşam vardır. 

72 Öğretilerimde sizi ifşa etmek yerine, kalbinizi iyileştirmek ve ruhunuzu rahatlatmak istiyorum. Sizi 

huzur yerime yükselmeye davet ediyorum ve orada tüm günahlarınızı Bana itiraf edeceksiniz. Acınızı 

dikkate alacağım ve sizi ciddiyetle yargılamayacağım. Eğer bu acı pişmanlığınızdan kaynaklanıyorsa, 

endişelenmeyin. Çünkü aranızdan, hemcinsleri arasında ne merhamet ne de anlayış bulabilenleri aramaya 

geldim. Yakında Benimle birlikte olabilmeniz için sizi kurtarmak istiyorum. 

73 Aklınızı, dudaklarınızı eğitiyorum ki konuşmak ve İşime tanıklık etmek için kendinizi çok garip 

hissetmeyesiniz. Sevgi hissederseniz, konuşabilirsiniz; imanınız varsa, benim adıma büyük işler 

yapabilirsiniz. 
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74 Hayatınızı yazmanız için size beyaz bir sayfa veriyorum ve vicdan sizinle açıkça konuşacak. Bu 

sayede Babanızı ne zaman onurlandırdığınızı ve ne zaman ona itaatsizlik ettiğinizi bileceksiniz. 

75 Bugün Bana soruyorsunuz; yine de ─ sevgimin size vermeyeceği neye ihtiyacınız var? Ama 

günahlarınızın kefareti olarak acı bir kâse içerseniz, Beni suçlamayın, seçilmiş halka ait olduğunuza göre, 

içmeniz için size neden süt ve bal kâsesi vermediğimi sormayın. Huzura kavuşmak sizin elinizde. Size irade 

özgürlüğü bahşettim ki yolu seçebilesiniz ve erdemlerinizle kendinizi Bana yükseltebilesiniz. Neden iyi 

öğrencileri kendinize örnek almıyorsunuz? Neden patriklerin hayatını yaşamıyorsunuz? Çünkü henüz 

yaptıklarınızla Beni yüceltmiyorsunuz. 

76 Verin, her zaman verecek bir şeyiniz vardır. Zengin cimriler gibi davranmayın. Aptal olduklarını 

düşündüğünüz için hastaları, muhtaçları kovmayın. Açları hor görmeyin. Onların kalpleriyle nasıl empati 

kuracağınızı bilirseniz, acılarını keşfedecek ve onlara karşı şefkat duyacaksınız. 

Tüm acıları iyileştirmek için size sevgiyle merhem verdim. Merhamet gösterdiğinizde Bana 

benzediğiniz için eleştirilmekten mi korkuyorsunuz? Benim hakkımda hiçbir şey bilmeyen bu adaletsiz ve 

bencil insanlıktan neden korkuyorsunuz? Gelin ve değişmez yasalarıma uyun, ruh özümü için ve gerçeğin 

ruhuyla dolu hissedin. 

77 Gerçek benim sevgi krallığımdır, ışık ve 

Adalet ─ size açıkladığım Yasayı öğreten bir gerçektir. Gerçek, sonunda büyük, mutlu, mükemmel ve 

ölümsüz olabilmeniz için sevgim tarafından işaretlenen yoldur. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 183 
1 Sözümü tutun öğrenciler, çünkü şimdiden farklı inançlardan insanlar bu ulusa yaklaşıyor ve sizden 

talimatlarımı aldığınıza dair kanıt talep edecekler. 

2 Şu anda sizden acıyı ve hastalığı uzaklaştırıyorum ki kendinizi rahatlatmayı öğrenebilesiniz ve 

benim size yaptığım gibi siz de hemcinslerinize merhamet gösterebilesiniz. 

3 Öğrettiklerim, onları hazırlıklı olarak kabul edenleri sevinçle dolduracaktır. Susamış dudaklar için 

berrak su, açlar için ekmek, yorgun ruhlar için dinlenme ve huzur, herkes için cesaret ve ışık olacaktır. 

4 Yöneticilerden en önemsizlerine kadar bu halkı aydınlatıyorum ki Üstat'ı arzulayarak gelecek olan 

bu gruplara kollarını açabilsinler. 

5 Bazıları Bana pişmanlık duyarak, diğerleri korkarak gelecek, çünkü acı en içteki varlıklarını ele 

geçirmiş olacak ve vicdanları konuşacak ve onlara yargının her ruh için geldiğini söyleyecek. Ama herkes 

için yeni bir kurtuluş fırsatı saklıyorum. Ruh tüm yetilerinin onayını alacak ve inancı uyandığında, 

insanlara neden bir kez daha geldiğimi ve onları ne kadar çok sevdiğimi aynı şekilde anlayacaktır. 

6 İkinci Zaman'da söylediklerimi silmek için bu zamandaki sözlerimle gelmiyorum. Daha ziyade, 

unuttuğunuz için size bunu hatırlatmak ve anlamadığınız için size açıklamak istiyorum. Size sadece o 

zaman söylemediğim ve ruhunuzun geliştiği şimdiki zaman için sakladığım şeyleri açıklıyorum. 

7 Sözümü sevgiyle, kan ve gözyaşıyla yazanlar, hafızalarına ve ilhamlarına itaat ettiler; irademi 

sadakatle aktardılar. Ancak daha sonra başkaları geldi, sözüm çarpıtıldı, gerçek anlamı benim öğretime ait 

olmayan ideoloji ve kült formları altında kayboldu. Ama şu anda ışık, gerçeğimin saflığını ortaya çıkarmak 

için her perdeyi yırtıyor. 

8 Size İşim nedeniyle kendinizi yanlış değerlendirmemeyi, haksız yere tartışmamayı öğretiyorum. 

Ama aynı şekilde ben de sizi bu ayetlerle uyarıyorum: İsrail halkının bağrında bile sahte öğretmenler ve 

peygamberler ortaya çıkacaktır. 

9 Bugün soframdaki ekmeği yiyen pek çok kişi yarın yalnızca maddi refah, egemenlik ve övgü 

peşinde koşacak ve siz de yanlış yönlendirilmekten sakınmalısınız. 

10 Bu uğurda nöbet tutacak olan sadık öğrenciler, mücadeleniz büyüktür. Bu sorumluluğu 

yüklenecek yüz kırk dört bin donanımlı kişi bırakıyorum. Onların arasında Bana sırt çevirenler ─Benim 

adımı kullanarak "İşte Efendi karşınızda duruyor" diyenler ─ ve susuzluklarını gidermeyenler ve zamanı 

geldiğinde Beni duymayanlar da vardır. Gerçeğe susamış olanlar onlara dönecek ve saptırılacaklardır. 

11 Alçakgönüllü olun ve hemcinslerinizi pohpohlamayın, onların da sizi pohpohlamasına izin 

vermeyin. Size iyilik yapmak isterken kibrinizi uyandıran ve sizi yoldan çıkaranlardan yüz çevirin. 

12 Günaha kulak asmayın. Size verdiğim yetkiyi ruhsal işler, sevgi ve merhamet işleri için kullanasınız 

diye verdim. 

13 Kendinizi asla benim öğretilerimle zenginleştirmeyin. 

14 Sizi koruyorum, insanlar, 1950 yılına kadar Sözümü huzur içinde işitebilmeniz için sizi 

hemcinslerinizin bakışlarından saklıyorum. Eğer benim bu zamanda geleceğime inandığınız için 

"parçalanırsanız", sizi savunacağım. Eğer hapse atılırsanız, kapıları açacağım ve kurtulacaksınız. Size 

sadece şunu söylüyorum: Yasamı yerine getirin, çıkarcılığa ve gizliliğe düşmeyin. Hasta bir kişiyi 

iyileştirmeye çağrıldığınızda, merhamet gösterin ve işlerinizin ruhani olduğundan emin olun. 

15 İkinci Zaman'da, ben ayrıldıktan sonra, Cennetteki Anneniz geride kaldı ve öğrencilerimi 

güçlendirdi ve onlara eşlik etti. Bunlar, acı ve denemelerden sonra, Meryem'in sevgi dolu Kalbinde 

koruma buldular. Sözleri onları beslemeye devam etti ve İlahi Üstat adına talimat vermeye devam ettiği 

sizler tarafından cesaretlendirilerek yollarına devam ettiler. Ve o vefat ettiğinde, mücadeleleri başladı ve 

her biri kendisine işaret edilen yolu seçti. 

Bu Üçüncü Zaman'da, tüm denemelerinizde ruhunuzu cesaretlendiren ve güçlendiren Meryem'in 

sevgisi kalbinize çok yakın olacaktır. 

16 Beni hissetmek ve sevmek için kalplerinizi yavaş yavaş açıyorsunuz; ama size söylüyorum: 

Talimatlarımı dinleyin ve onlara nasıl itaat edeceğinizi bilin. Sadece Beni değil, diğer insanları da sevin. 
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Birbirinizi haksız yere yargılamayın. Haklı ya da haksız her konuyu Benim adaletime bırakın, çünkü bunun 

nedenini yalnızca Ben bilirim ve hüküm vermek yalnızca Bana düşer. Yasalarımı yerine getirmemiş olanları 

bu yola girmeye davet ediyorum. O zaman yakında Bana gelecekler ve Ben de onlara şöyle diyeceğim: Bu, 

şu anda size sunduğum yeni bir yasa değildir. Bu, ilk insanın vicdanına yazdığım ve daha sonra Musa 

aracılığıyla açık ve kesin olarak bildirdiğimle aynıdır. 

17 Benim yasama dayanmıyorsa ve bu nedenle ışık yolunda olduğunuzu düşünerek karanlığa 

giriyorsanız, insan kardeşlerinizin sözleriyle yönlendirilmenize izin vermeyin. Kibirli ifadeler Beni hoşnut 

etmez. Seninle her zaman basit konuştum. Ancak bu sözlerde doğruluk payı bulursanız, onlardan doğru 

olanı alın. 

bana ait olan sevgi, merhamet ve esenliği içerirler ve siz de bunları doğru şekilde kullanabilir ve 

yorumlayabilirsiniz. 

Size asla yalan söylemeyen bir yargıç verdim ve o sizin içinizdedir; o vicdanınızdır. Sesini duymak için 

içine girmeli, dua etmeli ve meditasyon yapmalısınız; o zaman sizinle gerçek bilgelik ve yücelikle 

konuşacaktır. 

18 Dünya sizi hayal kırıklığına uğrattı ve bugün, basit toplantı salonlarında, böylesine önemsiz 

yaratıklar aracılığıyla Sözümün duyurulduğunu duyduğunuzda, ruhani ibadete adamak için saraylar inşa 

etmenize gerek olmadığını, öğretimi sınırlamamanız ve onu maddi imgelerle temsil etmemeniz gerektiğini 

anlıyorsunuz. 

19 Bu misyonu Üçüncü Çağ'da dünyaya getirmek için, güç dolu ışık ruhları olarak yeniden enkarne 

olmanız emredildi ve bu lütuf armağanları uğruna hemcinsleriniz sizi yanlış değerlendirdi. Kimseyi 

kayırmadığımı ve herkese saygı gösterip koruduğumu anlamadan Bana olan inancınıza ve güveninize 

kuşkuyla baktılar. 

Ama pişmanlık duyarak Bana gelen sizler, Ben size ne kadar yakınım ve tövbenizle hastalara, ruhen 

yoksul olanlara sevgi ve merhamet armağanlarımı getirmeye layıksınız. İnancınız konuşacak ve zayıf 

düşmüş olanları enerjiyle dolduracak ve ruhları yeni bir yaşama yükselecektir. Bu dönemde birçok "müsrif 

oğul" göğsüme gelecek ve onların dönüşü nedeniyle bir bayram kutlayacağım ve İsrail ailesinin kalbi 

yükselecek ve kalpleri çekmeye devam edecek. 

20 Öğrencilerimden birinin Bana olan bağlılığı nedeniyle bilgeliğinin arttığını görürseniz, onu 

kıskanmayın, ona daha fazla yardım edin, çünkü onun aracılığıyla mucizeler yapacağım ve bunun yararı 

hepinize olacak. 

21 Kızgınlık kalbi lekeler ve ruhu hasta eder. Hepinizin yukarıya doğru evrimleşmeniz ve Benimle 

mükemmel bir birlikteliğe sahip olmanız ve uyum içinde yaşamanız Benim isteğimdir. 

22 Aklınızı kullanın, böylece nasıl olduğunu anlarsınız 

Tüm yaratıkların kaderinde büyük bir adalet yatar. 

23 Boş yere yaşamıyorsunuz; en küçük ve en garip denemelerin bile benim belirlediğim bir amacı var. 

24 Kanunumu düşünün ve üzerinde çalışın. Bırakın 

Ruhunuz dua yoluyla Bana ulaşsın ki, Sözümü işittiğinde Benim iyileştirici gücümle dolsun ve hasta 

bedenlerinizi iyileştirecek şifalı merhemi alabilsin. 

25 Kendinizi hazırlarsanız, dünya yeni yollara girecektir. Savaş tehdidi ortadan kalkacak ve barış 

olacaktır. Ancak kötü davranırsanız, bu kötülük kendinizde bir yankı bulacaktır. Size bir kez daha 

söylüyorum: "Ölçtüğünüz kıstasla ölçülürsünüz". 

26 Gelin ve Sözümün yiyeceğiyle kendinizi besleyin ve yediğinizde açları unutmayın ve onlara yiyecek 

getirin. Sözümün özünü almayı ve ondan yararlanmayı öğrenin, kendinizi güçlendirin ve bunu 

kardeşlerinizle paylaşın. 

27 Dünyevi dünyanızdan size vaat ettiğim huzur yerini hissediyorsunuz. Benden sürekli olarak o 

"Vaat Edilmiş Topraklar "ın ışıklarını görmenize izin vermemi istiyorsunuz. Ama ben size ondan uzak 

olmadığınızı, ona giden yolda olduğunuzu ve kapısını çalmadan önce fazla zaman geçmeyeceğini 

söylüyorum. 
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28 Yol benim kanunumdur. Eğer onu takip ederseniz, Vaat Eden Şehir'e varacağınızdan ve orada size 

önerdiğim her şeyi bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu yolculukta cesur ve erdemli olun, inançla 

aydınlanın ki hayat yolculuğunuzu mutlu ve katlanılabilir kılabilesiniz. 

29 Kaderin darbelerini biliyorsun. Bazen insanların bencilliğini ve nezaketsizliğini hissettiğinizde 

soğuktan titrersiniz ve Bana ruhunuzun örtüsüz olduğunu gösterirsiniz. Ama umutsuzluğa 

kapılmıyorsunuz, güveniyorsunuz çünkü sizi izlediğimi ve Anneniz Meryem'in içinden geçmekte 

olduğunuz gecede bir yıldız olduğunu biliyorsunuz ve bu nedenle cesaretleniyorsunuz. 

30 Bu komünyon anında, acı çeken ve huzura ihtiyacı olan çocuklarınızın kalbini sessizce Bana 

emanet edin ve Ben de sizi, sevdiklerinize, tüm insan kardeşlerinize ulaştırabilmeniz için, Benim elçilerim 

ve komşularınızın şefaatçileri olduğunuz için vermeyi öğrenebilmeniz için, nimetlerimin emanetçileri 

kılayım. 

31 Eğer hemcinsleriniz tarafından kabul edilirseniz ve hediyenizi kabul ederlerse, onları kutsayın. 

Onlara gönderdiklerimi nasıl kullanacaklarını bilmiyorlarsa, onları da aynı şekilde kutsa ve Ben onları 

yanan ve inanan kalplere dönüştürene kadar sonsuz bir sabırla ruhlarını yumuşatmayı ve uyandırmayı 

Bana bırak. Bu benim isteğim. 

32 Varlığıma inananları hoş karşılayın; şüphe edenleri de hoş karşılayın, çünkü onlar kendi ruhları 

tarafından yönlendirilerek geldiler; çünkü iman onlarda da olacak. 

33 Bu zamanda kandillerini yakmak için mücadele etmeyenlerin vay haline, çünkü onlar yok 

olacaklar. Bakın, bu ışık zamanı olmasına rağmen, gölgeler hala her yerde hüküm sürüyor. 

Üçüncü gelişimde Kendimi tanıtmak için bu ulusu seçtiğimi Sözüm aracılığıyla biliyorsunuz, ama 

nedenini bilmiyorsunuz. Öğrencilerinden sır saklamak istemeyen Üstat, sizin için bir gizem olmuştur. 

Bilmeniz gereken her şeyi size açıklayacağım ki, size soru soranlara kesin olarak yanıt verebilesiniz. 

Yeryüzünün bu köşesinde yaşayanların her zaman Beni aradıklarını ve Beni sevdiklerini gördüm ve 

ibadet tarzları her zaman mükemmel olmasa da, onların niyetlerini ve sevgilerini masumiyet, fedakarlık ve 

acı çiçeği gibi kabul ettim. İlahiyatımın sunağında, bu güzel koku dolu çiçek her zaman mevcut olmuştur. 

Sizler bu Üçüncü Çağda bu büyük görevi yerine getirmek üzere hazırlandınız. Bugün İsrail halkını 

aranızda yeniden canlandırdığımı biliyorsunuz, çünkü onları size gösterdim. 

Varlığınızda yaşayan tohumun ve size rehberlik eden içsel ışığın, İlk Çağ'da Yakup'un evine indirdiğimle 

aynı olduğunu biliyorsunuz. 

34. Sizler ruhen İsraillisiniz, ruhen İbrahim, İshak ve Yakup'un tohumuna sahipsiniz. Sizler, insanlığa 

gölge ve meyve verecek olan o kutlu ağacın dallarısınız. 

35. Size ilk doğan dememin ve aranızdaki üçüncü vahyimi dünyaya duyurmak için bu zamanda sizi 

arayıp bulmamın nedeni budur. ─ Gerçek "bedende dirilişi" bilebilmeleri için "İsrail halkının" insanlar 

arasında ruhsal olarak diriltilmesi Benim İrademdir. 

36. Evet, öğrenciler, ruh ölmez, sadece bedeninin sonu geldiğinde öbür dünyaya, uzaya uçar. "Et" de 

yok olmaz, çürür ve bedene karışır. 

Doğanın unsurları, onu yeniden ortaya çıkarır ve ona ruh veririm. 

37. Böylece beden yükselir, böylece enkarne olmuş ruhlar insan olarak yeryüzünde görünür, böylece 

İsrail'i yeryüzünde yeniden var edeceğim. Ama ona bu dünyada toprak vermeyeceğim ve onu kabilelere 

bölmeyeceğim. Aksine, içindeki kalıtsal bölünmeyi ortadan kaldırmak için tüm üyelerinden tek bir aile 

oluşturacağım. Ruben, Yahuda, Aser ve Zevulun, Naftali ve Benyamin halklarının çocuklarından evlilikler 

ve aileler kuracağım. Bu şekilde tüm ayrılıkları ortadan kaldıracağım, çünkü bu Tanrı'dan gelen bir tohum 

değildir. 

38. Bu işleri benden başka kim yapabilir? Rab'bin seçilmiş halkını Kenan diyarının ebedi vatan değil, 

sadece onun bir sembolü olduğuna ikna etme görevi kime verilebilirdi? ─ Sadece Ben, çünkü ruhunuzu 

başka bir ırkta ya da toprakta saklayan Ben'dim ─ Size "Siz şunlarsınız" diyen Ben'dim. "Ama sizi tekrar 

gönderdiysem, bu, başlangıçtan beri size emanet edilen büyük ve zor görevi yeryüzünde 

tamamlayabilmeniz içindi. Bu senin haçın. 
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39. Ayrıca lekeleri temizlemek, hataları telafi etmek ve borçları ödemek için de geri döndünüz. Gerçek 

Tanrı'yı tanıyan ve yasaya sahip olan halk olmanıza rağmen, artık geçmişte olduğu gibi hastalıklara ya da 

putperestliğe düşmeyeceksiniz. Ama acı, ışığı ve huzuru aramanıza neden oldu. 

Aynı şekilde, o ilk günlerde, ülkenizde buğday ve dolayısıyla ekmek kıtlığı olduğunda, zengin Mısır'a 

göç ettiniz. Daha sonra, Firavun'un köleleri olarak yola çıktınız, çölün zorluklarına göğüs gerdiniz ve 

özgürlüğü özlediğiniz için "vaat edilen toprakları" aradınız. Şimdiki zamanda hemcinslerinizin alaylarına ve 

öfkelerine meydan okudunuz çünkü Beni bu biçimde arıyorsunuz; çünkü ruhunuz yücelmeye ve 

ruhsallaşmaya susamış durumda. 

40. Siz, babasının evine her döndüğünde, babasının kollarını onu kucaklamak için uzanmış ve ziyafet 

masasına oturtmak için sofrayı hazır bulmuş olan "müsrif oğul "sunuz. 

41. Uzun yolculuktan yorgun geldiniz, ruhunuz lekeli ve bedeniniz zayıftı. Ama şaşırdınız, uzaktan 

"şehrin kapılarının" açık olduğunu, size sevgimi, öğretilerimi ve yeni gelişimin kutsamasını vermek için 

gelmenizi beklediğini gördünüz. 

42. Geçmişte ata yurdunuz olan Kenan'da şimdi Kendimi göstermek istemedim; çünkü artık ne 

Musa'nın ne de Mesih'in zamanıdır: Kutsal Ruh'un çağıdır. 

İlahi Sözümü işitiyorsunuz ve size gerçekten söylüyorum: Bana olan inancınızı ateşleyen Birinci 

Çağ'daki o kudret helvası ve İkinci Çağ'da size sofrada verdiğim ve size kurtuluşunuzun yolunu gösterdiğim 

o ekmek, ruhunuzun ebedi huzura ve ışığa kavuşması ve bir daha asla açlık hissetmemesi için bu zamanda 

da sunduğum besindir. 

43. Koruduğunuz ruhani sadeliği kullanarak, tıpkı başka bir zamanda bu halktan patrikler, 

peygamberler, elçiler ve havariler yetiştirdiğim gibi, aranızdan ses taşıyıcılarımı, yeni peygamberlerimi ve 

öğrencilerimi seçiyorum. Bugün size Yasamı Doktrinim aracılığıyla açıklıyorum. Size bu zamanda nasıl dua 

edeceğinizi, Bana nasıl hizmet edeceğinizi ve insanların gerçek kardeşleri ve Tanrı'nın çocukları olmak için 

nasıl yaşayacağınızı öğretiyorum. 

44. O zaman, yeni öğrencilerim güçlendiğinde, krallığımın Yeni Kudüs'ü insanlara inecek ve yıkılmaz 

duvarlarında kötülük, putperestlik, yalanlar ve insan zihninden ve kalbinden kaynaklanan tüm karanlıklar 

paramparça olacak. 

45. Babanızın bir rüya aracılığıyla Yakup'a, çocuklarının tüm ulusları kutsayacağına dair söz verdiğini 

hatırlayın. Eğer bu kökten geliyorsanız, kaderinizin benim huzurumu getirmek ve bunu insan 

kardeşlerinizin kalplerine ulaştırmak olduğunu anlayın. 

46. İnsanlar: Bu zamanda hâlâ Musa'nın Yasası'nı izleyenler ve Hıristiyanlık dönemine göre yaşayanlar 

vardır. Herkes yeni bir çağın doğacağından şüphelenmiyor ya da bunu arzulamıyor. Bunun nedeni, 

herkesin aynı şekilde ilerlememesi ve gelişmemesidir. Bu nedenle size diyorum ki, iyi bir çoban ve iyi bir 

ekinci gibi iyi işçiler olabilmeniz için bu öğretileri öğrenin. Toprağı işleyenlere bakın: Benim adıma 

ekiyorlar. Büyüme mevsimi iyi geçmiş ve tohumları bereketlenmişse, dualarını eder ve Yaratıcı'ya 

şükrederler. Eğer hava sert geçmiş ve tohum bozulmuşsa, bir sonraki yıl aynı şevkle tekrar ekim yapmak 

için sabırsızlıkla beklerler, ta ki bir önceki tohumun yerini alıp çoğalana kadar. Eğer bu zamanı 

değerlendirir ve insanların yüreklerine umut ve inançla tohum ekmeye başlarsanız, lütfumun çiyleri 

tarlaları, çorak tarlaları benim gücümle verimli hale getirecek ve sevgi ve iyi niyetle ektiğiniz tohumlarınız 

filizlenecektir. Ektiklerinizi koruyacağım ve Ruhumun parlak güneşi başakları yaldızlayacak, böylece 

hasadınız Rabbinize övgü ve yücelik şarkılarıyla getirilecek. 

47. Bilin ki bu ulusu fırtınalardan korumak için onu gözeten benim. Onları huzur içinde tutuyorum, 

çünkü yüksek öğütlerimde onları bu zamanda insani ve ruhani anlamda büyük bir görevi yerine 

getirmeleri için görevlendirdim. 

48. Kaos gelecek; çünkü yeryüzünde hükümdarlar ve imparatorluklar var olduğu sürece, güç iddiaları, 

düşmanlıklar ve savaşlar da olacak ve barış olmayacaktır. 

49. İnsanlar arasında hayırseverlik yok, yasalarıma uyulmuyor. Ne gerçek kardeşler, ne ebeveynler, ne 

de çocuklar vardır ve bu nedenle kaos insanlığı tehdit etmektedir. 
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50. Bunu size sadece duyuruyorum, çünkü Benden hiçbir kötülük çıkamaz. Kaos, vicdanını dinlemeyen 

ve kötü fısıltıların kendisini yönlendirmesine izin veren insanın içsel hazırlık eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Ama siz ─ katı yüreklerinizin sarsılması için tüm bu denemelerin gerçekleşmesini mi 

bekliyorsunuz? ─ Hayır, çocuklarım, dua edin, şimdi bile yorulmadan çalışın, liyakat kazanın ve kendinizi 

yenileyin. Bu senin görevin. "Dünyanın barışını gözetin, dualarınızla kutsamalarımı kendinize çekin ve 

hemcinsleriniz için bir örnek olarak Yasama sadık kalın. 

51. Beni izlemeye istekli olan herkes öğretilerimi paylaşacak ve öğrenci olarak adlandırılacaktır. 

52. Beni çevreleyen ruhların bütünü İsrail halkının bir parçasını oluşturur. İnsanlıktaki erdemin 

yeniden canlanması onların itaatine bağlıdır. Bugün bu halkı halkla konuşmak için sözcüm olarak 

kullandım ve onlardan görevlerini yerine getirmelerinin ilk meyvelerini aldım. 

53. Sizler İşim için savaşçı olarak eğittiğim ilk kişilersiniz ─ "Büyük Şehir "in ilk taşlarını sağlam zemine 

yerleştirmek için şevkle çalışması gerekenler. Kendinizi imanla güçlendirmeli ve Bana güvenmelisiniz. Ses 

taşıyıcılarım aracılığıyla 1950'nin son gününe kadar sizinle yorulmadan konuşacağım ve bundan sonra 

yetkinizin kanıtını vermek için insanlığın arasında kalacaksınız. 

54. Size, ruhani yaşamın gizemlerine nüfuz etme arzusuyla uğraşan ama buna ulaşamayan bilim 

adamlarını göndereceğim. Sizi arayacaklar çünkü sizin bu ulusun yerlisi olduğunuzu, Benim vahiylerime 

sahip olduğunuzu ve Benim tarafımdan "meshedildiğinizi" biliyorlar. Sizinle birlikte Sözümü hevesle 

özümseyecekler ve onlara karşı nasıl davranacağınızı sezgisel olarak bileceksiniz ─ gurur duymadan, 

uysalca, öğrencilerime yakışır şekilde, Petrus'un vaaz ettiği ya da Yahya'nın konuştuğu gibi. Aynı şekilde, 

kendinizi hazırladığınızda siz de konuşacaksınız ve Benim yardımımı arzulayarak yukarı doğru 

döndüğünüzde, sizin aracılığınızla konuşacağım ve onların yüreklerine ulaşacağım. Bana hizmet eden 

yerleri ve kişileri tanıma arzusuyla seni arayıp bulacaklar; ama sen onlara sadece Benim Öğretimin özünü 

açıklayacaksın. Birçoğu din değiştirecek ve sözlerinizdeki hakikat sayesinde bu halkın bir parçası olacak. 

55. Bu halkın yolu uzun olmuştur. Aralarına, hedefe işaret etmeleri ve Yasa'nın savunucuları olmaları 

için her zaman güçlü, gayretli ruhlar gönderdim. Ancak üç zamanda denemeler, ziyaretler ve 

mücadelelerle oluşan, bazen güçlü bazen zayıf, bazen özgür bazen hapsedilmiş, bazen anlamayan ama 

sonra sevilen ve kabul edilen bu halk her zaman Benim ayrıcalıklarıma sahip olmuştur. 

56. Size adaleti sadece ben sağladım. Çarmıh'ta sevginin en yüce kanıtını aldınız, ama aynı zamanda 

eğer hak ettiyseniz, Benim adaletimin şiddetini de aldınız. Kaderinizde Beni Üç Zaman'da kabul etmek 

vardı. Bugün, İkinci Zaman'da olduğu gibi, alçakgönüllüleri, mirastan mahrum bırakılanları ve adalete aç 

olanları aradım ve onların ruhlarını yükselttim ve bir mürit ya da havarinin yerini almalarını sağladım. 

57. İnsanın maddi olarak geliştiği, bilgisiyle övündüğü ve Beni tanımadığı bir zamanda yaşıyorsunuz. 

Ruhani misyonunu unutur ve bedeninin yaşaması, tazelenmesi ve ruhunun yücelmesi için aklının deneyim 

alanına, hizmetine sunduğum doğayı hor görür. Kendisinde en büyük değere sahip olan ve uğruna her 

zaman geldiğim şeyi, yani Bana ait olan ruhunu tanımıyor. Ancak dünyanın yüzü değişeceği gibi, insanoğlu 

da Beni tanıyacaktır. Bugün hala maddi olan idealleri manevi hedeflere dönüşecektir. Tüm insanlar 

sınavlara tabi tutulmuştur ve bu sınavlarda ruh arınır ve eğilir. 

58. 1866 yılından bu yana insanlık, seçilmişleri yavaş yavaş hazırladığım yeni bir çağa girdi. Bu halk 

komisyonlar aldı, onlara ruhani armağanlarını onayladım. Her yaratığa ait olduğu kabileyi ve özel 

görevinin ne olduğunu açıkladım. Yazıldığı gibi, ruhsal ev sahiplerimi ─bazılarını bedende, bazılarını ruhta- 

birleştirdim. 

59. Her topluluk için bir lider tayin ettim. 

temsilci orada olacaktı ve onlara, halkın güçlü olabilmesi için herkesin kendi arasında birleşmesinin Benim 

isteğim olduğunu bildirdim. 

60. Benim tarafımdan eğitilen yaratıklara, Kendimi insan sözleriyle insanlığa açıklamaları için ses 

taşıyıcıları görevini verdim ve öğretilerimin yayılması için onların sayısını çoğalttım. Ruhani dünyanın 

insanlıkla iletişim kurması ve şifa ve danışmanlıkta merhametini ortaya koyması için Çalışanlar Bedenini 

yarattım. 
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61. Liderin desteği, lider ile emir sahipleri arasında arabulucu ve her toplanma yerinde halkın sırdaşı 

olması gereken kişiye "temel taş" demek benim isteğimdi. 

62. Kahinler atadım ve onları insanlar tarafından yorumlanacak vizyonlar almaları için eğittim, böylece 

uyanık kalacaklardı. 

63. Yazacak olanlara "altın tüy" siparişi verdim. Zihinlerini eğittim ve sözümün basılması ve tüm 

zamanlar boyunca korunması için başka zamanlarda da yazıları gözetmiş olan koruyucu ruhları 

gönderdim. 

64. Toplumdaki düzeni denetlemeleri için "bekçiler" yetiştirdim ve onlara "sütunlar" adını verdim. 

65. Tüm bu yaratıkları aydınlattım ve ilhamım onların üzerine döküldü. Şimdi bu ofisleri teslim alan 

herkese ne içerdiklerini anlayıp anlamadıklarını soruyorum. 

66. Donanmanız için size üç yıl daha veriyorum. Bundan sonra, bu bakanlıklar bir olacak ve hepiniz 

"ilahi tarladaki işçiler" olarak adlandırılacaksınız ve sözümü duymamış olan herkese, onları eğitebilmeniz 

için emanet edileceksiniz. Artık öğrenci değil, efendi olacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 184 
1 İnsanlık, karanlığa gömüldünüz. Ama ışığa yükselme vaktiniz geldi. 

2 Sizi uyuşukluğunuzdan uyandırması için İlyas'ı gönderiyorum. Uyanık olmasaydınız varlığımı nasıl 

hissedebilirdiniz? 

3 Benim dünyanıza bir insan olarak gelmemi beklemeyin; o ders sona erdi. Yine de, sizinle sadece 

ruhen birlikte olmama rağmen, bunun şimdiye kadar Kendimi açıkladığımdan daha yüksek bir vahiy biçimi 

olduğunu size kanıtlayacağım. Bu, sizi ruhsal açıdan geçmiş zamanların insanlarından daha yetenekli 

gördüğümün kanıtıdır. 

4 Aranızda yaşamak için bir bedene ihtiyacım olmayacak ve sesimin duyulması için bir insana 

dönüşmem de kesinlikle gerekli olmayacak. Yine de, Efendi olarak, Yargıç olarak, Hekim olarak Ben 

kayıtsız şartsız yanınızda olacağım. 

5 Ruhunuzun pek çok yetisi ve duyusu vardır, öyle ki onlar aracılığıyla Benim mesajlarımı 

alabilesiniz. Ancak bugüne kadar varlığınızda mevcut olan bu yetileri bilmediğiniz için, Beni yalnızca 

bedeninizin gözleriyle görebileceğinize ve kulaklarınızla duyabileceğinize inanıyorsunuz. Şimdi, uyku 

odanızın sessizliğinde Benim varlığımı hissettiğinizde ve dua ettiğiniz anlarda ilhamın ışığıyla dolup 

taştığınızı hissettiğinizde, bu düşüncenin savunulamaz olduğunu size kanıtlayacağım. 

6 Sizler hala ışıksız ruhlarsınız, ama sizden ilhamlar, yüksek fikirler, asil duygular ve iyi işler şeklinde 

ışık kıvılcımları yayılmasını sağlayacağım. 

7 Mezardaki Lazarus gibisiniz, ruhsal yaşam için ölüsünüz. Ama çağrım üzerine beni takip etmek ve 

gerçeğime tanıklık etmek için ayağa kalkacaksınız. 

8 Dünya halklarını her gün sarsan bu olaylar, sizi tövbeye, duaya, hatırlamaya ve arınmaya çağıran 

doğruluk çağrılarıdır. Ancak bu deneme zamanı, insanların inatçılığı ve ahmaklığı yol verene, kibirlerinden 

ve dinsizliklerinden vazgeçene kadar sürecektir. 

Yeryüzünde duyulan her zaman doğruluk çağrıları olmayacaktır; çünkü daha sonra, insanlık 

arındığında, insanları heyecanlandıran çok farklı olaylar olacaktır. İlahi ilhamlar ve ruhani tezahürler 

olacaklar, doğanın vahiyleri olacaklar. Bazıları ruhunuzun mükemmelliği için, diğerleri ise dünyadaki 

yaşamınızın yararı için. 

9 İnsanların daha fazla lütuf elde edebilecekleri armağanın ya da erdemin ne olduğunu biliyor 

musunuz? Hayırseverlik. Çünkü bu onların yüreklerini yüceltecek, ruha kendini hemcinslerine verme 

fırsatı verecek ve iman tohumunda en çok ürün veren şey olacaktır. Çünkü "tarlalar" ve "tarlalar" sefalet, 

acı, yoksulluk ve hastalıkla doludur ─ sevgiye aç olan ve çiçek açmak için sadece bir tohum ve biraz 

yağmur bekleyen tarlalar. 

10 Şu anda yeryüzünde Benim Sözümü vaaz edenler için günahın ilerlemesini, düşmanlıkların ve 

tutkuların taşmasını durdurmak imkânsız görünse de, insanların iyiliğe ve doğruluğa dönüşü Benim için 

imkânsız değil, hatta zor bile değildir. 

11 Büyük ulusları yöneten insanları görüyor musunuz? Onların yasalarının ve doktrinlerinin gücünü 

biliyor musunuz? Bilim insanlarının düşüncesizce ve küstahça doğanın sırlarına nüfuz ettiğini görüyor 

musunuz? Doğrusu ben sana diyorum ki, onlar bütün kibirleri, bütün hünerleri ve bütün bilgileriyle bana 

secde edecekler. Çünkü insanın her eseri eninde sonunda bir sınıra ulaşır; o zaman insanlar kendi 

rızalarıyla gözlerini gerçeğe açmalı ve her bir eserlerinin kapsamını, ihlallerinin ciddiyetini ve 

sapkınlıklarının boyutunu fark etmelidir. 

12 Size tüm yaptıklarının kusurlu olduğunu söylemek istemiyorum ─ hayır. Ama hemcinslerine 

sağladıkları iyilik o kadar azdır ki, yaptıkları iyilik o kadar azdır ki, yasamın adalet terazisinde daha ağır 

basan haksız ve kötü olanı yargılaması daha iyidir. 

13 İnsanlığa, işini bitirmesi ve ilahi yargıca hesap vermesi için hâlâ kısa bir süre tanınmaktadır. 

14 Bu arada ışığım ilerler, yayılır ve her yere ve her ruha nüfuz eder. 
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15 Benim isteğim, tezahürlerimin bu zamanı geldiğinde, tüm işaretlilerimin çoktan hazırlanmış 

olmaları, izliyor ve dua ediyor olmaları, geliş saatimi beklemeleri ve size açıklayacaklarımı duymak için tek 

bir beden ve tek bir irade oluşturmalarıydı. Ama aranızda gerçek kardeşliği bulamadım. 

16 Benim talimatlarımı alan bu insanlar, hemcinslerini eğitecek ve onları efendi yapacaklar. 

17 Ama size doğrusunu söyleyeyim, ben sadece yeryüzünde yaşayan sizleri aydınlatmaya gelmedim, 

aynı zamanda sizin bilmediğiniz diğer yaşam dünyalarında yolunu kaybetmiş tüm ruhları da çağırdım. 

18 Emirlerimi yerine getirmek için ruhani varlıklarda ne büyük bir teslimiyet gördüm! Bedenden 

özgür olan ruhları, bu zamanda kendini görevini yerine getirmeye hazır hale getirmeyi daha kolay buldu. 

19 Onlardan kaçı Beni hatadan arınmış ve 

Uzun bir kefaret döneminden sonra günahlar. Onlara Yedi Mühür Kitabı'nın altıncı döneme tekabül eden 

kısmını vahyettiğimde, ruhları yüceldi ve yücelişleriyle sizi teşvik ettiler, yolunuzdaki engelleri kaldırdılar 

ve size öğrenciler olarak onurlu bir yer verdiler. 

20 İlahi öğretileri anlamak için kendini yenilemek ve yasayı araştırmak gerekir. 

Bu sayede Sözümü anlayacak ve insan bilimi yoluyla ulaşamayacağınız büyük ifşaatlar alacaksınız. 

İnsanın boynunu eğeceği ve Babasını sizden istediğim saygı ve sevgiyle seveceği gün gelecektir. 

Benim tezahürüm herkes tarafından anlaşılabilir. Beyninizin kapasitesine göre konuştum, çünkü tüm 

bilgeliğimi kavrayamazsınız. Öğretilerimi size bildirdiğim bu basit kelimeye, aklınızdan gelen hiçbir şeyi 

eklememelisiniz ve eğer onu başka dillere çevirirseniz, ilahi anlamının bozulmadan kalmasına dikkat edin. 

21 Kendinizi öyle hazırlayın ki, bu zor görevle meşgul olduğunuzda beyniniz ışığımı tüm berraklığıyla 

yansıtan berrak bir ayna gibi olsun. 

22 Bana yakın yaşa. Ben yaratılmış olan her şeyin yaşamı, başlangıcı ve sonuyum. Eğer size benimki 

gibi bir görev verdiysem, bunun nedeni sizi sevmem ve Beni örnek almanızı istememdir. 

23 Kalpleri kurtarın, mucizeler yaratın, birbirinizi sevin. 

24 Eğer içinizde çarmıhı yüklenmek için gerekli inancı ve ruh gücünü hissediyorsanız, evlere gidin ve 

sözümü getirin, geniş topraklardan geçin ve denizlere yelken açın. Sizden önce gidip yolu hazırlayacağım. 

25 Uyanık olun, çünkü kuzu postuna bürünmüş birçok kurt size gelecek ve sizi yoldan çıkarmak için 

kandırmak isteyecektir. Ama izleyin, kalplerindeki niyetleri keşfedeceksiniz. 

26 İnsan dostlarınız acı çekmeye başladığında ve 

Eğer gözyaşlarını durdurmak istiyorsanız, bunu yapın. İçinizdeki tüm iyiliği verin, sonra ahirette, bu 

dünyada gösterdiğinizden daha büyük bir merhamet alacaksınız. 

27 Sevgili insanlar, dualarınız Bana yükselir, tıpkı İlk Zaman'da mezmurlarınızın Tapınak'ta Bana 

yükseldiği gibi. Ama o zaman geçti ve ruhunuz evrim geçirdi. Yeruşalim'in büyük tapınağı artık yok, çünkü 

Benim Sözüm gerçekleşti ve onun maddi tasarımından geriye tek bir taş bile kalmadı. 

28 Antlaşma Sandığı ya da Yasa Tabletleri yoktur. 

artık sunak yok. Ruhunuz, inanması ve anlaması için ona hizmet eden ve Bana ibadet etmeyi öğreten şekil 

ve sembollerin ötesindeki gerçeği arar. Ancak bugün, anlamları ruh tarafından anlaşıldığı için bunların 

artık herhangi bir gerekçesi olmadığını anlıyor. Semboller yalnızca Rab'bin ilahi öğretileri insanlara 

açıklamak için kullandığı maddi nesnelerdi. 

29 Dolayısıyla öğrenci temel öğretiyi anlamaya başladığında, daha yüksek ilhamlar ve daha ruhani bir 

ibadet arzusunda yükselmek için eski ibadet biçimlerini unutmalıdır. 

30 Unutmayın, gözlerinizin önünde Beni somutlaştıran bir sembol olması gerektiği sürece, İlahi 

Ruh'la doğrudan bağlantı kuramazsınız. Bununla birlikte, hepinizin bu ruhlar arası diyaloğu kullanmaya 

çağrıldığınızın farkına varın. 

31 Bu yaşamda sizi çevreleyen ve kucaklayan her şey ebedi yaşamın bir yansımasıdır, anlaşılabilmesi 

için maddi formlar ve nesneler aracılığıyla açıklanan derin bir öğretidir. 

32 Bu harika dersin özüne henüz ulaşmadınız ve insanoğlu yeryüzünde sürdürdüğü yaşamı 

sonsuzlukmuş gibi algıladığı için tekrar tekrar hata yapmıştır. Onun dışsal biçimleriyle ilgilenmekle 

yetinmiş ve ilahi vahyin içerdiği her şeyi, yani tüm yaratılışın içerdiği özü ve gerçeği reddetmiştir. 
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33 Bu "kitap" ruhlarda ışığını bıraktığında ve son sayfasına kadar anlaşıldığında, insan dünyayı terk 

edecek ve ruhu, insan yaşamının yol boyunca ona öğrettiği her şeyi bileceği ve kullanacağı yeni bir eve 

geçecektir. O zaman madde yaşamı boyunca kendisine vahyedilen birçok öğretiyi kavrayabilecektir. 

34 Üstadınızın size büyük bir sevgiyle ithaf ettiği bu sözleri inceleyin ki, onların ışığında işlerinizi 

değerlendirebilesiniz. Ve durduğunuzu fark ettiğinizde, buna yol açan nedenlerin neler olduğunu bulun ki 

gelecekte bunlardan kaçınabilesiniz ve gelişim yolunuzda daima ilerleyebilesiniz. 

35 Yeryüzündeki halkıma verdiğim görev büyük ve çok hassastır. Bu nedenle her çağda onu Sözümle 

esinlemek ve ona Yasa'nın içeriğinden daha fazlasını açıklamak için aradım. 

36 Sevgi, iyilik ve adalet yasası, çağlar boyunca ona miras bıraktığım manevi miras olmuştur. Dersten 

derse insanlığı Yasa'nın tek bir emirde özetlenebileceği anlayışına getirdim: sevgi. Yaşamın kaynağı olan 

Baba'yı sevin, Baba'nın bir parçası olan hemcinslerinizi sevin, Rab'bin yarattığı ve buyurduğu her şeyi 

sevin. 

37 Sevgi bilgeliğin, yüceliğin, gücün, yüceltmenin ve yaşamın kaynağı, başlangıcı ve tohumudur. Bu, 

Yaradan'ın ruh için çizdiği gerçek yoldur, öyle ki adımdan adıma ve evden eve Bana yaklaştığını giderek 

daha fazla hissedebilsin. 

38 Zamanın başlangıcından beri insanlar putperest ayinlere ve dini fanatizme düşmek yerine ruhani 

sevgiyi bir kült haline getirmiş olsalardı, bugün insanların korku ve sefaletiyle bir gözyaşı vadisi haline 

gelen bu dünya, ruhların bu yaşamdan sonra ruhun yoluna gireceği ruhani evlere ulaşmak için liyakat 

kazanmaya gelecekleri bir huzur vadisi olurdu. 

39 Size doğrusunu söyleyeyim, insan yaşamının hiçbir döneminde insan Benim Yasamın bilgisinden 

yoksun kalmamıştır. Çünkü ruhu olan İlahi kıvılcımdan, ruhunda bir ışık kıvılcımı, zihninde bir sezgi veya 

kalbinde bir ipucu asla eksik olmamıştır. Bununla birlikte, ruhunuz gözlerinin önünde karanlık bir bandajla 

öbür dünyaya geri döndü ve size söylüyorum ki, bu dünyadaki yaşamın bu sınavlar vadisinde içerdiği dersi 

kullanmayan her kim olursa olsun, onarımını tamamlamak ve her şeyden önce öğrenmek için ona geri 

dönmelidir. 

40 Yanlış olan, yeryüzündeki yaşamın ne anlama geldiği, ruhun ne olduğu ve ruhlar dünyasının ne 

olduğu hakkında sahip olduğunuz fikirdir. 

İnananların çoğu, belli bir doğrulukla yaşarlarsa ya da yaşamlarının son anında işledikleri günahlardan 

tövbe ederlerse, ruhları için cennetin kesin olduğunu düşünürler. 

Ancak insana çok hoş gelen bu yanlış fikir, yaşamı boyunca yasayı yerine getirmekte sebat 

etmemesinin nedenidir ve böylece ruhunun bu dünyayı terk edip Ruhsal Dünyaya girdiğinde, hayal ettiği 

harikaları görmediği ve hakkı olduğunu düşündüğü yüce mutluluğu hissetmediği bir yere geldiğini 

görmesine neden olur. 

41 Cennete gideceklerinden emin olan ve bunun yerine sadece kafa karışıklığı bulan varlıklara ne 

olduğunu biliyor musunuz? Artık yeryüzünde evlerinde olmadıklarından, cismani kabuklarının 

desteğinden yoksun olduklarından ve ruhani ışık kürelerinin bulunduğu o yüksekliklere 

yükselemediklerinden, kendileri için ─farkında olmadan─ ne insani ne de derin ruhani bir dünya yarattılar. 

Sonra ruhlar kendilerine sormaya başlar: Burası cennet mi? 

Yeryüzünde bu kadar uzun süre dolaştıktan sonra Tanrı'nın ruhlar için belirlediği yuva burası mıdır? 

42 Hayır ─ başkaları söylüyor ─ burası sadece ışığın, sevginin ve saflığın var olabileceği "Rab'bin 

rahmi" olamaz. 

43 Yavaş yavaş, düşünme ve acı yoluyla, ruh anlamaya başlar. İlahi adaleti anlar ve ruhunun ışığıyla 

aydınlanmış olarak geçmişteki işlerini yargılar ve bunların zavallı ve kusurlu olduklarını, inandıklarına layık 

olmadıklarını keşfeder. 

Daha sonra, bu iç gözlem nedeniyle alçakgönüllülük ortaya çıkar ve geride bıraktığı yollara geri 

dönme, lekeleri silme, hataları telafi etme ve Babasının önünde gerçekten değerli bir şey yapma arzusu 

doğar. 

44 İnsanlığı bu gizemler konusunda aydınlatmak gerekir ki, madde içindeki yaşamın insanın ruhu için 

liyakat kazanması için bir fırsat olduğunu anlayabilsin ─ daha yüksek bir ruhsallaşma alanında yaşamayı 
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hak edene kadar onu yüceltecek olan liyakat; burada geride kalmamak ve seviyeden seviyeye yükselmeye 

devam etmek için yeniden liyakatle hareket etmesi gerekir; çünkü "Baba'nın evinde birçok köşk vardır." 

45 Baba'nın ebedi yasasının size öğrettiği gibi, bu erdemleri sevgi yoluyla elde edeceksiniz. Ve 

böylece ruhunuz mükemmelliğe giden merdivende adım adım ilerleyecek, Cennetin Krallığına ─ruhun 

mükemmelliği olan gerçek Cennete─ götüren dar yolu öğrenecektir. 

46 Barış ve sevginin yollarını bulmak için Bana gelen sizler hoş geldiniz. Bu insanlara hoş geldiniz 

diyorum ve onları ruhani bir görevin beklediğini anlamalarını sağlıyorum. 

47 Öğrencilerim, Benimle birlikte mücadele edeceksiniz, Efendinize yakın çalışacaksınız ve böylece 

sizi dağın zirvesine götürecek yolu kat edeceğiz. Bana alçakgönüllülükle, Babanızdan size şu ya da bu 

armağanı vermesini istemeden, ama O'nun her bir çocuğu için sağladığını isteyerek kabul ederek 

geleceksiniz. 

48 Ruhunuzda ışık var ve dahası, deneyiminizi verimli kılan denemeler yolunda çoktan ilerlediniz ve 

bu nedenle artık hayranlık duyulmak ve hizmet edilmek için büyük olmayı isteme kibrinin kendinize 

hükmetmesine izin vermiyorsunuz. 

49 Benden başka kim ruhlara hükmedebilir ve kaderlerine rehberlik edebilir? Hiç kimse. Bu nedenle, 

hükmetmek istediği için Rabbinin yerini almaya niyetlenen her kim olursa olsun, kendisi için eğilimlerine, 

tercihlerine, güç iddialarına ve kibirlerine göre bir krallık yarattı ─ maddeden, temel tutkulardan ve 

aşağılık duygulardan oluşan bir krallık. 

50 Ruha boyun eğdiremezsiniz, çünkü onun içinde mükemmel bir adalet vardır. Ruhlarda sadece 

saflığın asil duygular üzerinde gücü vardır, sadece iyilik onları harekete geçirir ─ tek kelimeyle, ruh sadece 

hakikat ve iyilikle beslenir. 

51 Bu nedenle, ey öğrenciler, her ne kadar kendinizi bol armağanlarla donatılmış görseniz ve 

herkesin sahip olmadığı bir iyiliğe sahip olduğunuzu anlasanız da, kendinizi kimseden üstün 

hissetmemelisiniz. Sahip olduğunuz her şeyi Davamın hizmetine sunun, çünkü Davam sevgi ile karakterize 

edilir ve bu şekilde insan kardeşlerinize faydalı olabilmek için tüm yaşamınızı ona adamalısınız. 

52 Yarattığınız boşluklar imparatorluğunu yok edin. İnsan tutkularını kontrol edin ve ruhunuzun, size 

bilgelik veren sevgi ve ışıkla dolu en içteki özünde kendini göstermesine izin verin. 

Yaşamınızdaki tüm eylemlerde İsa'yı örnek almaya çalışın. O dünyaya bir günahın kefaretini ödemek 

ya da Babasının yargısını almak için gönderilmemiştir. Bugün sizinle tekrar konuşan Mesih, insanların 

yüreklerine inerek onlarda kendi sevgi, adalet ve hakikat krallığını kurdu. İnsanlara materyalist öğretiler 

ya da adaletsiz yasalar getirmedi. O, insanların açgözlülüğünü uyandırmak ya da tutkularını beslemek için 

gelmedi. O, ruhun ahlakı olan sevgi öğretisini getirdi. Bu nedenle O kalabalıklara, "Benim krallığım bu 

dünyaya ait değildir" dedi. 

53 Kalbinizin derinliklerinde Bana, büyük ruhani varlıkların asi olmalarının ve Tanrı'ya karşı çalışmak 

istemelerinin nasıl mümkün olabileceğini soruyorsunuz. Sana şunu söyleyeyim: Bana karşı ayaklananlar 

henüz gerçekten büyük değiller. Onlar, yetilerinin bir kısmını geliştirebilmiş ve diğerlerinin gelişimini 

ihmal etmiş olan kusurlu ruhani varlıklardır. Zekaları gelişmiştir, ancak ruhlarının asil duyguları 

gelişmemiştir. 

54 O zaman size insanın sadece ekmekle yaşamadığını belirtmemin nedeni de buydu. Çünkü 

yeryüzünün ona verdiği dünyevi öğretilerden ayrı olarak, tam mükemmelliği için ruhun ışığına ihtiyacı 

vardır ve bunu da yalnızca benim öğretilerimde alabilir. 

55 Siz insanlar: Yüzyıllar boyunca yeryüzünde dolaştınız, her zaman tutkularınızın yükü altında 

ezildiniz. Ama artık son geldi, ruhun hizmetkârı olacak bedende hüküm süreceği ve evi olarak sonsuzluğa 

sahip olacağı ruhsal kurtuluş çağındasınız. 

56 Yakında nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi öğreneceksiniz, böylece dünyaya yaşamınızda 

sahip olması gereken yeri ve ruha varlığınızda sahip olması gereken yeri nasıl vereceğinizi bilebilirsiniz. 

57 Size vereceğim bu sözler kehanet niteliğindedir, öyle ki kendinizi zorlamanız ve geleceğinizdeki 

umut ışığına güvenmeniz için bir teşvikiniz olsun. 
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58 Dünyadan acıları yüzünden gözyaşı dökerek geçenler, onları terk ettiğimi sanmasınlar. Onların 

sabrını sınıyorum ve yalnızca arınmalarını bekliyorum ki böylece takipçilerimin sayısını artırabilsinler. 

59 Ruhsallaştırma insanlara gelecek, şüphelerini giderecek, güvenli yola dönmelerini sağlayacak, 

gerçeğin ışığını görmelerini sağlayacaktır. O zaman insanlar şöyle diyecekler: "Rab'bin 'Her göz Beni 

görecek' sözü gerçek oldu." 

60 Şu anda acının çok büyük olduğunu bilmelisiniz, çünkü insan ruhu şimdi kalbinizin bilmediği 

borçları ödüyor ve uzun zamandır içinizde olan lekeleri siliyor. Kat ettiğiniz uzun yolda kim olduğunuzu ve 

çalışmalarınızın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Ama şimdi bu vahyi bilen sizler, sabır ve teslimiyetle 

kendinizi silahlandırmalısınız. Çünkü bu sizi yüceltecek ve arınmanıza yardımcı olacaktır. 

61 Sizi temin ederim ki şu an için geçmişinizi bilmeniz gerekli değildir; başka zamanlarda şimdi telafi 

etmeniz gereken hatalar yaptığınıza dair bir sezginiz veya sezginiz varsa bu sizin için yeterlidir. Öte 

yandan, Sözüm aracılığıyla geleceğiniz hakkında çok şey bilmenizi istiyorum, çünkü bu ışık kalplerinizde 

ruhun ve bedenin yukarı doğru evrimleştiği huzur ve ışık dolu bir yaşama ulaşma umudunu doğuracaktır. 

Çünkü fiziksel ve ruhsal olan arasında uyumun hüküm süreceği zamanlar gelecektir. 

62 Işığım tüm yolları aydınlatacak ve mezhepler ve dinler önlerinde tek bir yol, tek bir yasa 

görecekler: İlahi Ruh'un Sevgi Yasası. Bu, tüm ruhları birleştirecek olan dünyayı kucaklayan öğreti 

olacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 185 
1 Öğretilerimi insan aklı aracılığıyla duymanıza rağmen, size bu öğretiyi verenin Ruhum olduğuna 

inandığınız için sizi kutsuyorum. 

2 Ses taşıyıcısının kusurlarını görmezden gelirsiniz, yalnızca ilahi anlamı anlamakla ilgilenirsiniz. 

Sözümü bu şekilde inceleyenler gerçeği keşfedenlerdir. Onlar yarın benim öğretimi insanlara açıklamak 

üzere yola çıkacak olan öğrenciler olacaklar. Geçmiş zamanların kutsal yazılarını yorumlamada hata 

yapanların anlamasına neden olacaklardır. Çünkü vahiylerimin hakikatini keşfetmek için kelimelerin 

maddi anlamına bağlı kalmamak, hakikat ve yaşam olan öz olan manevi anlamı aramak gerekir. 

3 Bu nedenle, bu halkı aynı zamanda derin bir öğreti olan bir sınava tabi tuttum, çünkü Sözümü bir 

insan aklının aracılığı ile verdim ve onlara Sözün dış şekli ile ilgilenmemelerini, anlamını keşfetmek için 

özüne nüfuz etmelerini söyledim. Bu talimatla, bu insanlar önceki mesajlarımın yorumunu arayanlara, 

herhangi bir öğretinin, pasajın veya herhangi bir şeyin anlam içeriğini zihinsel olarak keşfetmenin yolunu 

açıklayabileceklerdir. 

benzetme tek olan gerçeği ortaya çıkarır. 

4 Bu insanlar arasında, ruhlarını ve bedenlerini ne kadar iyi hazırlarlarsa, ses taşıyıcısı aracılığıyla 

verdiğim talimatların o kadar bol ve net olacağını yavaş yavaş anlayanları da görüyorum. Ah, keşke tüm 

bu kalabalıklar lütfuma layık olduklarını kanıtlama yoluna gerçekten talip olsalar ─ benim tezahürüm ne 

kadar büyük ve mükemmel olurdu! 

Ama yine de birçok kalbin, ruhlarının özgürce yükselmesine izin vermek yerine, onu maddi bir sunakta 

tuttuklarını, yararsız törenlerle dağıttıklarını ve alışılmış geleneklerle yorduklarını fark etmeden, Benim 

Varlığıma inanabilmek için dışsal tapınma arayışında olduklarını görüyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, o 

zaman sizin için artık geçmiştir. 

Uzun bir süre boyunca kiliselerin ihtişamında duyularınızı tazelediniz, uzun bir süre boyunca 

hemcinslerinizin sanat eserlerine hayran kaldınız. Şimdi tüm bunları arkanızda bırakmalısınız ki ruhunuz 

kendisi için mukadder olan harikulade yaşama erişebilsin, onun içinde dua ettiği anlarda kendisini ışıkla 

doyursun ve kendinden geçtiği sırada aldığı tüm sevinç ve ilhamları bedenine aktarsın. O zaman dünyanın 

Tanrısal olanı temsil etmeye çalıştığı biçimlerin ne kadar zayıf ve beceriksiz olduğunun farkına 

varacaksınız. 

5 Ruhunuz çocukluktan ergenliğe geçmiştir ve bu nedenle yaşamında bir değişim gerçekleşmelidir. 

6 Geçmiş zamanlarda, ruhunuzun Bana sunduğu tüm sunuları, çok fazla cehalet ve kusur içeriyor 

olsalar bile kabul ettim. Bugün, yalnızca saf, samimi ve gerçek olan Bana ulaşabilecektir. 

7 Bazen Bana sunduğunuz bahçelerinizdeki o çiçeklerin ne kadar güzel olduğunu görüyor musunuz? 

Size doğrusunu söyleyeyim, şu anda o hediyeyi bile kabul edemem, çünkü o çiçekler sizin değil, benim 

eserimdir; ama Bana sunmanız gerekenler kalbinizin ruhani çiçekleridir, yani iyi işleriniz, saf dualarınız, 

erdemlerinizdir. 

8 Artık kendinizi kandırmayın, artık derin ruhani olması gereken şeyleri dışsal şeylerle değiştirmeye 

çalışmayın. Sınırlamaları yıkmaktan korkmayın, gerçekle yüzleşmekten korkmayın. Cennet sadece cesur 

ve hevesli olanlara aittir. 

9 Yüreklerinizdeki tüm fanatizmi ve putperestliği ortadan kaldırdığınızda ve ruhtan ruha dua etmeyi 

öğrendiğinizde, Rab'bin gerçek sunağına ─bu dünyaya ait olmayan sunağa─ ulaşmış olacaksınız. Bu 

sunakta kurbanınızı sunabileceksiniz, bu kurban sizin iyi işlerinizin kurbanı olacak ve benim gözümde 

bahçelerinizdeki çiçeklerden daha güzel olacak. Çünkü ruhunuzun iyi işleri asla solmayacaktır. 

10 Siz çok sayıda insan: Lütfumun çiyinin içlerine akması için kalplerinizi açın. Bu insanların, içinde en 

güzel düşünce, kalp ve ruh çiçeklerinin açtığı uçsuz bucaksız bir bahçe gibi olmasını istiyorum. 

11 İnsanlar: Sözümü ilan ettiğim netlikle size adaklar ve sunular hakkında konuştuğumda, sizi önceki 

inançlarınızdan uzaklaştırdığım için acı hissediyor musunuz? Hayır, Efendim," diyorsunuz Bana. 

12 Bunun nedeni, sözümde hiçbir zihinde belirsizlik oluşmasına ya da hiçbir kalbin kederlenmesine 

izin vermeyen bir merhem ve ışık olmasıdır. 
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13 Gözlerini ışığa açmaya çalıştığınızda insan kardeşlerinizle de aynı şekilde konuşmanızı istiyorum. 

Bunu sizinle birlikte kullandığım netlik ve sevgiyle yapın ve onların kalplerinde acı değil, huzur ve ışık 

bırakın. 

14 İlahi bir vaadi yerine getirerek bu zamanda kendimi size tanıttım. Bu kelimenin özünde yer alan 

anlamda, tam ve eksiksiz olarak sizinle birlikte oldum. Bu anlamı bulan kişi Beni hissetmiştir. Öte yandan, 

zamanlarını Benim tezahürümün dış görünüşünü yargılayarak geçirenler Benim gerçeğimi 

keşfedemediler. 

15 Bazıları Sözümü duyduklarında büyük bir şaşkınlık yaşarken, diğerleri en ufak bir ürperti 

hissetmediler, varlığımın ve Beni duyduklarının farkına varmadılar. 

16 Sözüm artık bu ses taşıyıcıları aracılığıyla duyulmadığında, bu zamanın sona ermesi için ağlayan 

pek çok kalp olacak, tıpkı ─Beni duymuş olmalarına rağmen─ sahip oldukları ve nasıl kullanacaklarını 

bilmedikleri için kaybettikleri iyiliğin farkına varamayacak olanlar gibi. 

17 Bu sözün birçok yerde yayılacağı zamanlar gelecektir. Ancak o zaman, onu duymuş, anlamış ve 

inanmış olanların tanıklıkları aracılığıyla olacak ve öğretilerimi duyma lütfuna hiç sahip olmamış olanların 

çoğunun, bunların hazine olarak sakladığı ilahi anlamı keşfedebileceklerine ve inanç ve imanla 

haykıracaklarına tanık olacaksınız: "Bu Üstadın sözüdür!" 

18 İnsan kardeşlerinizin mutluluktan ağladıklarını, mesajımla içten içe heyecanlandıklarını ve Benim 

seçtiklerime ait olmadıkları için ağıt yaktıklarını göreceksiniz. O zaman ─bu kadar uzun süredir sizinle 

birlikte olmama rağmen─ yalnızca sizin tanıklığınızla insan kardeşlerinizde filizlendiğini göreceğiniz iman 

ve sevgiyi kalbinizde göstermediğiniz için pişmanlık duyacaksınız. 

19 Bu kalabalıklar arasında ruhsal olanı sezinleyenleri, ilham alanları, ruhun ruhla diyaloğunu 

öngörenleri, kahinleri ve ruhun tam gelişim halindeki yeteneklerine ve yetilerine sahip olanları 

keşfedeceksiniz. 

20 Sözümü dünyanın tüm halklarına verdiğimi mi sanıyorsunuz? ─ Hayır, bu yeni vahyimde de 

geçmişte olduğu gibi, Kendimi sadece tek bir halka açıkladım, ama onlar dışarı çıkıp Müjde'yi yayma ve 

mesajımda aldıkları tohumu ekme görevini üstlendiler. 

21 Başka topraklarda tohumlarımın yalnızca havarilerimin tanıklığıyla en büyük güçle filizlendiğini 

unutmayın. 

22 Unutmayın sevgili insanlar: Eğer diğer insanlar bu tanıklıklara inandılarsa, bunun nedeni bu 
tanıklıkları verenlerin bunu kalplerinin yettiği tüm sevgi ve doğrulukla yapmayı bilmeleridir. Bunu size 
söylüyorum çünkü dünyanın sizin aracılığınızla Bana inanmasını istiyorsanız, kendinizi sevgilerinde, 

alçakgönüllülüklerinde, ruhaniliklerinde ve imanlarında o elçiler gibi olmaya hazırlamalısınız. O zaman 
dünya bu öğretiyi gerçek olarak kabul edecek ve Benim Sözüm insanlar için kutsal olacaktır. O zaman 

hemcinslerinizin Sözümün ürettiği yazıları hevesle okuduklarını ve tüm halkların bunları öğrenebilmesi 

için farklı dillere tercüme ettiklerini göreceksiniz. 
23 Buradaki insanların bu kadar alıştığı, onu en çok duyanlar tarafından bu kadar aşağılanan bu 

kelimenin yarın yeryüzünde çok acı çekenler için nasıl bir vaha gibi olacağını göreceksiniz. Gerçeğe, 

sevgiye ve adalete aç ve susamış olanların yaşamlarında nasıl merhem ve yaşam, besin ve ışık olacağını 

göreceksiniz. 

24 Sözlerimi uzun zamandır duyan ve bu çalışmada görevler üstlenen erkekler ve kadınlar: sözlerimin 

kalplerinizi harekete geçirmesine, ruhun varlığınızın en iç kısmında konuşmasına izin verin. Yaşam 

ağacının meyvesinden çok yediniz, ama tohumunu ne yaptınız? Neden tüm ektikleriniz size verdiğim 

tohumdan gelmiyor? Size emanet ettiğim tohumlara eklediğiniz kendi tohumlarınızı da kullandığınızı 

görüyorum. Aranızda bu anlarda size ne söylediğimi anlamayan var mı? 

25 Yaptığınız tüm işleri onaylamıyorum. Size söylediğim şey, yaptığınız iyiliğe sahtekârlık katmamanız 

gerektiğidir, çünkü o zaman artık Benim gerçeğimi size açıkladığım şekliyle ekmemiş olursunuz ve yarın 

ruhunuzun ektiklerinin meyvesini toplama zamanı geldiğinde, doğal olarak bu meyvenin yaşam yolunda 

ektiklerine tam olarak karşılık geldiğini görecektir. 
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26 Ben yaratılan her şeyin özüyüm. Her şey benim sonsuz gücüm sayesinde yaşıyor. Ben her 

bedende ve her formdayım. Ben her birinizin içindeyim, ama Beni hissedebilmeniz ve bulabilmeniz için 

kendinizi hazırlamanız ve kendinizi alıcı hale getirmeniz gerekir. 

27 Ben tüm varlıklar için yaşam soluğuyum, çünkü Ben Yaşam'ım. Bu nedenle, tüm işlerinizde Beni 

gözlerinizin önünde bulundurursanız, Bana tapınmak ya da Beni kendinize yakın hissetmek için Benim 

suretimi kil ya da mermerde temsil etmenizin gerekli olmadığını anlamanızı sağladım. Bu anlayış eksikliği 

insanlığın putperestliğe sürüklenmesine hizmet etmiştir. 

28 Benim Sözüm sayesinde, Baba ile yaratılmış olan her şey arasında var olan uyumu hissedersiniz, 

Benim tüm varlıkları besleyen öz olduğumu ve sizin de Benim bir parçam olduğunuzu anlarsınız. 

29 Yaşamınızın anlamını, ruhun kaderini ve gelişimin amacını anladığınız ölçüde, ruhani yaşama 

girersiniz. Bu şekilde Bana verdiğiniz ve Beni aradığınız biçimleri unutur ve bu insanlığın yüzyıllardır içinde 

sıkışıp kaldığı yanlış inançları ve yanılgıları yavaş yavaş söndürürsünüz. 

30 Ruh, mükemmelliğine ulaşana kadar yetenekleri temelinde evrimleşebilecektir. Ama ben, 

yaşamınızın kısır olmaması için gelişim yolunuzda her zaman yanınızda duran Üstadım. 

31 İyi niyetli insanlar olduğunuzda, yaşamlarınız tüm yaratılışın mükemmelliğiyle uyumlu hale 

gelecektir. Gerçek bilginin ışığına kavuşacak ve çalışmalarınızın meyvesi size ebedi huzur verecektir. 

Fiziksel parçanız Yaratılış'ta atomlara ayrışacak olan bir maddedir. 

Bunu anladınız, ama ruhun ölümsüz yaşamı birçokları için anlaşılmazdır. Onlar sadece gözlerinin 

gördüğünü ya da bilimlerinin kanıtladığını anlarlar. Bu dünyevi yaşamda sizinle birlikte yaşayanlar nerede? 

Bilmiyorsun. Sadece ışıktan bir dünyada yaşadıklarını hayal edebilirsiniz. Bunun üzerine Üstat size şöyle 

der: Onlardan birçoğu sizin etrafınızdadır. Ruh hem Baba'nın öte dünyada kendisine tahsis ettiği yeri işgal 

etme hem de aynı zamanda sizinle birlikte bir görevi yerine getirme yeteneğine sahiptir. İşte ruhun gücü 

budur. 

32 Bu öğretileri henüz anlamış değilsiniz. Ancak bu yeteneğin gelişimine erişmek için, İkinci Çağ'da 

size söylediğim şeyi yerine getirmeniz gerekir: İnsan, Benim lütfuma erişmek için, saflığıyla bir çocuğa 

benzemelidir. 

33 Ancak artık kendinizi terk edilmiş hissetmemelisiniz. İnsanın başardığı her işte bir ışık ruhunun 

etkisi vardır. Ruhani dünya insan zihninin organlarını etkiler ve yönlendirir. O dünya sizin gözlerinizle 

gördüğünüzden daha büyük ve daha güzeldir. Işık ve mükemmel bir uyum dünyasıdır. Onun sakinleri 

Benimledir; Benimle birleşmiş olarak yaratılışı izlerler. 

34 Peki, bu öğretileri bildiğiniz ve bunlara inandığınız halde, dünyada sevdiğiniz insanların sizi 

izlediklerini bile bile, onların öbür dünyaya göçmüş olmalarından yakınmaya devam edebilir misiniz? 

Onlar artık tamamen ruhani oldukları halde neden onları insan formunda düşünüyorsunuz? 

35 Bugün sizinle öteki yaşamın gizemi dediğiniz şey hakkında konuştum. 

36 Bu öğretileri size yalnızca ben açıklayabilirim. İnsanlar bunu yapamazlar çünkü gizli bilgeliğe nüfuz 

edememişlerdir. 

37 Öğretilerimden birini daha dinlemek üzere sizi mabedime girmeye hazırlamam gerekiyordu. 

Ruhunuzun yükselebilmesi için önce duyularınızı etkilemeniz gerektiğini görüyorum. Gözleriniz size Benim 

Varlığımdan söz edebilecek bir görüntü arıyordu, kulaklarınız dünyevi kaygılardan arınmak için kilise 

ilahilerinin müzikal tınılarını bekliyordu ve hatta tütsü ve çiçek kokuları bile birkaç dakikalığına da olsa 

Beni düşünebilmeniz için gerekliydi. Ancak, tüm bu ayin bileşenlerini yalnızca bu hizmete adanmış 

kiliselerin içinde bulduğunuz için, onların dışında Benim varlığımı anlayamadınız ve hatta hissedemediniz. 

Öte yandan bugün, bedeninizin duyularını geliştirmek yerine, ruhsal hazırlığınız ruhunuzu fiziksel 

duyularla ilgili olanları göz ardı etmesi için uyandırmaya başlamıştır. 

38 Gözleriniz artık size tanrısallığı temsil edebilecek bir görüntü aramıyor; kulaklarınız artık size 

dünyanın teşviklerini kısa bir süreliğine unutturmak için ihtiyaç duyduğunuz o sesleri talep etmiyor. Artık 

sadece o eylemde ve o yerde bulunduğuma inanmak için bir ayin kutlamasına katılmayı 

beklemeyeceksiniz. 
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39 Bugün sizi ilgilendiren tek şey, Sözümün ilahi anlamını alabilmek, hissedebilmek ve anlayabilmek 

için zihninizi nasıl temizleyeceğiniz, kalbinizi nasıl arındıracağınızdır; ve bunun için meditasyon ve duadan 

daha iyi bir araç olmadığını biliyorsunuz. 

40 Bugün, gözlerinizin önüne serilebilecek her şey sizi rahatsız edecek ve en iyi müzik, Sözümün ilahi 

konserinin yanında çok önemsiz görünecektir. Ve bu şeyler adanmışlığınızda size yardımcı olmak yerine, 

sizi rahatsız edebilir. Dışsal hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor ya da istemiyorsunuz; bu nedenle, bildirimi 

aldığınız süre boyunca gözlerinizi kapatmaya alıştınız. Çünkü ruh, yüce yücelme arzusuyla, kendisini 

maddi olanla her türlü temastan kurtarmak ister. 

41 Geçmişte tanrısallığım için diktiğiniz sunak sizden uzaktaydı; bugün onu kalplerinize diktiniz. Uzun 

zamandır maddi olan sununuzu şimdi manevi bir tezahürle değiştirdiniz. Biliyorsun ki benim gözümde 

senin sevgin bahçelerindeki en güzel çiçekten daha güzeldir ve bir insana bağışladığın affın 

Ben, bir zamanlar lekelerinizi temizleyebileceğinizi düşündüğünüz tövbeden daha değerliyim. 

42 Sizi sessizlik içinde duyuyorum, Benim için dudaklarınızı oynatmanız gerekli değildir. Ben başka bir 

günahkârı dinleyen bir günahkâr değilim. Ben Ruh'tayım ve işittiğim sizin ruhunuzdur ve yükselmeye ve 

Benimle iletişim kurmaya çalışan da odur. 

43 Bu süre zarfında pek çok kişi sözümü duydu, ancak hepsi bunu gerçek olarak kabul etmedi. Elbette 

herkes bu öğretiyi kavrayabilecek zamana ulaşmış değildir. Her zaman pek çok kişi çağrıldı, ama sonunda 

sadece birkaçı seçildi ─ bugün size hatırlattığım nedenden dolayı: Sadece zamanı anlayanlar, hissedenler 

veya inananlar kalanlar ve Beni takip etmeye hazırlananlar arasındadır. 

Bazen hemcinslerinizin ruhsal açıdan çok gelişmiş ve Benim Sevgi Doktrinimi anlamış gibi 

göründüklerini görürsünüz. Daha sonra, Benim sözümle aldıklarını gerçek olarak kabul etmediklerini 

görüyorsunuz ve bunun nedeni, Beni keşfedebilecek olanın öncelikle insan zekası olmamasıdır ─ içinde 

sevgi varsa, ruhtur. Birini diğeriyle karıştırmayın. 

Öte yandan, tezahürüme gelen, eğitimsiz ve fazlasıyla maddileşmiş görünen, sözlerimi duygusal olarak 

kavrayabileceklerini uzaktan bile beklemediğiniz bazı hemcinslerinizi gördünüz ve onların duyarlılığına ve 

görünüşe göre ulaştıkları anlayışa hayran kaldınız. Bunun nedeni, dış görünüşlerinde, insanlıklarında 

beceriksiz olmaları, ancak içlerinde çok büyük bir ruhani gelişim sağlamış olmalarıdır. 

44 İman etmiş olanlar her zaman ilk andan itibaren imana uyanmamışlardır. Neredeyse hepsi içten 

içe mücadele etmiştir. Kalplerinde şu ─ ya da benzer ─ soruları keşfettim: "Bu gerçek mi? Burada Tanrı'nın 

varlığıyla karşılaşıyor olmam mümkün mü? Uzun zamandır tedavi edilemez olduğunu düşündüğüm 

hastalıklarım için burada şifa bulmam mümkün mü?" Mucizeyi gördüklerinde bazıları yine de Bana, "Beni 

iyileştiren O mu?" diye sordular. 

Ancak sesimi duydukları ilk andan itibaren iman eden pek çok kişi de oldu ve hatta sözümü duymadan 

önce bile aynı şekilde iman edenler oldu. 

45 Birçok insanın zihnini en çok kurcalayan şey, Kendimi ortaya koyduğum fakirlik, zavallılıktır. Çünkü 

onlar ayinlerin gösterişine ve maddi kiliselerdeki cömert zenginliğe alışmışlardı. Ama size şunu söyleyeyim 

ki, bir zamanlar sadeliğimi göstererek insanların kibrini yargıladığım gibi, bugün de sahte gösterişlerden 

kaçındım ve sadece yoksulların değil, günahkârların arasında bile görünmek istedim. 

46 Yarın insanlar Benim tezahürümün şeklini sakince inceler ve bunu Kutsal Yazılarda yer alan 

peygamberliklerle karşılaştırırlarsa ve Kendimi gösterdiğim ve tezahürümün ortaya çıktığı faaliyet alanını - 

seçtiğim ulus ve çağırdığım insanlar - daha yakından incelerlerse, her şeyin mükemmel bir şekilde 

yapıldığı ve peygamberliklerin bir bütün olarak sadakatle yerine getirildiği konusunda kesin bir sonuca 

varacaklardır. 

47 Burada insanlarla yeniden konuşuyorum, onlara İlahi özümle, ama kavrayabilecekleri sözcükler ve 

kavramlarla sesleniyorum. Ancak bazıları yalnızca Sözümde buldukları İlahi öz nedeniyle Bana inanırken, 

diğerleri inanmak için sizin mucize dediğiniz şeylere ihtiyaç duyar. Bu nedenle size söylüyorum ki, siz İkinci 

Çağ'da gücümü sınamak için insanlar tarafından tedavi edilemeyen hastalarını Bana getirenlerle aynı 

insanlarsınız. 
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48 Bazılarını kör, bazılarını topal, birçoğunu cüzzamlı ve bazılarını da karışık ruhlar tarafından ele 

geçirilmiş buluyorum. Hepinizi iyileştireceğim ve size doğrusunu söyleyeyim, hiç kimse mahvolmayacak. 

Ancak size şunu da belirtmeliyim ki hazırlıklı olmalısınız, çünkü bu zamanın mucizelerini bedeninizden çok 

ruhunuzda gerçekleştireceğim. 

49 Dirilişi size bildireceğim tek kişi Lazarus olmayacaktır. Tüm "ölüleri" dirilteceğim. 

50 Siz kalabalıklar, işte size sözüm. Bana inanabilir ya da inanmayabilir, Beni sevebilir ya da 

sevmeyebilirsiniz. Ama gerçekten, size söylüyorum, bu zaman bir daha gelmeyecek, bu bilgelik derslerini, 

bu ilahi söylemleri artık bu biçimde duymayacaksınız. Eğer 1950'den sonra Beni duymak istiyorsanız, öbür 

dünyaya ruhen girmelisiniz. Size, "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir" dediğimi hatırlayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 186 
1 Bilgilerini artırmak için Bana yaklaşan tüm öğrenciler hoş geldiniz. Öğretilerimin hakikatini açıkça 

tanımak isteyen herkese ne mutlu ve kutlu olsun. 

Ruhani gözlerinizi örten perdeyi yırtmak istiyorsanız iyi yaparsınız. Gizli bilgeliğimin sırlarına daha 

derinlemesine nüfuz etmek için çaba sarf etmeyen herkese ağır bir sorumluluk yükler. 

2 Bedenin onlara verdiği zevklerden nihayet ne zaman bıkacaklar? Bu zevklerin onları ruhun 

ferahlığından mahrum bıraktığını ne zaman anlayacaklar? Günah krallığının tebaasıdırlar, tutkularının 

kölesidirler ve sapkınlıklarının farkında olmadan sağırlar, körler, topallar ve cüzamlılar gibi dünyada 

dolaşırlar. Kişi sonunda ruhunun hasta olduğunu anladığında, çareyi Ruhumdan yayılan ışıkta nasıl 

arayacağını bilemez. 

3 Körler sağırlar birbirini ağırlar: Böylece dünyanın birçok ulusunu, yeryüzündeki halklardan 

fazlasıyla görüyorum. Erdem zayıfladı ve iyi duygular kayboldu. Tüm asil duyguların ve her yüce 

düşüncenin girmesi gereken insan kalbi, bugün bencilliğin, ahlaksızlıkların ve sapkınlıkların kaynağı haline 

gelmiştir. 

4 Sizi sonsuz seven Rabbinizin bugün size, tüm insanların içinde hüküm süren kötülükle savaşmanız 

için gerekli silahları vermek üzere gelmesinde garip olan nedir? 

5 Öğretilerimin bir silah, kalbe ve bedenin en hassas bölgesine saplanan bir ışın kılıcı olduğu 

doğrudur. 

insanlara dokunur. İhtiyacınız olan şey kötülüğü yenme iradesidir ve ruhunuz için bu güç benim Sözümün 

size verdiği şeydir. Sizi muzaffer görmek istediğim en büyük ve en asil savaş, tutkularınızı, bencilliğinizi ve 

duygusallığınızı kontrol etmek için kendinize karşı verdiğiniz savaştır. Her fırsatta, içinizdeki o büyük 

savaşın patlak vermesine izin verin. 

6 Bir tarafta iyi niyet, akıl, adalet ve hayırseverlik vardır; diğer tarafta ise yozlaşmış, insani tutkular 

yükselir. Ama ışık karanlığa karşı zafer kazanacaktır. Böyle olmayacağını bilseydim, ruhunuz için yararsız 

ve verimsiz bir mücadeleye girmenize izin vermezdim. 

7 Patrikleri, peygamberleri ya da elçilerimi düşündüğünüzde, onları istisnai insanlar olarak 

düşünmeyin; çünkü hepsi sizin yaratıldığınız aynı özden yaratıldılar. Ama onlar ışık yolunda kalmaya, 

gerçeğe bağlı kalmaya, Yasamı her zaman gözetmeye ve iyilik içinde yaşamaya çabalayan insanlardı. 

İradeleri zayıflamadı, bu yüzden arkalarında insan kardeşlerine örnek olacak eserler bıraktılar. 

8 Zevklerin, rahatlıkların ya da sadece günlük ekmeğin peşinden koşan, Ruh'un armağanlarına 

kayıtsız kalan, size sonsuz yaşamı açıklayan gerçekleri kabul etmeyen bu insanları tanıyor musunuz? Daha 

sonra onların gerçek Kilise'nin iş arkadaşları olmak için hevesle ruhani mabede koştuklarını göreceksiniz. 

9 İnsanlar, ruhun kendi içinde barındırdığı gücü kullanmayı öğreten ve onlara yaşam olan imtihan 

yolunda sağlam bir şekilde yürümeyi öğreten ışığı benim İlahi Sözümde bulacaklardır. Benim ışığımı gören 

yanlış bir adım atmaz, tökezlemez. 

10 Benim sözümü anlamalısınız; çünkü bunu yapmazsanız, Efendinin sizinle açık ve mükemmel bir 

şekilde konuştuğu sırları göreceksiniz. Tanrı'nın insanlar için hiçbir sırrı yoktur. Mesele şu ki, bir seferinde 

Işığa nüfuz etmek istemediniz ve başka bir seferinde de vahiyleri vaktinden önce bilmek istediniz. İnsanın 

içine düştüğü pislik, öğretilerimin çoğunu doğru bir şekilde anlamamasının nedenidir, oysa bunları 

anlamasının zamanı çoktan gelmiştir. 

11 Dinlerinizden ne öğrendiniz? Yaşamınız onların tavsiye ettiği ilkelere uymaya boyun eğmiyorsa ve 

onlar aracılığıyla Bana yaklaşmaya çalışmıyorsanız, şuna ya da buna inandığınızı söylemenin ne faydası 

var? 

12 İlahi yasayı yerine getirip getirmediğinizi bilmek istiyorsanız, kendinize dünyada sevgi hasadı alıp 

almadığınızı sorun. 

13 Size Cennet Krallığımı vermeye hazır olduğumu anlayabilmeniz için şu anda size söyleyecek çok 

şeyim var. Ama bunun için ruhsal ruhunuzu özgür bırakmalısınız, çünkü Beni kabul eden o olacaktır. O 

zaman Beni görecek ve hissedeceksiniz. 
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14 İyi niyetli insanlar arasında bir barış antlaşması yapılacaktır. Ancak size bu antlaşmayı yapmak için 

ruhani eve gelene kadar beklememeniz gerektiğini belirtmek isterim. Burada, dünyanın Sevgi Tohumu 

olarak Kuzu'nun Kanını aldığı yerde, Baba'ya minnettarlığınızı ve en iyi armağanınızı sunuyorsunuz: 

birbirinizi severek itaatinizi. 

15 Ruhun ölümsüzlüğüne inanın. Bunu size söylüyorum çünkü bazıları ölümün günahta ısrar 

edenlerin varlığını yok edeceğine ve onları Ebedi Yaşam'dan dışlayacağına, bunun yerine onları ebedi bir 

cezaya maruz bırakacağına inanmaktadır. 

16 Böyle bir düşünceyi benimseyenler benim bazı vahiylerimi yanlış yorumlamış ve anlamlarını 

saptırmışlardır. Eğer bu doğru ve mümkün olsaydı, sevginin, iyiliğin ve adaletin yenilgisini açıklamak gibi 

bir şey olurdu. O zaman Benim insan olmamın ─Çilemin, Ölümümün ve insan olarak aranızda 

bulunmamın─ anlamı ne olurdu? Unutmayın ki ben günahkârlar, hastalar, köleler, açlar ve kayıplar 

uğruna geldim. 

17 Ruhunuz, İlahi Ruh tarafından kendisine bahşedilen Ebedi Yaşama sahiptir ve insanda ölen tek 

şey, ruhun yükselebilmek için geride bırakacağı kabuk, yani bedendir. Ayrıca, eğer içinde varsa, günahın 

yok olduğunu görecek ve cehaletin karanlık sargısı solmuş bir meyve gibi üzerinden düşecektir. Ancak 

ruh, ölmeden kendi içinde deneyimleyeceği bu "ölümlerin" her birinden sonra daha güçlü, daha bilinçli, 

daha aydınlık ve daha saf olarak yükselecektir. 

18 Hayatınızda tüm varlığınızı ele geçiren ve vicdan, ahlak ve aklın sesini duymanızı imkansız hale 

getiren herhangi bir fiziksel tutku yaşadınız mı? 

Bu, ruh alçaldığı zaman oldu, çünkü bedende yaşayan kötülük canavarının ayartmaları ve gücü onu 

fethetmişti. 

Ve kendinizi bu tutkudan kurtarmayı başardığınızda ve onun etkisinin üstesinden geldiğinizde derin bir 

mutluluk ve huzur duygusu yaşadığınız doğru değil mi? 

19 Bu huzur ve sevinç, ruhun bedene karşı kazandığı zaferden kaynaklanmaktadır ─ muazzam bir 

mücadeleyle, "kanlı" bir iç savaşla kazanılan bir zafer. Ama ruhun yeni bir güç kazanması ve vicdan 

tarafından uyarılıp öğütlenerek ayağa kalkması yeterliydi; daha şimdiden bedenin dürtülerini yenmiş ve 

kendini daha da yıkıma sürüklenmekten kurtarmıştı. 

Bu mücadelede, bu feragatte, kendinize karşı bu savaşta, sizin yaşamınız olmadan içinizde yaşayan bir 

şeyin öldüğünü gördünüz. Bu sadece saçma bir tutkuydu. 

20 Bu nedenle, insan kendisine vicdan esiniyle rehberlik edilmesine izin verdiğinde ve tüm 

eylemlerini daha yüksek buyruğa teslim ettiğinde, sanki içinde yeni bir insan doğmuş gibidir ─kendisi için 

ölüm olmayan bir insan. Çünkü bedeni sadece ruh için gerekli bir kabuk olarak görecektir; ve ruh gerçek 

yuvasına doğru yola çıktığında, beden de onun içinde erimek için toprağın rahmine gömülmek zorunda 

kalacaktır. 

21 Size "ebedi ölüm" diye bir şey olmadığını ve ebedi bir kefaretin de söz konusu olamayacağını 

söylüyorum. Sadece zararlı olan ölür ─ faydasız olan, kötü olan ve kefaret, arınma sağlandığında sona 

ermelidir. Daha o zaman size çalışmalarımdaki hiçbir şeyin yok olmayacağını söylemiştim. Ayrıca size 

çocuklarımdan hiçbirinin yok olmayacağını söyledim ve dahası, size "Ben Yaşam'ım, Bana inanan asla 

ölmeyecek" diyerek ruhun ölümsüzlüğünü açıkladım. 

22 Sevgili insanlar: İnsan gözlerinizi kapatın ve Benim Varlığımı "bulutta" hissedin. Bir insan sesi 

duyuyorsunuz, bu ses size Benim zihinsel titreşimimi vermek için kullandığım ses taşıyıcısı tarafından 

iletilen sestir. Ama kendinizi ruhen yükseltirseniz, benim ruhani varlığımı hissedeceksiniz. Ey her gözün 

Rabbini görebileceği mübarek Üçüncü Zaman! Putperestlik yerle bir olacak ve insanlar gerçeği tam olarak 

öğreneceklerdir. 

23 Bu zamanı başlatmak için, Beni size daha yakın, daha samimi, daha ait hissetmeniz için Kendimi 

kendi zihinleriniz aracılığıyla iletmek istedim. İkinci Çağ'da da insanların arasında doğarak, onların yanında 

yaşayarak, acılarını paylaşarak ve gözlerinin önünde acı çekerek onlara daha da yaklaştım. 

24 Bugün, yeni sözümde, kalabalıklar uyanıyor ve birbirleriyle bir topluluk oluşturuyor. Bunların 

çoğunluğu yeryüzünün yoksulları, sizin "mirastan mahrum" dediğiniz ama gerçekte Kutsal Ruh'un size 
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verdiği armağanların hiçbirinden yoksun olmayanlardır. Öğrettiklerim sayesinde bu insanlar 

uyuşukluklarından uyandılar ve içlerinde taşıdıkları her şeyin farkına vardılar. Sonuç olarak, içlerinde 

ruhani bir açılım başladı ve beceriksizlikleri yavaş yavaş ortadan kalktı. Sezgi devreye girmiş ve varlıklarını 

aydınlatmış, ilham zihinlerini okşamış, görme armağanı duaları sırasında bakışlarını aydınlatmış, ruhani 

olandan perdeyi kaldırmalarını sağlamış ve ayrıca onlara geleceğin neler getireceğine dair bir şeyler 

göstermiştir. İster basit bir sözle, ister "meshetme" yoluyla, isterse de düşünceler aracılığıyla olsun, şifa 

verme armağanı kalplerinin en derin yerinden fışkırmış ve bu Çalışmanın mütevazı öğrencilerinde başka 

birçok yetenek görünür hale gelmiştir. 

25 Bunun nedeni, yeryüzünde hiçbir şeye sahip olmayan onların, Baba'dan bir miras aldıklarını 

hissettiklerinde, tüm yüreklerini ve coşkularını bu davanın hizmetine sunmaları ve bu şekilde varlıklarının 

sahip olduğu ve bilmedikleri birçok lütuf armağanını keşfetmeleridir. 

26 Kalpleri yalnızca yeryüzünün zenginliklerine sahip olmayı arzularken, insanlar ruhlarının sahip 

olduğu armağanları nasıl keşfedebilirlerdi? 

27 İnsanlar nasıl dua edeceklerini bilselerdi, kalplerinin dilini bildiğimi, ruhlarının ihtiyaçlarını 

anladığımı, en küçük arzularını bile anladığımı, düşüncelerini nasıl yorumlayacağımı bildiğimi anlasalardı, 

bunlar nasıl görünürse görünsün, dualarını Yaradan'a gönderirlerdi. Fakat insan dünyevidir ve Tanrı'ya 

ibadetini ve ruhani gelişimini maddileştirmiştir. Ancak insanlığın hatalarını anlaması nasıl sağlanır? 

Ruhanileşmiş, çocukları Doktrinimin öğrettiği o yüksek ahlakla yaşayan bir halkı oraya göndererek. 

28 İnsanlık bilimiyle, günahıyla, savaşlarıyla, doktrinleri ve materyalizmiyle İlahi Adalete meydan 

okudu ve suçları çok büyük olduğu için sadece cezalandırılmayı bekleyebilirdi. Ama insanlara teselli, 

vahiy, bağışlama ve huzur olan İlahi Işığımı göndererek nasıl karşılık verdiğimi görün ki, onları aydınlatsın 

ve tekâmüllerinde onlara yardımcı olsun. 

29 İnsan, daha sonra içmek zorunda kalacağı bir kadehi acıyla doldurmuştur. Ama gerçekten, size 

söylüyorum, bu acı sayesinde ışığı alacak. Ama ben yüreklerinize size hafifçe ulaşacak, ruhunuzu sevgi ve 

gerçek bilgelikle ikna edecek bir ışık getiriyorum. 

30 Şu anda bu sesi duyan siz kalabalıklar, bu büyük ruhsal çekişme zamanında ışığımı görmeye yazgılı 

olduğunuz düşüncesiyle sevinin. 

31 Uyumayın, çünkü sizinle yalnızca bu ses taşıyıcıları aracılığıyla konuşmuyorum. Ruhunuzun huzur 

içinde olduğu ve Benimle iletişim kurmak için ayağa kalkabildiği her an sizinle konuşuyorum. 

32 Kalbinizi bir rehber olarak kullanabilmeniz için, önce onu yumuşatmama izin verin ki onun 

duyguları aracılığıyla ilahi ilham alabilesiniz. 

33 Sadece siz Bana yakarmıyorsunuz, aynı zamanda farklı dinlere mensup kardeşleriniz de kendi 

Tanrılarına yakarıyorlar. Ben sadece size gelmiyorum, Ben, Yorgan Ruhu, acı çeken her yüreğe ve ruha 

esenlik veriyorum. 

34 İnsan, Yaratıcının ruhunu temsil edemeyeceği için, hayal gücünde İsa'nın sevgisinin bir imgesini 

yaratmış ve bunu bir tuvale aktararak ona insan şekli vermiştir. 

35 Tüm insanlardan; tüm zamanların tüm halklarından her zaman ibadetlerini, yakmalık sunularını, 

ayinlerini ve kurbanlarını kabul ettim; çünkü Benim için önemli olan eylem değil, iyi niyettir. 

36 İnsanların Benim için yaptıkları imgelerin kusurlu olduğu doğrudur; ama Ben onların Beni 

tanıdıkları imgenin çalışmasını düşünmek için durmam, Bana ulaşan şey onların iyi niyetidir. 

37 Yine de ─ yüzeysel ve dışsal olanı bir kenara bırakarak, Beni gerçekten kalplerinizde taşıdığınızı, iyi 

bir iş yapmaya niyetlendiğinizde niyetinizde olduğumu, Benimle iletişim kurmaya çalıştığınızda 

düşüncelerinizde olduğumu hissetmek için ilk adımlarını atmaya başlayan bu insanlar gibi ruhsallaşmayı 

uygulayan insanlığı gördüğünde Baba için ne kadar hoş olacaktır. 

38 Bu sesi duyan kim Tanrı'nın yüceliğinin insan bedeninin zavallılığında tezahür ettiğinden şüphe 

edebilir? Tanrı'nın Kendisini cansız bir madde olan bir ekmekte göstermesi, Kendi suretinde ve 

benzerliğinde yaratılan ve yaratılışın en mükemmel varlığı olarak kabul edilen kendi çocukları olan insan 

aracılığıyla göstermesinden daha mı hoştur? Neden Işık, İlahi Ruh, O'nun suretinde ve benzerliğinde 

yaratılan ayrıcalıklı yaratık aracılığıyla kendini göstermesin? Tanrı'nın Kendisini insanın zihin organı 
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aracılığıyla tanıtabilmesinde garip bir şey yoktur. Ancak bu insanlık inançsız ve şüphecidir çünkü en kutsal 

duygularında birçok kez incinmiştir. Bu yüzden sadece duyar ve dinlemez. 

39 İnsan kalbi bir kez daha sevgi keskisiyle işlenmelidir ki ondan kardeşlik ve asalet duyguları 

fışkırabilsin. 

40 İnsan kalbi öylesine katılaşmıştır ki, bir diğer insanın acısı ya da talihsizliği karşısında hissiz 

kalmaktadır. Ancak, insanın gelişim yolunda ilerleyebilmesi için yabancı acısını hissetmeli ve bunun 

nedenini anlamalıdır. 

41 Eğer insan komşusunu yargılamakla yetinirse, yalnızca yanlış yargılarda bulunacaktır. Ancak ona 

yardım etmek gibi asil bir niyetle acısının nedenini anlamaya çalışırsa, bu acının gizli kaynağı ona 

açıklanacak ve o da bunu hafifletebilecektir. 

42 Ruhani inanç eksikliği yüzünden hayatlarını çekilmez hale getiren ne kadar çok kişi var; çünkü var 

olan tek dünyanın fiziksel dünya olduğunu düşünüyorlar ve ruhun varlığından şüphe ediyorlar; çünkü 

onlara göre bunu hiçbir şey kanıtlayamaz. Bu ve diğer üzücü düşünceler onları umutsuzluğa sürükler ve 

hatta ölüme sürükler. 

43 Gelecekteki öğrencilerinize vereceğiniz ilk ders bu talimata dayanmalıdır. Onlara gelişim yollarının 

ilk basamağından itibaren yükselme fırsatı vermelisiniz. Onlara, Baba'nın sonsuz sevgisi ve mükemmel 

adaletiyle, her ruha mükemmelliği için ihtiyaç duyduğu kadar maddi yaşam verdiğini; bazı bedensel 

varlıkların diğerlerinden daha fazla acı çektiğini, esenlikle dolu yaşamlar olduğunu ve diğerlerinin acı ve 

kefaretle dolu olduğunu açıklayacaksın. 

44 Acı çekmeden ve büyük sınavlardan geçmeden yaşayan dünyalılar, birçok cahil ve hoşnutsuzun 

Bana adaletsiz demesine neden olanlardır. 

45 Yolunuzda bu vakalardan fazlasıyla olacak ve açıklamayı yapmak için çağrılanlar sizler olacaksınız. 

Size bu yaşamdan sonra bir ödül ya da ceza olacağının kesin olup olmadığı sorulacaktır. Buna cevabınız, 

ruh Ruhsal Vadide (sonsuza dek) yaşamak için gerekli gelişim yüksekliğine ulaşmadığı sürece, bu dünyada 

enkarne olmak zorunda olduğu ve her dünya yaşamından bir öncekinin ilerlemesine göre geçtiği şeklinde 

olacaktır. Bazen iyi bir hasat elde etmek için, bazen de bir borcu ödemek ya da başlanmış bir işi 

tamamlamak için gerçekleşir. 

46 Ruh, yeryüzündeki kaderi olarak kendisi için işaretlenmiş olan tüm yolu katettiğinde, kendisini 

ebedi mutluluğa, Rab'bin bağrına götürecek olan yolun devamını bulacağı ruhani yuvaya 

yükselebilecektir. 

47 Karanlık veya belirsiz noktalar bırakmayın. Herkesi ikna edemezsiniz, ama inanmayanların 

şüpheleri aracılığıyla bile, daha sonra söz savaşında karşılaşacağınız diğerlerini ikna etmek için onların 

düşüncelerini bilerek ilerleyeceksiniz. 

48 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim öğretilerim insanlık için bir bahar sabahındaki uyanış gibi, 

tarlaları bereketli kılan çiğ gibi olacaktır ─ bugün, dünya bir ölüm tarlasıyken, kurak ve kuruyken. 

49 Benim adıma herkese gidin. Benim kurbanım herkes için olduğuna göre, İsa'nın sevgi dolu adını 

kim reddedebilir? 

50 Dostlarınıza şu anda dağın eteklerinde olduğunuzu ve Efendinizin hızlandırıcı talimatını 

beklediğinizi hissettirin. Çünkü benim sözlerim ruhunuz için yaşamdır. 

51 Masayı beyaz örtülerle donattım ve ruhunuz güçlensin diye üzerlerine yaşam ağacının meyvelerini 

yerleştirdim. 

52 Kutsal Ruh'un ışığı ruhunuzu karanlıktan kurtarır; çünkü yoldan çıktınız, yolunuzu kaybettiniz ve 

lütuf yaşamı için öldünüz. 

53 Ey sevgili halkım, putperestliğe, itaatsizliğe ve nankörlüğe düştünüz. Işığı terk ettiniz ve karanlığa 

döndünüz, beyaz cübbeyi attınız ve kristal berraklığında su yerine bulanık su içtiniz ve kendinizi onunla 

zehirlediniz. 

54 İkinci Çağ'da size sevmeyi ve affetmeyi öğretmek için insan oldum, alçakgönüllülük ve uysallık 

örneği vermek için geldim, Efendi olarak size talimatlarımı verdim. Ama zaman geçti ve siz hataya 

düştünüz. 
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55 Ey bütün insanlar arasından seçtiğim insanlar! Seni aradım ve yeraltı mezarlarında buldum, seni 

yedi günahı beslediğin çölde buldum. Bugün iyi bir çoban olarak geliyorum ve sizi tüm yollarda ve 

patikalarda arıyor ve uçurumdan kurtarıyorum. Beni dinlediniz, Beni hissettiniz ve ruhunuzda eksik olan 

her şeyi Benden aldınız. Size sevgi kanıtları verdim, sizi aydınlattım ve talimat kitabımdan size bol bol 

verdim. 

56 Gelin, halkım, dağa adım adım tırmanın. Tırmandıkça kendinizi Babanızla birlik içinde hissedecek 

ve yaşam ağacının meyvelerinin tadını çıkarabileceksiniz. Susuzluğunuzu gidermek için dağın tepesinden 

kristal berraklığında bir su kaynağı akmaktadır. 

57 Üçüncü Çağın İsrail'i: Size talimat veren ve peygamberlikte bulunan Efendinizi dinliyorsunuz. Ne 

amaçla, sevgili insanlar? Böylece benim ilahi lütfumla kendinizi içinde bulduğunuz uyuşukluktan 

uyanabilirsiniz. 

58 Gözleri olan görecek; beyni olan düşünecek ve kulakları olan Efendisini işitecektir. Sizler işaret 

parmağımla işaretlediklerimsiniz ─ hayat verdiğim ölüler ─ görme yetisini geri kazandırdığım körler ─ 

ışığımla yol gösterdiğim kayıplar ve cankurtaran sandalını gösterdiğim kazazedeler. 

59 Kasırgalar tarafından kırbaçlanan ve acı kâseyi içerek yok olan "savurgan oğul" için Baba'nın 

hazırladığı ziyafeti düşünün. 

60 Beni hissedin ve yüreklerinizde yaşamama izin verin ve İkinci Zaman'da öğrencilerime söylediğim 

gibi size de söyleyeyim: "Alın ve yiyin, bu Benim Bedenimdir." Aynı şekilde bu Üçüncü Zaman'da da size 

şöyle diyorum: "Alın ve yiyin, bu Benim Sözümdür." 

61 Sevgili öğrencilerim, sizinle bu şekilde konuşmayı bırakacağım 1950 yılı yaklaşıyor. Ama bunu göz 

önünde bulundurarak size diyorum ki, Sözümü bol bol alacaksınız ve Efendiniz gibi yola çıkacaksınız. 

İnsanlık için bir deniz feneri gibi olacak ve hemcinslerinize bol bol sevgi bahşedeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 187 
1 Gelin ve Efendi'nin sofrasında sonsuz yaşamın ekmeğini yiyin. Melekler ziyafeti hazırladılar ve 

Babanız hepinizi kabul ediyor. Yiyin ve için ama bu yemeğin ilahi tadının kıymetini bilin ve soframa oturup 

yiyip içtikten sonra kiminle birlikte olduklarını fark etmeden kalkanlar gibi davranmayın. 

2 Bugün size sunduğum ekmek, İkinci Çağ'da size getirdiğim ekmeğin aynısıdır. Her ikisinde de 

anlamı arayın ve aynı olduğunu keşfedeceksiniz ─ Benim İlahi Sevgimin anlamı. 

3 İkinci Çağ'da yaptığım gibi sizi kurtarmaya geldim ve Beni takip etmek isteyen herkese şunu 

söylüyorum: "Haçınızı alın ve Benim izimden gidin." Çarmıhın alçakgönüllülük, sevgi, merhamet, feragat 

ve fedakârlıktan oluştuğunu çok iyi biliyorsunuz. Bunu kabul edenler izlemeleri gereken yolu zaten biliyor. 

Yolumun güllerle dolu olduğunu söyleyerek kimseyi kandırmadım. Çünkü askerlerimin sevgi ve inançla 

Beni takip etmelerini istiyorum. 

4 Çocuklarıma öğretilerimin doğruluğunu gösterdikten sonra, Beni izleyenlerin yaşamlarının tüm 

eylemlerinde sadık ve samimi olacaklarını biliyorum. İnananlarım arasında ücretli hizmetkârlar 

olmayacak, yalnızca ateşli müritler ve özverili takipçiler olacak. 

5 Bu çalışmayı yanlış yorumlayan ve dürüst olmayan amaçlar için kullanan olursa, kendisine "hain" 

adını verecek ve vicdanı kendi yargıcı olacaktır. 

6 İkinci Çağ'daki öğrencilerimden birinde zaten acı ve üzücü bir örnek yaşadınız, bu yüzden ondan 

kaçınabilir ve herhangi bir nedenle onu taklit etmeye çalışmayabilirsiniz. Çünkü sadık çocuklarımın 

arasına katıldıktan sonra, kendisini lekeleyen günahını gizlemek için ayrılmak zorunda kalması doğru 

değildir ─tıpkı Yahuda'nın Son Akşam Yemeği'nden ayrılırken yaptığı gibi, çünkü yakında İlahi Efendi 

aracılığıyla açıklanan gerçeğe tanıklık etmek için canlarını feda edecek olanların arasında bir an bile 

kalmaya layık olmadığını anlamıştı. 

O zamanlar Beni izleyenler bunu Davama duydukları sevgiden dolayı yaptılar. Bugün buraya Benim 

öğretimi arzusuyla gelen sizlerin de aynı şekilde Beni takip etmenizi istiyorum ─ ama insani çıkarlar ya da 

Benim adaletimden duyulan yanlış korku tarafından yönlendirilmeden. Sadece komşunuza duyduğunuz 

sevginin size ilham vermesini istiyorum, çünkü onlarla Babanızı ve Yaratıcınızı sever ve yüceltirsiniz. 

7 Korkunun sizi ikna etmesini isteseydim, bunu dilemem yeterli olurdu ve doğa güçleri serbest kalır 

ve böylece size tek güçlü olanın ben olduğumu gösterirdi. Ancak her birinizde alçakgönüllülük, inanç ve 

sevgiyle elde edilen erdemlerin birikmesini istiyorum. 

8 Şimdi yeni bir zaman ve şimdi yeni öğretiler almanızın nedeni de bu. Çünkü önceki zamanlarda 

insanlığı bekleyen olaylar bu çağda tekrarlanmayacaktır. Bu, sanki zaman durmuş ve insanlık aynı dersi 

tekrarlıyormuş gibi olurdu. 

9 İsa'nın Askerleri ─ size böyle sesleniyorum çünkü Davamı size emanet ediyorum: Bu gerçekten 

emin olabilmeniz için öğrettiklerimi araştırın. O zaman, güven kazandığınızda, tekrar uykuya 

dalmamalısınız ve bugün size sunduğum şey hiçbir gizem içermese de, ilahiyatçılar sorularıyla sizi 

utandırmamalıdır. Gizli hazine, Babanızı daha iyi ve daha iyi tanıyabilmeniz için ruhunuzun önünde açıldı. 

Sana sırlarla gelsem ne anlamı olurdu? Bu sırlara vahiy diyebilir misiniz? 

10 Size daha önceki öğretilerimi açıklamak için gelecek olan Gerçeğin Ruhu'nu vaat etmiştim; ve 

şimdi size bu Söz'de bu zaman için mukadder olan her şeyi getirdiğimi söyleyebilirim. 

11 Öğrettiklerimi dikkatle dinleyerek, üzerinde derinlemesine düşünerek ve daha sonra uygulayarak 

nasıl öğrencim olacağınızı anlayın. 

12 Çocuklarım: Siz Beni sözlerimle tanırken, Ben de sizi eylemlerinizle tanırım. 

13 Birlikte dersimi daha iyi öğreneceksiniz. Öğretiş ayrıntılıdır, ışıkla doludur, çünkü Baba'nın sevgisi 

söze dökülmüştür. Bu nedenle, iyi öğrenciler olduğunuzu kanıtlamak için tüm iradenizi kullanmalısınız. 

14 Senin dünyan bir çöl, ben ise vahayım. Sizler Bana seslenen ve adalete ve sevgiye olan 

susuzluğunuzu Bana gösteren susamış gezginlersiniz. Size Sözümü saf ve berrak bir su olarak gönderdim. 

Bazen kudret helvası gibi olmuştur, ama her zaman uzun ve zorlu çöl geçişinde ruhunuzu güçlendiren bir 

besin olmuştur. 
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15 Zamanı geldiğinde, acı çeken yolculara gölge, su ve ferahlık veren bir vaha olacaksınız. Seninle acı 

çekenlerin kalpleri iyileşecek, çünkü şu anda seni şifalı merheme dönüştürüyorum. 

16 Şimdi ışığın zamanı, hepiniz ışıkla giyindiniz. Bu ışık, insanın içinde tanrısallığın bir atomu olduğunu 

anlamasını sağlayacaktır ki bu ruh, vicdan tarafından yönlendirilen zekası onu huzura götürecek olan 

ruhtur. 

17 Bu hediyeler onu kederli telafilerden kurtaracak ve mükemmel bilgelik alemlerine yükselmesini 

sağlayacaktır. 

18 Çağlar boyunca, bu dünyanın sunduğu zevkleri reddeden ve insanlığa manevi örnekler ve ilham 

kaynağı bırakmak için Kanunumun yolunu seçen birçok çocuğumu gördüm. Bu yaratıklar, sizin gibi 

yeryüzünde yaşayan ve sadece sevgi ve teselli mesajlarını getirmek için gelen bu insanlar, şimdi ruhani 

dünyada yaşıyor ve gerçek huzurun tadını çıkarıyorlar. 

19 Sizden tüm zamanınızı Bana ayırmanızı istemiyorum, çünkü size yeryüzünde görevler ve 

sorumluluklar verdim. Ancak çok sevdiğiniz insan bedeninin sadece ruhun örtüsü veya kabuğu olduğunu 

anlamalısınız. Tüm acıların içinde uyandığı bedendir. 

20 Bu bedenin, izlemediğiniz ve dua etmediğiniz zaman zihninizin yarattığı kusurlar ve ayartılarla 

dolmasına izin verdiniz. 

21 Biliyorum: Bu dünyada olduğunuz sürece, kalpleriniz ve hisleriniz ona doğru meyledecektir. Ancak 

zararlı, anlamsız ve ahlaksız olan her şeye karşı mücadele edin. Kendinizi manastırlara kapatmanızı ve 

dünyayı ve komşularınızla teması küçümsemenizi tavsiye etmiyorum, çünkü bu İlahiyatıma olan sevginizin 

ve hizmetinizin yanlış anlaşılması olur. Doğa kanunlarını yerine getirmenin sizin de göreviniz olduğunu 

unutarak püriten olmaya çalışmayın. 

22 Yaratıcının sizi tabi kıldığı yasaları yerine getirin. Bazıları ruhla, diğerleri bedenle ilgilidir ve ben 

sadece zararlı olanı, kibri ve ikiyüzlülüğü reddetmenizi emrediyorum. 

23 Ey Üstat'ın öğretisini dinleyen sevgili öğrenciler: Sözümün içinizde uyuyan yetileri nasıl 

uyandırdığını görün. 

24 Haklı olarak diyebilirsiniz ki bunlar, bu formda aranızda bulunuşumun son anlarıdır. Bunlar değerli 

anlardır; çünkü ben ayrıldıktan sonra bunları hatırladığınızda, "Tanrı bize ne büyük lütufta bulundu!" 

diyebilirsiniz. 

25 Öyleyse sevgili öğrenciler, ayartılmaktan sakının. Sizi ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmeyin. 

Ruhsallaştırmanın size yansıtılabildiğinden emin olun. Mücadelenizin sıcak olduğunu, iyilik yapmanın 

bazen zor ve acı olduğunu biliyorum. Bu nedenle size önce sevdiklerinizi sevmeyi ve affetmeyi, sonra da 

kendinizi insanlığın arasına göndermeyi öğretiyorum. 

26 Yorulmayın, çünkü ruh için çalışmak asla bitmeyecektir. Şu anda size bir karşılık ya da ceza olarak 

görünen şeyi, ruhunuz yukarı doğru çabaladığında bir ödül olarak alacaktır; çünkü iyiyi sevmekten ve 

ekmekten asla bıkmayacaktır. 

27 Hazırlanmış kalp kutsanmıştır, çünkü kokusunu yayan güzel kokulu bir güle benzer. Ne mutlu Bana 

yükselebilen insan düşüncesine, çünkü o ruhani güzellikleri görür. Ruhunu nasıl yükselteceğini bilen kişi 

büyük işler yapacak ve aklı daha iyi bir dünyayı kavrayacak ve yaratacaktır. 

28 İçinde iyiliğin hüküm sürdüğü bir dünya inşa etmek üzere yola çıkabilmeniz için sizi donattım. 

Çünkü bu zamanın insanları günahlarıyla, insanın kalbinde var olabilecek en asil ve en yüce şeyin, yani 

ruhani sevginin yok olmasına şu ya da bu şekilde katkıda bulunmuşlardır. 

29 Rahatınız için çok fazla çaba göstermeyin. Geleceğinizi güvence altına alma arzunuzdan vazgeçin. 

Artık memnuniyetsiz olmayın. Bu dünyadan ne istiyorsunuz ya da ne bekliyorsunuz? Zaten onurlara, 

zevklere, övgülere sahiptiniz. Bazıları her şeye sahipti, bazıları ise çok şeye. Yine de hepinizi iyi işlerden 

yoksun buluyorum. 

30 Kendinize karşı adil olup olmadığınızı kendinize sorun. Zekâya, akla ve irade özgürlüğüne 

sahipsiniz. Şu anda benim sözümü duyuyorsunuz, kendinize cahil diyemezsiniz. Beni sonsuzlukta, 

biçimlerin olmadığı yerde aramayı öğrendiniz; çünkü Tanrı olarak benim biçimlerim yoktur. 
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31 Ben sizin içinizdeyim. Neden insanlar Beni her zaman 'cennet' dedikleri o mavilikte arasınlar? Size 

şunu da söyleyebilirim: Ben o cennetin ötesindeyim. Beni alçakgönüllülük ve saygıyla arayın; bilgeliğime 

derinlemesine nüfuz etmenize izin vereceğim. Ama hangi insan düşüncesinde Tanrı'nın gücünün olduğu 

yere nüfuz etmiştir? Hiç kimse. Çünkü hiç kimse Bana ulaşmanın yolunu ya da merdivenini bilmez, çünkü 

insan vicdanın sesini dinlememiştir. 

32 İnsan, doğası kendisi için hala pek çok sürpriz barındıran dünyasını, yeryüzünü henüz tanımıyor. 

Ve hâlâ sizi çevreleyen dünya gibi pek çok dünya var. Ama eğer Benim eserimin yalnızca bir parçası olan 

yaratılış bilinmiyorsa ─ neden Beni bilimleri aracılığıyla tanıdıklarını iddia edenler var? 

33 Bir gün Bana giden gerçek yolda seyahat edecek ve Benim ilahi ihtişamımı görecek olan ruhla 

konuşuyorum. 

34 Anlayış dolu, alçakgönüllü insanlar olun. Barış insanları olun. 

35 Benden üzerinize lütfumu dökmemi istiyorsunuz çünkü ruhunuzun tek gıdasının Benim Sözüm 

olduğunu biliyorsunuz. Çünkü yaşadığınız hayat zaman zaman düşmenize neden olur. Ağzınızda acı bir tat 

var; bu nedenle, Sözümde size tatlılık ve şefkat vermek ve her şeyi dolduran sevgimle susuzluğunuzu 

gidermek için size yaklaşıyorum. Ama sizden çok daha aç insanlar var. Bu nedenle, lütuf hediyelerimi bu 

insanlarla paylaşabilmeniz için sizi vahiylerimin emanetçileri olarak bırakıyorum. 

36 Usta olmalısınız; ama son derslerimi birbiri ardına kalbinize kazımalısınız. Henüz hazır değilsiniz. 

Eğer şu anda Üstat en ileri seviyedeki kişiyi yerini alması ve onun adına konuşması için çağıracak olsa, 

bunu yapabilecek durumda hissetmeyecek ve korkusu onu terk etmeyecek ve dudakları açılmayacaktır. 

37 Ama yakında bu şekilde konuşmak zorunda kalacaksınız ─ 1950'den sonra, Ben Sözümü geri 

çektiğim zaman. O zaman tüm korkunuzu yenmeli ve görevinizi tamamen yerine getirmek için Benim 

gücümden yararlanmalısınız. Artık bu, şimdiye kadar bildiğiniz ve bu süre boyunca sizinle konuştuğum 

coşkuyla aynı olmayacak. Kendinizi Bana imanla yükseltmeniz ve ruhunuzun sesini duymanız yeterli 

olacaktır, o zaman ilham aklınıza gelecektir. 

38 Düşünceleri, bağlılıkları ve donanımlarıyla sizi desteklemeleri için kalabalıklara talimat 

vereceksiniz. O zaman sözünüzün gerçekten ilahi ilhamın taşıyıcısı olduğunu göreceksiniz. 

39 (Bildirilerin) şeklinin nasıl değişeceğini ve insanların daha iyi anlaması için her şeyin daha basit 

hale geleceğini görün. Çünkü insan açıklık ister, artık belirsiz olduğunu düşündüğü dersleri deşifre 

etmekle aklını yormak istemez. Bu nedenle, bildirimin son zamanlarında, hata yapmamanız için Sözümü 

kavramanızı kolaylaştırıyorum. 

40 İkinci Zaman'da da Üstat (öğretisinin) son dönemlerinde öğretisini daha açık hale getirdi, çünkü 

bu son dersler daha önceki tüm öğretileri anlaşılır kılacaktı. 

41 Size şunu söylüyorum: Tüm eylemlerinizin gerçeğin bir kıvılcımı olmasını istiyorum. Çünkü size 

verdiğim öğreti billur gibi berrak bir su gibidir. İnsanlara Benim çalışmalarımdan hiçbir şeyi yanıltıcı bir 

şekilde göstermeyin, çünkü her şeyin makul bir açıklaması ve bir varlık nedeni vardır. Aktardığınız her 

şeyde dünya korkusu olmamalıdır. Bu şekilde, dürüst olmayan bildirilerle hemcinslerini kandıran herkes 

hatasını anlayacak ve sadece iyi niyet ve iyi bir hazırlıkla insanlara Benim gerçeğimi, Benim sevgimi ve 

Benim huzurumu getirmeye hazır olanlar Benim hizmetimde kalacaktır. Size doğrusunu söyleyeyim, 

yüreklerde büyüyen yabani otlar verimli tarlalardan sökülüp atılacaktır. İnsanlık ancak bu şekilde Kutsal 

Ruh'un gerçek işinin farkına varacaktır. 

42 Tüm öğrencilerimi yeryüzünün dört bir yanına dağılmış bulacaksınız. Çünkü yaşam tarzında ruhani 

olan ve Bana ibadet eden herkes bir ruhanidir. 

43 Dinlerin birleşmesi, insan ruhu materyalizmin, geleneklerin, önyargıların ve fanatizmin üzerine 

çıktığında gerçekleşecektir. O zaman insanlar ruhsal olarak tek bir ibadette birleşmiş olacaklardır: Tanrı'ya 

ve komşuya duyulan sevgiden kaynaklanan iyilik. Bu gerçekleştiğinde, insanlık bir mükemmellik dönemine 

girecektir. Bu nedenle sizden, çalışmalarımı iyi ve dürüst davranışlarla göstermenizi istiyorum. 

Tüm bunların gerçekleştiğini görecek kadar yaşayamayacağınız için üzülmeyin. Ancak, gelecek 

nesillerin kalplerinde meyve verecek bir tohum olan Barış Krallığı'nın kurulmasına tohumunuzla katkıda 

bulunmuş olmanın memnuniyetini kesinlikle yaşayacaksınız. 
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44 Kendinizi hazırlayın, tarlamdaki ekiciler, çünkü tarlalar öğretilerimin tohumlarını almaya hazır. 

45 Sizi arayan, Efendinin onlar için size teslim ettiği şeyi arzulayarak denizleri aşan insan kalabalıkları 

göreceğiniz günler uzak değildir. 

Bu kıta onları kardeşlik ve barışla karşılayacaktır. Irklar birbirine karışacak, bu insanların birliği olacak 

çünkü gelenekleri ve fikirleri iç içe geçecek; ve bu gerçek ve kalıcı bir barış getirecek. Yeni bir dünya 

olacak. Şu anda içinde bulunduğunuz durum buna hazırlık niteliğindedir. 

Zaman kazanmak için mücadele uzun sürmelidir; çünkü bugün hakim olan fikirler bir anda silinemez. 

Bu iki dünya arasında belli bir süreye ihtiyaç vardır: Şu anda içinde yaşadığınız, yok olması gereken ve 

yarınınki, onun yerini alacak olan. 

46 Hâlâ mücadelenin en zor dönemindesiniz. Bu nedenle, yarının dünyasını görebilmeniz için size 

rehberlik etmeye geldim. Kararınızı yerine getirebilmeniz için size gerekli yetkileri veriyorum ve insanlığı 

kutsuyorum. 

47 Kutsanmış olun, çünkü en yükseği keşfetmek için bilginizi artırmaya çalışıyorsunuz ve ruhani yola 

girerken açıkça görmeyi arzuluyorsunuz. Ancak gözlerinizi örten bandaj düşene kadar benim öğretimi tam 

olarak anlayamayacaksınız. 

48 İnsan kendi ruhani geriliğinden sorumludur. Çünkü akıl ve ruhla donatılmış olmasına rağmen, 

kendisine ait olan yaşam seviyesine yükselmek için hiçbir çaba göstermez. Kendini bırakır ve bedenin 

zevklerinin tadını çıkarır, ruhunu öldürür, hastalanır ve acılarından iyileşmek için en ufak bir istek 

duymadan kendini bir "felçli" olarak sürükler. 

49 Öğretilerim ve fedakârca ölümüm çok az şeyi başardı. Çünkü yüzyılların sonunda üzüntüyle 

görüyorum ki (hala) körler körlere yol gösteriyor ve topallar felçlileri yürütmek istiyor. İnsanların çoğunun 

çelimsiz ama zayıf yaratıklar olduğunu görüyorum ve bunun nedeni size öğrettiğim gibi yaşamak 

istememenizdir. Tutkuların size hükmetmesine, kalplerinizde filizlenmesine ve size zarar vermesine izin 

veriyorsunuz. 

50 Büyük niteliklerle donatılmış olmanıza rağmen bunları iyi kullanmıyorsunuz. Eylemlerinizin, 

yaşamlarınızın efendileri ve iyi yasa koyucular olabilmeniz, ruh ve beden arasında verdiğiniz mücadelede 

galip gelebilmeniz ve savaşı kazanabilmeniz için zekâyı ve iradeyi ruhun hizmetine verdim. Bunu 

başardığınızda, kalabalıklara ─iyi niyetli insanlara─ önderlik edecek iyi peygamberler olacaksınız. O zaman 

savaştan korkmayacaksınız çünkü kendi kendinizi yenmiş olacaksınız. Kendinizi güçlü hissedecek ve 

birbirinize saygı ve sevgiyle bakacaksınız ─ hatta altınızdaki varlıklara, daha sonra arkadaşınız olacak o 

küçük kardeşlerinize bile. 

51 "Büyük adamlar" olarak adlandırdığınız ve kurtuluşa ulaşan antik çağ peygamberlerinin sadece 

kaderlerinde öyle yazıldığı için güçlü ve yüce olduklarını düşünmeyin. Öyleydiler çünkü savaştılar ve 

gerçek barış ve sevgi tapınağını inşa ettiler. Ancak gerçeğe ulaşmak için en büyük çabayı gösterenler de 

hataya düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ancak ruhani yükselişleri sayesinde iyiyi kötüden ayırdılar ve 

her düşmanı reddettiler, böylece içlerindeki ışığın zafer kazanmasını sağladılar. 

52 İçinizdeki bu yaşam ilkesi ─bu ışık benim İlahi Ruhumdan gelir ve her insan buna değerini 

anlamadan sahiptir. Bu nedenle, bu hazineyi hor görmüş ve ölümsüz olmak için büyük niteliklerle 

donatılmış olmasına rağmen, kendini bunlardan mahrum bırakmış, gönüllü olarak kendini öldürmüş ve 

gücünü kaybetmiştir. Hatasının sonuçlarını hissetmesine ve bilmesine izin veriyorum, böylece daha sonra 

çabası ve deneyimi sayesinde saygınlığını yeniden kazanabilir ve geçici zevkleri sonsuza dek geride 

bırakarak ruhun tatminini ve sevinçlerini arayabilir. 

53 Her zaman yasalarıma göre yaşamak için ne gereklidir? Gücünüzü ve enerjinizi kullanmak, dünyayı 

ele geçiren karanlık güçleri yenmek için gerçek müritlerim olarak çalışmak için. 

54 Benim gerçeğimi anlamanızı ve sizin için hiçbir gizemim ya da sırrım olmadığını anlamanızı 

istiyorum ─ eğer bu zamanda kendinizi hazırlarsanız, Tanrısallığım için gerçek ibadeti uygulamaya 

geleceksiniz. 
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Yasa'ya itaat ettiğinizi ve Bana inandığınızı söylüyorsunuz, ama işleriniz bunun tam tersini söylüyor. 

Bugün sadece Benim isteğimi ve talimatlarımı öğreniyorsunuz, ama donanımlı olacağınız gün gelecek. O 

zaman sizi yüceliğime ortak edeceğim, sizinle bir antlaşma yapacağım ve bu dünyada barış olacak. 

55 O zaman Beni tek Rab olarak kabul edecek ve birbirinizi kardeşler gibi seveceksiniz. Ama bugün 

Benim gerçek öğrencilerim olmak istiyorsanız, kendinizi güçlü ve saf hissetmeniz için yeryüzünü terk 

etmeniz gerekmeyecektir. İçinde yaşadığınız bu dünyada vaatlerimin gerçekleştiğini göreceksiniz; çünkü 

her şey gerçekleşecek. 

56 Masa hazır. Oturun, yerlerinizi alın, size rehberlik etmeme ve hizmet etmeme izin verin. Benimle 

birlikte gerçeğin ekmeğinden alın, kendinizi sevginin ışığıyla aydınlatın ve Tanrınıza övgüler söyleyin. 

57 Ne güzel bir uyumun yankılandığını duyun. Sevgi ilahiniz cennette yankılansın ve meleklerin 

sesleri sizinkilerle birleşsin. 

58 Acılarınızı Bana teslim edin, sıkıntılarınızı Bana verin ve artık onlara alışmayın. 

59 Şu anda Benimle birlikte olduğunuz gibi, insanlık da Benim İsteğime göre Bana gelecektir; onları 

bekliyorum. Gittiğiniz her yerde samimi olun ki Öğretime saldırılmasın ama sunduğu meyveler uğruna 

herkes tarafından kabul edilsin. 

60 İlahi sözüm ruhunuzda işittiğinizden çok daha güçlü bir şekilde yankılanır. Yarın usta olabilmeniz 

için size öğretilerimi veriyorum. Ancak öğretilerimden söz edebilmeniz için öğretilerimin temel ilkesini 

bilmeniz gerekir ve bu temel ilke sevgidir. Dahası, size bu temel ilkeyi sadece bilmenin yeterli olmadığını, 

ona sahip olmak, onu hissetmek gerektiğini söylüyorum. İnsan kardeşleriniz için hissetmediğiniz bir 

hayırseverlikten nasıl bahsedebilirsiniz? 

61 Öğretilerimde sık sık 'sevgi' sözcüğünü tekrarlıyorsam, bunu yapmaya hakkım olduğu içindir; 

çünkü sizi gerçekten seviyorum. 

62 Öğrencilerim, size yarın efendi olacağınızı söyledim. Bu, komşunuzu sevdiğinizde gerçekleşecektir. 

Sözümün sizi nasıl ince bir keski gibi yavaş yavaş yumuşattığını görün ─ bir seferinde algılarınıza, başka 

bir seferinde kalbinizin tellerine ya da ruhunuzun üzerine dokunur, böylece ışığı sizi aydınlatabilir. 

63 Böylece, gerçekte insanın yeryüzündeki adımlarına rehberlik etmesi gereken ruhunuza itaat 

etmesi ve adanması için varlığınızın insan kısmıyla konuşuyorum. Bunu yapabilecek güce ve ışığa sahip 

olan odur. 

64 Bugün insanın ruhani yolda hareketsiz durduğunu görüyorum. Bilimin, gücün ve tutkuların 

yolundan gitmiştir. Sizce ─sevgiye, iyiliğe ve gerçeğe yaklaşmak anlamına gelen─ ruhsal gelişiminde 

durmasaydı, savaş ateşini de yakar mıydı? 

65 Ruhsallaşma zamanı gelmiştir ve eğer insanlar Benim ışığımı görmeye direnirlerse, hataya 

düşeceklerdir, çünkü doğa bile o zaman anlayamayacakları tezahürler üretecektir. 

66 Adaletimden korkarak ya da görev bilinciyle Beni izlemeyin. Kendi isteğinizle yapmadığınız 

takdirde çalışmanızın ne gibi bir değeri olabilir? ─ Bana kendi erdemlerinizle gelmeniz gerektiğini 

biliyorsunuz. Dünyayı ve onun zevklerini zaten biliyordunuz ve bunlar sizi sadece zayıflattı ve ruhunuzu 

gölgeledi. Ama yeryüzünde bağlı olduğunuz ve sürekli ihtiyaç duyduğunuz iyi ve doğru eylemleri de inkâr 

ettiğimi düşünerek hata yapmayın. 

67 Hepinizi seviyorum ve sizi ırklara ayırmıyorum. Ancak insan kendisini bir ruh olarak değil, yalnızca 

bir insan olarak gördüğü sürece, kendisini hemcinslerinden daha üstün görecek ve anlaşmazlık ve savaş 

var olacaktır. 

68 Özü sevgi olan Sözümün evrensel dili tüm insanlar tarafından duyulacak ve onları kendi aralarında 

ve Babalarıyla birleştiren bu dil olacaktır. 

69 Uyanın ey insanlar, çünkü mücadeleniz Sözümün bu ses taşıyıcıları aracılığıyla sona ereceği 1950 

yılından sonra başlayacaktır. Ama siz ve çocuklarınız ve daha sonra onların çocukları benim öğretimi 

insanlığın kalbinde silinmez kılacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 188 
1 Gelin sevgili öğrenciler, işte Efendi. Siz Beni Sözümün anlamından tanırsınız, Ben de sizi 

eylemlerinizden tanırım. 

2 Öğrencilerim dünyada işlerinin saflığıyla tanınacaklar; ve görevlerini iyi bir şekilde yerine 

getirdikten sonra huzuruma geldiklerinde, onlara şöyle diyeceğim: Siz gerçekten Benim öğrencilerimsiniz, 

çünkü size öğrettiklerimi yaptınız. 

3 Ruhsallaşmaya ulaşmak için çabalayın, çünkü bu ruhun özgürleşmesi anlamına gelir. Kendinizi 

sevgi dolu ve yanılmaz olan yasalarıma uyarlayın ve yaşamınızı onlar yönetsin; çünkü ister maddi ister 

manevi olsun, sizi çevreleyen her şey benim yasalarımın çerçevesi içinde yaşar. 

4 Yaratılış içinde mükemmel bir eser olan insan, Yaratıcı'nın içine yerleştirdiği lütfa göre 

yaşamalıdır. 

5 Ben size, korunmanız, tatmin olmanız ve mükemmelleşmeniz için Benim tarafımdan tesis edilmiş 

olan dünya görevlerinden yüz çevirmenizi söylemiyorum. Dengeli ve adil olun ve ruhunuza ve bedeninize 

gerekli olanı verin. 

6 İnsanı en başından beri özgür yarattım, ama onun özgürlüğüne her zaman vicdanın ışığı eşlik etti. 

Yine de içindeki yargıcın sesini dinlememiş ve yasanın yolundan saparak, her türlü insanlık, merhamet, 

saygı ve maneviyat duygusundan uzaklaştığı için çocuğun babaya karşı ayaklandığı o ölümcül, kanlı ve 

canavarca savaşları yaratmıştır. 

7 İnsanlar kendilerini kederli bir kefaret görevinden kurtarmak için çoktan yıkım ve savaşlardan 

kaçınmış olmalıydılar. Bilin ki, Bana varmadan önce kendilerini iyi bir şekilde arındırmayı başaramazlarsa, 

onları bu gözyaşı ve kan vadisine tekrar göndermem gerekir. Çünkü mükemmelliğe aykırı bir anlamda 

yaşayanlar Bana gelemeyeceklerdir. 

8 Bu Söz insanlığa nasıl ulaşabilirdi? ─ Geçmiş zamanlarda yaptığım gibi: elçiler, peygamberler ve 

öğrenciler aracılığıyla. 

9 Öğretilerimin ve vahiylerimin yeryüzündeki her yere ulaşmasına izin vermek için sizi bu zamanda 

hazırlıyorum. 

10 Bugün hala bilinmiyorsanız, yarın bilineceksiniz. Yeni havarilerin görevi bu insanlığa ahlakı yeniden 

kazandırmak olacaktır. Bu savaş çok çetin geçecek. 

11 Güç kazanabilmeniz için her zaman dua edin. Mükemmelliğe erişebilmek için enerjik olun. Dikkat 

edin, çünkü kötülük canavarı ruhu bin bir biçimde beklemektedir. 

12 Sözlerimi yüreğinize hayat veren çiy taneleri gibi bırakıyorum. Ama size anlattığım her şeyi 

anlayabilseydiniz ─ yolu ne kadar net görürdünüz! Huzurun ve ışığımın düşüncelerinize akmasına izin 

veriyorum, çünkü bunlar aracılığıyla Bana da ulaşacaksınız. 

13 Üstadın size manevi dilde, insanları Yaratıcılarına yaklaştıran evrensel sevgi dilinde verdiği öğretiyi 

dinleyin. 

14 Sözüm ruhunuz için yeni bir huzur şafağı, yolunuzu aydınlatan bir ışık huzmesi gibidir. Bu sesi 

birçok kez duydunuz ve yavaş yavaş ne dediğini anlıyorsunuz. 

15 Şu anda Kendimi tüm insanlığa gösteriyorum, çünkü şimdi tüm dünyanın ruhsallaşmayı, ruhsal 

birleşme zamanını bileceği zamandır. Sevgi Mesihi şimdi kurtuluşlarına erişebilmeleri için Kendisini 

çocuklarının içine akıtmaktadır. 

16 Şu anda sizin duyduğunuz gibi Beni duymadan, sizin çabaladığınız hedefin peşinden giden pek çok 

kişi var, çünkü onlar ruhun Cennetteki Babasıyla bir araya gelmek için mücadele etme zamanının geldiğini 

hissediyorlar. 

İkinci Çağ'da, insanın zihinsel diyaloğu bilip geliştireceği ve sezgi ve ilham yoluyla Benim bilgeliğimi 

alacağı bir dönemin geleceğini anlamanızı sağladım. O sırada bir Ferisi bana yaklaştı ve şöyle dedi: "Eğer 

Tanrı'nın Oğlu isen, O'nun gibi söyle; eğer Baba tarafından gönderildiysen, Baba'nın olduğu gibi söyle." 

Ama ben ona şöyle yanıt verdim: "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır, çünkü ben O'ndan geliyorum." 
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17 Gerçekten, her zaman bir erkeğin içindeydim. Fakat Beni hissetmek için, bedenin içgüdüleri 

tarafından yönlendirilmenize izin vermemeniz gerekir. İnsan uyandığında ve kendisine vahyettiklerimi 

keşfetmeye koyulduğunda, yaşamın anlamını ve içinde barındırdığı misyonu fark edecektir. Ancak o 

zaman artık acı ve ziyaret hissetmeyecektir çünkü yetilerini ve duyularını ruhun hizmetine vermiştir. 

18 Nasıralı İsa'nın yaşamı herkes tarafından bilindiğinden, asla mahvolmayacağınız bir yolu izlemeniz 

için elinizde bir örnek vardır. "Ben Yol'um, Gerçek'im ve Yaşam'ım, Ben içinde yaşadığınız dünyanın ve 

soluduğunuz havanın dokusuyum. Ben, insanın kendisini çevreleyen her şeyi gördüğü, anladığı ve 

hissettiği daha yüksek bir yaşama yükselmesine neden olan gücüm. Çünkü bu dünya sadece bir gözyaşı 

vadisi değil, aynı zamanda, geçici de olsa, tatmin, sevinç ve huzur bulabileceğiniz bir yerdir. 

19 Beni tanırsanız kendinizi de tanırsınız. 

20 İnsanların bu dünyadan nasıl geçtiğini görüyorsunuz, her zaman acı çekerek kendilerini 

arındırıyorlar. Bunun nedeni, size bu yaşamın geçiciliğinden ve ruhun ölümsüzlüğünden söz eden ışığıma 

her zaman sahip olmanıza rağmen, Bana nasıl yaklaşacağınızı bilmemenizdir. Bu nedenle, bugün sizinle 

ruhani dilde konuşuyorum, Kendimi anlaşılır kılmak için sizin insan dilinizi kullanıyorum. 

21 Dinleyiciler olarak anladınız ve ilerleme kaydettiniz, çünkü bu tezahürleri duyuyorsunuz ve artık 

onları yalnızca varlığınızın dünyevi kısmında, yani dışsal olarak deneyimlemiyorsunuz, ama özlerini 

arzulayarak kavrıyorsunuz. Aracılığıyla sizinle konuştuğum kişinin sesini artık işitme duyunuzda 

algılamıyorsunuz, çünkü Sözümün ilahi sesi ruhunuzun ve kalbinizin en iç kısmında bir yankı buldu. 

Bu Benim Tanrısallığımın bir başka şekil değiştirmesidir; çünkü Ben, Baba'nın "Sözü", Kendimi bu şekilde 

tezahür ettirerek, sınırlı olan zihninizin Baba'nın sınırsız zihniyle iletişim kurmasını sağlarım. 

22 Lütfumu kabul etmekten onur duyan ruhunuz Bana şöyle der: "Tanrım, kalbimize gerçek bir sevgi 

nefesi olarak geliyorsun." 

23 Size gerçekten söylüyorum, öğretimi bu şekilde anladığınızda ve yaşadığınızda, ruhaniliğe 

erişirsiniz çünkü Göksel Konseri duymak için boş ve anlamsız hazları terk edersiniz. 

24 Size gösterdiğim her şeyi dikkatlice düşünün. Bilim adamlarının insan bedenini incelediklerinde 

onun mükemmelliği karşısında nasıl hayrete düştüklerini düşünün. Ama bu yaşamda fani bir varlık olan 

beden böylesine olağanüstü bir mükemmelliğe sahipse, doğası ölümsüz olan ruhun görkemini hayal 

edebiliyor musunuz? 

25 Sadece denizin enginliğine, gezegeninizin boyutlarına hayret edin, varlığınızın önemini tüm bu 

mucizelerden daha fazla takdir edin, çünkü sizi bir anda bu sınırların ötesine taşıyabilecek ve arınıp 

Baba'nın diyarında yaşadığında tüm dünyaların gösterileceği bir ruha sahipsiniz. 

26 Beni duyan kişi kökenine dönme korkusunu kaybeder; ve kendisini yaratılışın ortasında sadece bir 

atom olarak görse bile, Cennetteki Baba'nın çocuğu olduğu için var olmanın içsel mutluluğunu hisseder. 

27 Bu dünyadan ayrıldığınızda, yaratılan her şeyi canlandırmaya devam eden bir çiğ damlası gibi 

olacaksınız. Size söylüyorum: Tanrı, Sonsuz, Ebedi, tüm yaratılışın içindedir, her şeyi canlandıran özdür. 

Yaratıklarda O'nun eserinin tüm güzelliğini görür ve O'nun ilhamının meyvelerinde var olan mutluluğu 

deneyimler; çünkü her şey O'ndan bahseder, her şey O'nu yüceltir ve O'na saygı gösterir. 

28 O yaşamın her tezahüründedir çünkü var olan her şeyin yaratıcısı O'dur. Bunu düşündüğünüzde 

ölümün olmadığını anlayacaksınız. 

29 Bugünün dersi budur ─ size verdiğim tüm dersler gibi, gelecek nesillerin mirası olacak olan o 

kitapta Benim isteğime göre yazılacak olan bir ders: Üçüncü Ahit. 

30 Şimdi üçüncü kez ileriye doğru bir adım atacaksınız. Beni semboller aracılığıyla aradığınız dönem 

sona erdi. Şimdi gözlerinizin önünde yeni bir çağ başlıyor, ama yeni bir yol değil. Soyunuzu yok etmeye ya 

da tuhaf sözlerle kafanızı karıştırmaya gelmedim. Size geçmişte bıraktığım ruhani mesajı inkâr etmenizi 

söylemiyorum. Ben sadece başladığım ve ikinci bölümünde bıraktığım öğretiye devam ediyorum. 

31 Mesih, Tanrı'nın Krallığı'nın gelişini insanlığa duyurmak için insan yaşamının doluluğunda ortaya 

çıktığında, ayinleri ve törenleri kutlayan insanları şaşırttı, bu yüzden onlara gelenekleri takip etmek için 

Yasa'yı unutmamalarını söyledi. Ama daha sonra, sözlerimle ve işlerimle, kalplerinde yalnızca İlahi Yasa'yı 

bırakmak için tüm gereksiz ibadet biçimlerini reddettim. 
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Hiç kimse İsa'nın Musa'nın Yasası'nı inkâr ettiğini söyleyemez, çünkü Yaşamım, İşlerim ve Kanımla size 

onu yerine getirmeyi öğrettim. Ama aynı zamanda geldiğim zamana göre ve ruhsal gelişiminizle uyum 

içinde size yeni dersler de öğrettim. Bu, bilgeliğimin büyük kitabının ikinci bölümüydü. Tanrı'ya ve 

komşunuza duyduğunuz sevginin çiçek açması için size daha saf bir dua biçimi öğrettim. 

32 O zaman, Beni Sevgi olarak tanıdınız. Geliş nedenimi size bildirdim, ruhsal yaşamı size açıkladım, 

İkinci Gelişimi, yeni zamanı size duyurdum ve zamanı geldiğinde üçüncü dersimi, bugün ruhunuzun 

önünde açılan kitabın üçüncü bölümünü alabilmeniz için sizi hazır bıraktım. 

33 Geleceğimi önceden bildirdiğim savaş haberlerinin, olayların ve işaretlerin ortasında insanlara geri 

döndüm. Yine de insanlar Beni hissetmediler. 

34 Bu sessizliğin, bu yoksulluğun, yeryüzünün bu köşesinin ortasında, şu anda insan aklı aracılığıyla 

Sözümü seslendiriyor, insanları çağırıyor, onları yeni bir yaşama uyandırıyor, ikna edici ve sevgi dolu 

talimatlarımla yeniliyor, onları Efendilerini takip etme yollarına yükseltmek için içlerinde uyuyan yetilerini 

uyandırıyorum. 

35 Size şunu söylemeliyim ki, bu dönemde sizi dini fanatizme ve putperestliğe daha önceki her 

zamankinden daha fazla bulaşmış ve aynı zamanda ruhunuzu erdemler açısından her zamankinden daha 

fakir buldum. Şimdi size soruyorum, bu bildiri aracılığıyla her yıl Beni dinledikten sonra: yaşam ilkelerini 

yok ettiğimi kim hissediyor? Kimin kafası karışır ya da Hıristiyan inancının yok olduğunu görür? Size 

doğrusunu söyleyeyim, geçmişte size vahyettiklerimi sadece unuttuğunuz ya da çarpıttığınız için 

hatırlattım. İnsanların sizden gizlediklerini açığa çıkardım ve gizli hazinemde sakladıklarımı size açıkladım. 

Bu çağ ruhani özgürlük çağıdır. İnsanlar ruhlarıyla aydınlanırlar ve güvenli yolu nasıl seçeceklerini bilirler. 

36 Işınım ve ruhani habercilerim, materyalizmin ve günahın karanlık örtülerinin sürüklendiği bir 

atmosfere nüfuz ettiler. 

37 Bu anlarda düşündünüz ve daha önce tapındığınız Tanrı'dan başka bir Tanrı'ya gerçekten 

tapınmadığınızı ─ Bakire ve Evrensel Anne Meryem'e kalplerinizin kapılarını kimsenin kapatmadığını ─ bu 

öğretinin inancınızı güçlendirdiğini ve ruhun ebedi yaşamı hakkındaki bilginizi artırdığını ve komşunuzu 

kendiniz gibi sevmeniz ve birbirinizi sevmeniz için o yüce emirleri Sözümün ışığıyla ruhunuza yazdığımı 

kabul ediyorsunuz. 

38 Ben yalnızca kalplerinizden zararlı olan, ilerlemenize izin vermeyen şeyleri çıkarmaya geldim. Bu 

nedenle size tekrar tekrar söylüyorum ki, Beni her an ve her yerde bulabilmeniz ve hissedebilmeniz için 

size ruhsal özgürlük bahşettim ve dünyanın size cevap veremeyeceği şeyleri sormak yerine, ruhsal olarak 

Babanıza sorun ve O'nun merhametinden Ruh'un ekmeğini alın. Eğer kardeşinizin şahsında Tanrınızı 

gücendirdiyseniz, o sizi gücendirdiyse siz de onu affedin ya da siz onu gücendirdiyseniz ben de sizi 

affedeyim. Çünkü suç işlemediğiniz biri, başkasına yaptığınız kötülük için sizi bağışlayamaz. 

39 Öğrenciler: Bu zamanda size gelmiş olmama artık şaşırmadığınıza göre, ruhsal dünyanın aranızda 

kendini tanıtmasına da şaşırmıyorsunuz. 

40 İnsanlığın evriminin başlangıcından itibaren Baba, o dünyanın, o yaşamın varlığının bir kanıtı ve 

vahyi olarak ruhani varlıkların tezahürünü vaat etti. Size doğrusunu söyleyeyim, bu dünya her zaman 

Benim İsteğim doğrultusunda insanla birlik içinde olmuştur. 

Evriminizin başlangıcında insana ruhani varlıklara hitap etmesini yasakladım çünkü henüz zamanı 

gelmemişti. Ne bedenlenmiş olanlar ne de bedenlenmemiş olanlar bu iletişim için hazırlıklı değildi. 

41 Gelişimin habercisi olan bu Üçüncü Çağ'daki İlyas, ışığın ruhani dünyasının kapılarını açması için 

anahtar verdiğim kişidir, böylece onun sakinleri, tıpkı insanların öte dünyaya girmesine izin verdiğim gibi, 

maddi dünyaya erişebilecekler ve böylece ikisi arasında yakınlaşma, uyum ve sevgi olacaktır. 

42 Sesim bu iletişimin zamanını belirlemeden önce bile, yeryüzünde itaatsiz, meraklı ve sabırsız 

olanlar vardı ve bunlar yasağı hiçe sayarak, karanlık ve kafası karışık varlıkların kendilerini tanıttıkları 

başka bir iletişim türünün öncüleri oldular, çünkü bunu yapmaları benim ilahiyatım tarafından 

belirlenmemişti. 

43 Benim eylemim farklıdır; ancak sizi bu öğretileri almak için yeterince yetenekli ve farkında 

gördüğümde size bu büyük talimatı getirdim ─ bu dünyaya verdiğim en büyük talimatlardan biri, böylece 
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ruh aracılığıyla görmeyi, sorgulamayı, anlamayı ve keşfetmeyi öğrenebilirsiniz. Ama size bu ufku 

açtığımda, bu armağanlarla övünmenizi, onlarla iş yapmanızı ya da onları kötüye kullanmanızı yasaklayan 

bir yasa öğrettim. 

Öğretime nüfuz ettiğiniz bu süre zarfında, bazıları korku, bazıları şüphe, hatta bazıları dehşet hissetti 

ve aynı zamanda ruh olan Yaratıcı tarafından kendilerine verilene sahip olduklarını düşünmeden "ruh" 

kelimesinden dehşet duyanlar da oldu. Bu korkuyu size kim aşıladı? Ruha karşı nefret hissetmenize kim 

neden oldu? O çok sevdiğiniz bedeninizin ya da rahminizin toprağa dönecek olan bir tozdan ibaret 

olduğunu ve sonsuza dek sadece ruhunuzla yaşayacağınızı hiç düşünmediniz mi? Kendinizi bu durumda 

bulduğunuzda ne yapacaksınız? O zaman kendinizden kaçacak mısınız? 

44 Görevinizde size yardımcı olmak için, size çalışmanız için gerekli zamanı veriyorum; ve geçiminizi 

ve zorluklarınızı hafifletmek için, size ruhani hizmetkarlar, gerçek merhamet, ışık ve barış melekleri 

gönderiyorum. Bu iletişimin insan iradesiyle değil, ilahi ilhamla gerçekleştiğine güvenin. 

45 Bu iletişimi insanların kendi özgür iradeleriyle ürettikleriyle karıştırmayın ─bazıları bilimle, bazıları 

merakla, bazıları da batıl fikirlerle hareket eder. 

46 Dikkatinizi buna verirseniz, bu iki tür ilhamın, kendisine ışığa giden yolu gösteren Rabbinin sesine 

ek olarak, onu itaatsizliğe ve kibre teşvik eden başka bir ses de duyan ilk insandan beri insanlıkta mevcut 

olduğunu keşfedeceksiniz. O zamandan beri insanın bu iki gücün, iyiliğin ve kötülüğün etkisi altındaki 

mücadelesini tanıyın. İnsan nasıl o zamandan beri doğanın yasasını biliyor ve ruhun ışığıyla aydınlandığını 

hissediyorsa, o zamandan beri ayartmaların ayartıcılığını da hissetmiştir. 

47 Bunu size imanınızı ve bilginizi güçlendirmek için söylüyorum. Ruhsal habercilerime ya da 

elçilerime saygıda kusur etmeyin; çünkü giyindikleri yüce lütfu görebilseydiniz, tahtının ihtişamı içinde 

Süleyman'ın bile bu hizmetkârların görkemine sahip olmadığını itiraf ederdiniz. 

48 Kan kaybından ölen, salgın hastalık ve kıtlık altında yok olan uluslar, o barış ve merhamet dünyası 

kendilerini aralarında gösterse ve onun teselli ve sevgi dolu sesini duyabilselerdi ne derlerdi? 

49 "Akışkan", bu varlıkların fiziksel veya ahlaki rahatsızlıklarınızı iyileştirdiği güce verdiğiniz isimdir. 

Ve gerçekten de bu sıvının içinde iyileştirici güç vardır. İsa'nın körlere görme yetisini, topallara hareket 

kabiliyetini, dilsizlere konuşma yetisini geri vermesiyle aynı şeydir. Onunla cüzamlıyı iyileştirdi ve ölüleri 

diriltti. 

50 (Sizden) hiç kimse benim yanıma giremez. Ama biri saf olarak gelseydi, bu yolu lekeli bırakmazdı. 

İlyas'ın ilahi buyruğa göre öte dünyanın kapılarını insanlara açtığı bu zamanda, insanlığa bu iletişimin 

onu uygulayanlar açısından bir kötülük olmadığını, Baba tarafından o zamanın insanları için tasarlanmış 

bir lütuf olduğunu ve bu lütfun sizden tekrar geri çekileceği 1950 yılından sonra ruhtan ruha diyaloğun 

öncüsü olacağını anlamalarını sağlayacağım. 

51 Kendinizi eğitin ki daha sonra aldatmacaya, sapkınlığa düşmeyesiniz; çünkü size açıklayacağım pek 

çok dersim var. Hayal gücünüzün sahte vahiyler ya da ilhamlar getirmesine izin vermeyin. Cennetten ışık 

hazırlıklı kişiye gelecektir, öyle ki komşusuyla Benim gerçeğimle konuşabilsin. 

52 İnsanların silahları, güç mücadelesini ve düşmanlıkları reddedip ruhani olana yönelecekleri ve 

kitleler arasında sözleri duyulacak ve izleri takip edilecek havarilerin ortaya çıkacağı zaman 

yaklaşmaktadır. Bu, ideolojilerin, dinlerin ve dünya görüşlerinin savaşı zamanında olacaktır. 

53 Bu savaş, dünyevi güç iddialarının yol açtıklarından çok daha büyük ve korkunç olacaktır. Çünkü 

barış kalplerden uzaklaşacak, düşünce fanatizmin karanlığıyla kararacak ve vicdanın ve aklın sesi artık 

duyulmayacaktır. Fanatizm dibe vuracak ve güçlerini çoğaltarak kiliseler inşa edecek ve kendini 

gösterecektir. Bazıları putlarına tutunarak yok olacak, ama diğerleri gözlerini ışığa açacak ve bu 

uçurumdan kurtulacak. 

54 Bugün tüm bu kehanetler size uzak görünüyor; ancak gerçekleşmeleri yakındır. İnsanların gözleri 

putları, sahte tanrıları ve kiliselerin gururu ve ihtişamı olan büyük kilise binalarını kaidelerinden devrilmiş 

olarak görecektir. Ancak yalan söyleyenleri alenen ifşa edecek olanlar sizler olmayacaksınız; bu görev 

başkaları tarafından yerine getirilecektir. Ruhunuzun bu insanlığın kurtuluşu için gerçek sevgiyle çalışması 

için söz, kalp ve akılla hazırlanmalısınız. 
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55 Serbest bırakılan kasırga karşısında kaçmayın ya da kendinizi saklayacak yeraltı mezarları 

aramayın; bunun yerine kasırganın ortasında sakin kalın. O zaman insanların uyuşukluklarından 

uyandıklarını ve farklı dini topluluklar arasında karşılaştırmalar yaptıklarını göreceksiniz. Ve sonra, her 

şeyde insan kusurunu keşfettiklerinde, "Spiritüalizm nedir?" diye soracaklar. O zaman elçilerim ve 

havarilerim, laf kalabalığı yapmadan, hiçbir şekilde böbürlenmeden, bu öğretinin samimiyetini, sadeliğini 

ve ışığını göstersinler, dünya onun doğruluğuna ikna olarak boyun eğecektir. 

56 Ciddi anlaşmazlıklar olacak, zulüm görecek ve iftiraya uğrayacaksınız. Her yerde muhalefetle ve 

bazen de ciddi ve haklı argümanlarla karşılaşacaksınız. Ancak insanların sözlerinden etkilenmenize izin 

vermemelisiniz. Çünkü hakikat çalışmalarına dayanmıyorlarsa, sadece boş sözler olarak kalacaklardır. 

57 Eğer Bana güvenir ve kendinizi hazırlarsanız, sizi yalnız bırakmayacağım. Sizin ağzınızdan 

konuşacağım ve sizin aracılığınızla yaptığım işlerden haberdar olacaksınız. 

58 İnsanlık doğru yolu hissetmeye başlayacak ve Beni beklediğim gibi ─ruhla─ arayacak. Baba'yı kendi 

yüreğinde taşıdığını fark eden herkes, kendi kardeşinin ve komşusunun düşmanı olmaktan anında 

vazgeçecektir. O zaman bağışlama, uzlaşma, hayırseverlik ve kardeşlik yerleşecektir. 

59 O zaman insanlar İsa'yı gördüklerini, O'nun çarmıhından inerek dünyaya şöyle dediğini 

söyleyebilecekler: Sizin kurtuluşunuz için döktüğüm kanın akması durdu. İşte buradayım, sonsuza dek 

seninleyim. 

60 İnsanlar, tezahürümde iyi ve kötü, her türden insanı kabul ettim ─ Beni sevenler ve Bana sırtını 

dönenler. Çünkü herkes Benim çocuklarımdır, hepsini eşit derecede severim ve herkes Beni aynı şekilde 

sevecek ve Bana hizmet edecektir. 

61 Bugün hepinizi birleştirmeye geldim, çünkü İkinci Çağ'da dökülen Kanım sizin için yeterli değildi. 

Çünkü Doktrinimin size öğrettiği kardeşlik ve sevgi işini tamamlayamadınız. 

62 Sağlığı, mutluluğu ve yaşamı ancak benim yasalarımı yerine getirerek bulabileceğinize ne zaman 

ikna olacaksınız? Maddi yaşamda hayatta kalmak için uymanız gereken ilkeler olduğunu kabul 

ediyorsunuz. Ancak ruhsal olanın da saygı gösterilmesi gereken yasaları olduğunu unuttunuz ki insan İlahi 

olanda var olan ebedi yaşam pınarının tadını çıkarabilsin. 

63 O zaman, kibirliler ve akılsızlar, maddeleşmişler ve inanmayanlar Beni duymak zorunda kalacaklar 

ve tohumum için çorak toprak gibi olan kalplerine, kayalardan çiçekler filizlenene kadar yeniden 

ekeceğim. 

64 Arınana dek lütfumun pınarını her canın üzerine akıtacağım. Ama bu artık Ürdün'ün suları değil, 

Benim lütfumun, Benim adaletimin ışığı olacaktır; bu ışık o ruha dokunduğunda, vicdanının sesini duyması 

için onu uyandıracak, onu duaya, tövbeye ve yenilenmeye götürecektir. 

65 İkinci Çağ'da size söz verdiğim şeyi şimdi yerine getiriyorum. Sözüm aracılığıyla bir barış ve 

ruhsallaşma zamanının geleceğini anlamanızı sağladığımda bunu size duyurdum. Şimdi geleneklerin, 

ayinlerin, törenlerin, sembollerin ve imgelerin silindiği ve (insan) ruhunuzun kendisini önyargılardan, 

fanatizmden ve putperestlikten kurtararak bunun yerine Tanrı'ya gerçek tapınmayı kucakladığı o çağda 

yaşıyorsunuz. 

66 Bu sözler materyalistlerin kulaklarına ulaştığında, öğretilerime ve kehanetlerime inanamayarak 

gülümseyecekler. Ama insanların kuşkuları Bana hiçbir zaman zarar vermedi. 

67 İkinci Çağ'da öğretilerimin İyi Haberi büyük şehirlere ve Roma gibi büyük imparatorluklara 

ulaştığında, insanlar İsa'nın fakir bir Galileli olduğunu ve O'nun kadar fakir ve alçakgönüllü birkaç balıkçı 

tarafından takip edildiğini öğrendiklerinde gülümsediler. Onların alayları Beni etkilemedi, çünkü Beni 

tanımadıklarını biliyordum. Gücümün köklerinin tam da bu alçakgönüllülükte olduğunu ve gücümün, 

birçokları için anlaşılmaz görünen ve diğerlerinin gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu düşündüğü 

sevgi ve adalet dolu Söz'de olduğunu anlamadılar. 

68 İsa'nın öldüğünü, sanki kötü biriymiş gibi çarmıha gerildiğini ve bu ölümün öğrencileri ve 

takipçileri için caydırıcı olacağını öğrendiklerinde, bu kanın sadece birkaç kişiye ekilen tohumun verimli 

olmasına hizmet edeceğini beklemiyorlardı. 
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69 Şüpheciler arasında iman doğdu, sadıklar arasında fedakârlık gösterildi, köleler ve ezilenler 

arasında umut ışığı parladı ve her yerde Kurtarıcı'nın ilahi öğretileri, adalet çağrısında bulunan ve 

sevgiden bahseden insanların dudaklarında duyuldu. Daha yüksek bir güç inanan insanların ruhunu 

kucakladı ve bu dökülen güç hiçbir insan gücünün durduramayacağı beyaz bir su gibiydi. 

70 Kasabadan kasabaya ve kırdan kıra akan, vadilere doğru yuvarlanan ve dağlara doğru yükselen bir 

seldi. Bu etkinin ulaşmadığı hiçbir ev ─ister bir kulübe ister bir saray olsun─ yoktu. Ölü tarlalara dökülen 

yaşam nehriydi, ruhlarını arındırmak ve işlerini yargılamak için insanlara gelen Babanızın her zaman sevgi 

dolu adaletiydi. Bu selin akışı durduğunda, yeni bir dünya gün ışığına çıktı, yeryüzünde yeni bir insanlık 

belirdi ama yine de aynıydı. 

71 Yeni bir öğretinin ışığı onu uyuşukluktan uyandırarak ruhsal olarak ilerlemesine yardımcı oldu ve 

onu Tanrı ve Baba dediğiniz mükemmel Varlığa yaklaştırdı. 

Bu nedenle, siz şüpheci ve materyalist insanlara sesleniyorum: İnsanlarla birlikte olduğuma ve onlara 

akılları aracılığıyla Kendimi ilettiğime dair söylentileri duyduğunuzda ve Öğretilerimin içerdiği öğretiler 

hakkında bilgi edindiğinizde, küçümsemeyin ve Çalışmamın öğretilerini gerçekleştirmeyi ─az önce 

önünüze koyduğum Çalışmayı─ insanlar için imkânsız olarak görmeyin. Çünkü daha sonra çiçek açışına 

tanık olduğunuzda onu duymayı reddettiğinize pişman olacaksınız. Bu nedenle, selin şiddetinin kapılarınızı 

salladığını hissettiğinizde, kapılarınızı açın ve içeri girmesine izin verin. Sizi temin ederim ki, O yaşamınızda 

var olan iyi şeylere dokunmayacağı için, yalnızca saf olmayan şeyler yıkanarak temizlenecektir. 

72 Bununla, bu Söz'ün anlamını kavramayı öğrenmeniz gerektiğini anlamanızı sağlıyorum, böylece 

kendinizi ona kaptırdıkça yavaş yavaş Benim gerçeğimi tanımaya başlıyorsunuz. Çünkü bu tefekkürde 

sonunda, tıpkı elçilerimin size Gerçeğin Ruhu'nun, Teselli Ruhu'nun gelişini müjdelerken ilettikleri birçok 

kehanette olduğu gibi, geçmiş zamanlarda verilen kehanetlerin birçoğunun şimdi gerçekten 

gerçekleşmekte olduğu kanaatine varacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 189 
1 İnsanlık, sizi birleştirmeye geldim. Sizi dünyanın dört bir yanına dağılmış tek bir halkmışsınız gibi 

görüyorum ve sizi tek bir çocuk olarak görmek istiyorum. Burada Yaşam Kitabı'nın, öğrencilerim 

tarafından hâlâ bilinmeyen yeni bir sayfası var. 

2 Halkım: Ruhu ses taşıyıcılarım aracılığıyla kendini gösteren ve size ışık ve kehanet dolu sözlerle 

konuşan İlyas, Birinci Çağ'da gücüyle dünyayı hayrete düşürenle aynı kişidir ve size onun İkinci Çağ'da da 

insanlar arasında olduğunu ve o zamanlar Vaftizci Yahya olarak bilindiğini açıkladığımda şaşırmamalısınız. 

Size buna şaşırmamanız gerektiğini söylüyorum, çünkü bu öğretileri size sadece bugün açıklamadım, 

bunlar zaten yazılı hale getirilmişti. 

3 Bunun kanıtı, peygamberlerin İlyas'ın Rab'bin yolunu hazırlamak için Mesih'ten önce geleceğini 

söylemiş olmaları ve bu peygamberliğin gerçekleşmiş olmasıdır. Ancak daha sonra İsa, dünyaya ikinci 

gelişi gerçekleştiğinde, her şeyi yoluna koymak için önce İlyas'ın geleceğini ilan etti. Bu vaat aranızda 

mutlaka gerçekleşecektir. 

4 Bu Vahiy yarın Kutsal Yazılar'la çok uğraşmış olan kişiler tarafından incelenirse, İlyas'ın Ruhu'nun 

İkinci Çağ'da kendisine emanet edilen aynı görevi yerine getirmek için bu zamanda geldiğini 

görebileceklerdir ─ daha sonra Kutsal Ruh'un öğrencileri olacak olanları arındırarak Rab'bin yollarını 

hazırlamak. 

5 Bugün, geçmişte olduğu gibi, dinsizlerin alaylarına, zulmün acısına ve daha sonra ölüme 

katlanmak zorunda kaldığım zamanlardaki gibi yeryüzünde acı çekmeye gelmedim. Çünkü İlyas'ın 

ağzından tüm kötülük yapanlara yargı bildiren peygamberlik sözü çıktı. 

6 Bugün ruh olarak gelmiştir ve bu nedenle insan eli ona dokunamayacak ya da ona zarar 

veremeyecektir. Buna rağmen, bu halk ona nankörlüğün acı kâsesini içirmiştir. 

7 İlyas kaybolan koyunlarını sevgiyle arayan bir çobandır. Bazen doksan dokuz koyunu bir araya 

getirmeyi başarmıştır. Ancak sürüsünü oluşturan sayıyı dolduracak birinin eksik olduğunu fark etti. Ve bu 

küçük koyun, kayalıkların dikenli çitlerine saptığını görünce ağıt yakar. Ama İlyas onu bulmak için aceleyle 

yola çıkar. Onu tehlikeden kurtarmayı başardığında ruhunu ne büyük bir sevinç kaplar. Nasıl bir sevgiyle 

sevgili koyunu kendi türüne geri getirmek istiyor. Ancak koyun ağılına döndüğünde, diğerlerinin özgür 

iradelerinin dürtüsüne uydukları için ağıldan atlayıp uzaklaştıklarını fark ettiğinde çektiği acı ne kadar 

büyüktür. 

8 İlyas'ın varlığına tanıklık eden ve onun duyurduğu bir işin çiçeklenmesini gören kalabalıklar, 

Rablerinin kendilerine verdiği vahiyleri incelemeye en çok dalmış olanlar olmayacaktır. Yarın, bu halkın 

tanıklıklarını incelemenin, bu işin gerçek olduğunu, Rab'bin başka bir zaman insanlarla birlikte olduğunu 

ve İlyas'ın yine O'nun öncüsü olduğunu dört bir yana ikna edici bir şekilde duyurmaya yeteceği insanlar 

gelecektir. 

9 Dinlenmek için gelin ve Beni dinleyin. Sözüm sizi beslemek, size teselli ve bağışlama vermek istiyor 

ki cesaretlenebilesiniz ve size verdiğim görevi yerine getirebilesiniz. 

10 Sadece Beni dinlerken Beni takip etmeye karar vermeyin; Beni yaşamınızın her anında hissedin. 

11 İnsanlığın içinde bulunduğu ahlaki ve ruhani geri kalmışlık çok büyüktür! Bu zamanda Sözümün 

lütfunu ve ışığını almış olanların sorumluluğu ne kadar büyük! 

12 Öğrenciler, ustalar olun, kalplerinizden insan korkusunu atın, kendinizi kayıtsızlıktan ve 

tembellikten kurtarın, gerçekten ilahi bir mesajın taşıyıcıları olduğunuzun farkına varın. Bu zamanda olup 

bitenlerin açıklamasını yapması gereken, insanlığın unuttuğu Doktrinimin ilkelerini öğretmek için 

mücadele etmesi gereken sizlersiniz. 

13 Size söylediğim gibi, Benim Sözümü yalnızca insanlara iletmekle kalmayacaksınız. Kendinizi eğitin 

ki onu nasıl yorumlayacağınızı bilesiniz. Cilalı belagatinizle şaşırtacak kelimeler aramayın. Ruhun gerçeğini 

en iyi ifade eden basit bir üslupla konuşun. 

14 Ne zaman sizin konuştuğunuzu ve ne zaman benim sizin ağzınızdan konuştuğumu nasıl 

bilebilirsiniz? Kendinizi unuttuğunuzda, kardeşinizin acısını düşündüğünüzde ve kendinizi aşağılık, Benim 
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lütfumu hak etmeyecek kadar değersiz hissettiğinizde, işte o an Benim İlahi ilhamımın zihninize indiği an 

olacaktır. Çünkü o anda tüm varlığınız Baba'ya ve kardeşinize olan sevgiyle dolacaktır. 

15 Benim adıma bir iş yaparsanız, onu nasıl kullanacağınızı bilin, ama asla sebepsiz yere ondan söz 

etmeyin. 

16 Tüm çalışmalarımda adil bir tazminat vardır. Veren alır. Reddeden kişi sonunda ihtiyaçtan yok 

olacaktır. Temelleri merhamet ve sevgi olan öğretimi anlamanızı istiyorum. 

17 Kendinizi iyiliğe adamalısınız, bu sizin göreviniz. Ama bedensel doğanız direndiği sürece, benim 

öğrencilerim olmaya layık olmadığınızı hissedersiniz. O zaman sizden daha iyi olup da çağrılmayan pek çok 

kişi olduğunu düşünürsünüz. Sana söylüyorum: Bunun nedeni, en çok sizin ihtiyaç içinde olmanız, 

yüreğinizin huzurdan yoksun olması, yolunuzun tuzaklarla dolu olması ve ayaklarınızın bu dünyanın 

çamuruyla kirlenmiş olmasıdır. 

18 İkinci Çağ'daki öğrencilerim bile, onları seçtiğimde "doğru" değillerdi. Ama onlar yaptıkları işlerle 

kendilerini değerli kıldılar ve Benim talimatlarımı izleyerek daha yüksek bir ruhani düzeye eriştiler. Sizden 

de aynı şekilde değişmenizi ve kendinizi buna layık hale getirmenizi istiyorum ki çalışmalarınız sizi 

yüceltsin ve Bana yaklaştırsın. 

19 Eğer size "Size öğrettiğim pek çok şeyden ne öğrendiniz?" diye sorsaydım. O zaman çok azını 

kullandığınızı itiraf etmek zorunda kalırsınız. Yine de sizi kınamayacağım, ama bağışlayacağım. Çünkü sizin 

borçlarınız tüm insanlığın borçlarıdır. Bu nedenle, sizinle konuştuğumda tüm çocuklarımla konuşmuş 

olurum. 

20 Size elçilerim diyorum. İnsanlarla ilişkilerinizde doğru yolu bulmalısınız. İkna edici söz ve işlerle 

onların inançsızlığını yenerseniz, bu sizin için büyük bir erdem olacaktır. Öğretilerimin amacını asla boşa 

çıkarmamak için tanıklığınızı mükemmel bir şekilde sunmaya dikkat edin. 

21 Her zaman manevi ve maddi olan arasında uyum sağlamaya çalışın. Bu, Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya 

ve dünyaya ait olanı dünyaya vermeyi öğrenmeniz gerektiği anlamına gelir. 

22 Böylece Kendimi size Sözümde sunuyorum. Onun özü olan bilgelikten, iyi ve mükemmel olan her 

şeyden yararlanın; eğer daha sonra elinizin hemcinslerinize karşı cömert olması idealinizse, bunu onda 

bulmaya çalışmalısınız. 

23 Zaman doğru, onu kullanın, çünkü bu kelimenin artık duyulmayacağı gün yaklaşıyor. Vasiyetim 

yerine getirilmeli. Tanrı ile insan arasındaki ruhani diyalog çağı çoktan yaklaşmıştır. O zaman insanın 

anlama yetisi, irademin ses taşıyıcısı ya da aktarıcısı olarak artık gerekli olmayacaktır. 

24 Kendimi ışık dolu sözlerle tezahür ettirdiğim bu zamanda, bu insanlığa öğretimi doğru şekilde 

iletme lütfunda bulundum. 

25 Bugün Üstadın etrafında toplanan öğrencilerimin her birinin Sözümü farklı bir şekilde anladığını 

görüyorum ve kendi anlayışlarını birbirleriyle paylaştıklarında tartışmalara ve eleştirilere giriyorlar, oysa 

halkımda istediğim şey düşünce birliğidir. Bunun için merhametli olmalı, hoşgörülü davranmalı ve 

konuşmak için uygun zamanı beklemelisiniz. 

26 Bugün öğretilerim hakkında farklı fikirlere sahipsiniz ama eninde sonunda hepiniz aynı anlayışa ve 

idrake ulaşacaksınız. Bu sizi mücadelede cesaretlendirecektir, çünkü hepiniz birlik olduğunuzda kendinizi 

daha güçlü hissedeceksiniz. 

27 Size her zaman şunu söyledim: Öğretilerimden ve vahiylerimden teoriler oluşturmayın, çünkü 

bunlar size giydirdiğim gerçeğin gücünü yok eder. 

28 Öğretilerimde size sözünü ettiğim özgürlüğü keşfedin ki kendinizi ona dayandırabilesiniz ve her 

şeyi daha büyük bir berraklıkla tanıyabilesiniz. 

29 Size her geldiğimde, Babanızla nasıl bir araya gelebileceğinizi öğrettim. Size gerçeği kendi içinizde 

bulmayı öğrettim, böylece onu yalnızca ruhu engelleyen öğretilerde aramazsınız. İnsanlık bebeklikten, 

ruhun ve insan zihninin önlerinde açılan sonsuzluğu deneyimlediği bu ışık çağına doğru ilerlemiştir. 

30 Bu zamanı aydınlatan ışığın her göz tarafından görülebilmesi için, dini fanatizmin göz bağını 

yırtmanız gerekmektedir. Bu nedenle Musa'ya verdiğim Yasa levhalarında size şunları yazılı bıraktım: 



U 189 

90 

"Hiçbir yaratığın suretine ya da maddi şeylere Tanrınız'mış gibi tapmayacaksınız. O'nu tüm kalbiniz ve 

ruhunuzla yaratılmış her şeyden daha çok seveceksiniz." 

31 Ama Bana soruyorsunuz: Dünya neden fanatizme ve dışsal tapınma biçimlerine düştü? Çünkü 

kendilerini Benim Yasama adayanlar, İsa gibi onurları, törensel cüppeleri ve gösterişi reddetmek yerine, 

dünyanın zenginliklerini, unvanlarını ve gösterişini kabul ettiler ve böylece ruhu tüm özgürlükten mahrum 

bıraktılar. Ve bu zihin karmaşasının ortasında hala kendini yanılmaz hissedenler vardır, oysa yanılmaz olan 

sadece bir tanedir, o da Cennetteki Babanızdır. 

32 Bu nedenle, ruhunuzda gelişme sağlamak, yaşam mücadelenizi akıl ve maneviyatla geçirmek 

istiyorsanız, iyi niyetli ve alçakgönüllü insanlar olun. Bu şekilde ruhunuzu kurtuluşa götürecek ilerlemeyi 

kaydedeceksiniz. 

33 Sevgimi hissetmenize izin verdim, şimdi çarmıhınızı daha az ağırlaştırmak için yolunuzdaki kayaları 

kaldıracağım. 

34 Kalbinizin içini görüyorum ve size diyorum ki: zihninizi eğitin, düşünme kapasitenizi artırın ve 

sözümü duyup anlayabilmeniz için duygularınızı birleştirin. 

35 Dua edin ve yollarınızı düzeltin, çünkü dünyanın barışı da sizin gelişiminize bağlıdır. Dua 

etmelisiniz, çünkü dünya savaş tehdidi altındadır ve barışa ulaşmak için çaba göstermelisiniz. Sizler 

duanın gücünü, etkisini ve ışığını tanımış insanlarsınız. 

36 Herkes aydınlık bir ufuk arıyor ve onu bulamıyor, çünkü insanlar arasında kardeşlik yok ve savaşın 

serbest bırakıldığı ulusların gölgelediği panoramayı gördüklerinde, yalnızca yeryüzünde bir yerlerde 

barışçıl bir köşe olması gerektiği düşüncesiyle cesaretleniyorlar. O köşe, parlayan bir yıldız gibi uzaktan 

görülecek olan o ulus olacaktır. 

37 Bu, ister hastaları iyileştirmek ister bağışlama işareti olarak düşmanın elini sıkmak olsun, 

kendilerini ruhen ve bedenen kardeşlik, içsel yükselme ve hayırseverlik örneği oluşturmaya hazırlamaları 

gereken bu halkın sorumluluğudur. 

38 Tarlalarımda çalışkan olun ve sizi çevreleyen her şeyin daha büyük bir güzellikle giyindiğini 

göreceksiniz, çünkü o zaman varlığınızın anlamını bulmuş olacaksınız. Durgunluğa ve rutine düşen kişi, 

yasalarıma göre yaşadığınızda ruhunun yaşamın içerdiği görkemleri görmek için yükselmesine izin 

vermez. 

39 Kendinizi gözlemleyin ki, bedenin eğilimleri tarafından aşağı çekilmenize izin verdiğiniz için 

varlığınızın ne zaman yararsız hale geldiğini keşfedebilesiniz. Bir meyve bırakmanızı istiyorum, ama bu 

meyve çocuklarınız için barış meyvesi olsun. Çünkü o zaman yüreğiniz çiçek açacak ve bu meyveler sizin 

eserleriniz olacaktır. 

40 Sizin aracılığınızla, 1950 yılından sonra bilinecek olan bu zamana ait Sözümü dünyaya 

duyuracağım. 

41 Bu vahiyler tüm insanlığa ulaşacaktır. Bunun için "altın tüyler" olarak adlandırdığım kişileri, 

Sözümün yazılı olarak muhafaza edilebilmesi için, Benim İşime yönelik gayretle çalışmaları ve 

vicdanlarının çağrısına uymaları için eğittim. Bu yazılar sadece şimdiki nesiller için değil, gelecek nesiller 

için de yazılmıştır. 

42 Sözümün görkemi, her zaman olduğu gibi, sadeliğine ve anlamına dayanır. İşimden bahsederken 

sizin dilinizin de aynı şekilde olmasını istiyorum. Unutmayın ki konuşan sadece insan değil, aynı zamanda 

kalptir. Davranışlarınızda saf olun. 

43 Her an, yaşam yolculuğunuz için ihtiyaç duyduğunuz gücü, ışığı ve huzuru Benden alırsınız. 

Dualarımı da kabul edin. 

44 Bu üçüncü zamanda bütün insanlığı öğrencilerim yapacağım. Bunu başarmak için, şimdi ışığımın 

her insanın içine akmasına izin vereceğim. Daha sonra, sözümün onlara ulaşmasına izin vereceğim, bugün 

size verdiğim sözün ta kendisi. Halkımın tanıklıkları, transkriptleri ve örnekleri ülkeden ülkeye ve ulustan 

ulusa tanınacak, kalpleri uyandıracak ve vicdanlarının ışığında ruhları canlandıracaktır. 

45 Bugün pek çok insan amaçsızca dolaşıyor ve sık sık Bana şöyle soruyor: "Tanrım, nereye gidiyoruz? 

Bu hayat bizi nereye götürecek ve bizi bekleyen hedef nedir?" 
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46 Onlar Bana bu şekilde soran korkmuş ruhlardır. Ahlaksızlığın ve materyalizmin doruk noktasına 

ulaştığı bir dünyada ıstırap içinde yaşıyorlar. Onlara ışığımı bir umut ışığı olarak gönderiyorum ki fırtına 

geçene ve kalplerine huzur girene kadar izlemeye ve dua etmeye devam edebilsinler. 

47 Burada, yeryüzünün bu köşesinde, sesimin duyulmasına izin veriyorum, bu bildiri için Beni 

kullanmaları için seçtiğim aydınlanmış kişiler aracılığıyla insan kılınıyorum. Ve burada bu kalabalığa hitap 

ederken, sözlerimden bazılarını erdemde güçlenmeleri ve pek çok kalbi mahvoluşa sürükleyen azgın 

yozlaşma selinden kaçmaları için teşvik ettiğim çocuklara ithaf ediyorum. 

48 Bu yaratıkların ilk çocukluklarından itibaren geleceğin onlara biçtiği görev hakkında tam bilgiye 

sahip olmalarını istiyorum. Ayrıca gençlerle doğrudan konuşarak onlara hayattaki belirsiz yollarında 

rehberlik ettim. Çünkü onları çalkantılı bir denizin ortasındaki kırılgan bir tekne gibi görüyorum ve 

yanlarında durmak için, onları kurtarıcı limana yönlendirecek bir deniz feneri olarak işimi gözlerinin 

önüne diktim. Benden en uzak olanlar gençlerdir. 

49 İnsan henüz çocukken dua eder ve Tanrı'yı düşünür. Aynı şey, hayatının dağ zirvesini geçtiğinde ve 

gün batımındaki güneş gibi batmaya başladığında da olur. Ancak kalbi uçmak isteyen bir kuş gibi olduğu 

ve bedeni dünyanın ayartmalarıyla temas ettiğinde titrediği ve kendini güçlü hissettiği sürece, ilahi 

öğretilerden uzaklaşır çünkü onların alçakgönüllülük, sevgi ve fedakarlık öğretilerinin attığı her adımda 

işlerini, sözlerini ve düşüncelerini kendisine bir sitem haline getirmesini istemez. 

50 İnsan kalbi ancak tutkularının denizinde kazaya uğradığını hissettiğinde, ışığı kendisini kurtuluş 

limanına götürecek yolu gösteren ilahi deniz fenerini arzulayarak gözlerini yukarıya çevirir. 

51 Bana şöyle diyen dul kadınların yüreğini duydum: "Babam, bize bak, rüzgârların savurduğu 

ağaçtan düşen yapraklar gibiyiz." ─ Onlara yalnız olmadıklarını, başka bir dünyaya ruhani gezintiye çıkan 

O'nun onları oradan gördüğünü, onlara yardım ettiğini ve onları koruduğunu ve O'na emanet edilen tüm 

varlıkların yolunu hazırlamak için onlardan sadece kısa bir süre önce gittiğini söylemek için onlara 

yaklaştım. 

52 Ama eğer O'nu hissedemiyorsanız, O'nun varlığı yaşamınızda hissedilmiyorsa, o zaman dua edin, 

dileklerinizi Bana yöneltin, çünkü Ben size O'nun varlığını hissettireceğim. Bazıları için bir asa, bazıları için 

bir destek ve bazıları için de yaşam yolculuklarında onlara rehberlik eden ve yardımcı olan sevgi dolu bir 

yol arkadaşı olacaktır. 

53 Ormanlardaki vahşi hayvanlar, havadaki kuşlar ve çayırlardaki çiçekler her an Babalarının 

sevgisinin ve yaşamının ışıltısını alırken ─varlığınızda benim tanrısallığımın bir parçacığına sahip olmanıza 

rağmen- sizi ilahi sevgimin lütfundan bir saniye bile mahrum bıraktığımı düşünmeniz nasıl mümkün 

olabilir? 

54 Ailenin babası Bana dönerek ihtiyaçlarını ve endişelerini anlattı. Çocukları onun otoritesini hiçe 

sayar, ona sırt çevirir ve babalarının öğütlerine düşman olurlar. 

55 Size görevinizin çok zor ve çarmıhınızın ağır olduğunu belirtmeliyim. Ama acı kadehinizi iman ve 

sabırla içebilirseniz ve hemcinslerinizi ve çocuklarınızı nasıl seveceğinizi bilirseniz, o zaman yaşam 

yolunuzda Beni örnek alacaksınız ve çocuklarınız yok olmayacak. 

56 İnsanlar: Çalışmalarımın dünya çapında yaygın olarak bilinmesini istiyorsanız, öğretimi yaşayın, 

talimatlarımı tüm işlerinize uygulayın, evinizi bu sözden akan güçle kutsayın. Geçmişinizin mühürlü bir 

kitap olduğunu ve yaşamın şimdi size, gözlerinizle göremediğiniz yeni bir yol sunduğunu, bu yolun sonuna 

kadar gitmeniz gereken bir yol olduğunu anlayın. 

Bugün sakinsiniz, sözlerimden yalnızca istediğinizi alın ve istediğiniz zaman öğretilerimden yararlanın. 

Ama bu halkı, onlara öğrettiğim sözlerin ilkinden sonuncusuna kadar hesaba çekeceğim zaman gelecektir. 

57 Unutmayın ki bu ulus uzun zamandır yeryüzünde manevi bir misyonu yerine getirmektedir ve 

insanlık arasında yüksek bir kaderi yerine getirmeye çağrılmıştır. Eğer Rab'bin merhameti sizi bu 

topraklarda yaşamaya mahkûm ettiyse, tek bir tohum bile olsa tohumunuzu bu topraklara ekin; ama bu 

tohum sevgi, barış ve ruhanileşmeden oluşmalıdır. Böylece yeryüzündeki yolunuz verimsiz olmayacaktır. 

Şimdi bile size şunu belirtmeliyim ki ─bu ulusun kaderi ne kadar yüksek olursa olsun─ onu "Vaat 

Edilmiş Topraklar" ya da "Yeni Yeruşalim" olarak görmemelisiniz. Kimsenin kafasını karıştırmayın ve kendi 
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kafanızı da karıştırmayın. Rab'bin öğrencileri olan Ruhçulara, Baba miras olarak maddi mallar veremezdi. 

Bu toprakların misyonu büyük olduğundan, bu ulus yüksek bir kalkınma seviyesine ulaşacağından, 

sakinleri varlığımı dünyaya ilan edenler ve öğretilerimin büyüklüğüne ve doğruluğuna örnek ve 

çalışmalarıyla tanıklık edenler olsun. 

58 Aranızda dünyayı sarsabileceğiniz parlak bir bildiri izi bırakacağım. Bu benim ilahi dikte ile yazılmış 

sözümdür. 

59 Önce insanların benim gizli hazineme yaklaşabilecekleri ve bilgeliğime nüfuz edebilecekleri maddi 

kitaplara yazılacak. O zaman, bu öz öğrencilerimin yüreklerinde korunduğunda, gerçek kitap Rab'bin 

halkının zihninde ortaya çıkacaktır. 

60 Ses taşıyıcıları aracılığıyla Sözümün titreşimini duyururken sizi lütuf armağanlarıyla donattım. Size 

mesajlarımı açıklaması ve yorumlaması için ruh dünyamı gönderdim. Yolunuzu mucizelerle doldurdum ve 

gözlerinizin ruhani vizyonların tefekkürü karşısında hayrete düşmesine izin verdim. Ancak bu 

tezahürlerden hoşlanan ve hoşlanacak olan yalnızca siz değilsiniz. Çünkü size "her gözün Beni göreceğini" 

bildirdim. Ve gerçekten de, dünya Beni görecek ve ruhani dünya da aynı şekilde kendini gösterecek ve 

dünyadaki tüm bu tezahürler sonunda en kuşkucu kalplerin titremesine neden olacak. 

61 İnsanlar inanabilmek için ruhani olanın maddeleşmesi ve ilahi olanın insanileşmesi arzusuyla 

geldiler. Ve ben bu lütfu bazılarına bahşettim. 

62 İnsanlar, yeryüzündeki tüm halklar arasında sahip olduğunuz kaderin derinlemesine farkına varın, 

böylece görevinizi yerine getirebilirsiniz ─ şimdi zaman uygun. 

63 Onların içinde yaşamak için yüreklerinizi hazırlayacağım. Dünya da kendini hazırlayacaktır. Barış 

tohumu insanların zihninde filizlenecek ve onu dünyanın dört bir köşesine saçan sizler, emeğinizin 

meyvelerini gördüğünüzde mutlu olacaksınız. Yolunuzda Üstadı örnek alarak, nasıl doğru yaşanacağını 

gösterdiniz ve herkes için dua ettiniz. 

64 Tüm uluslarda uzlaşmadan, kardeşlikten ve barıştan söz edilecek ve bu birleşmenin başlangıcı 

olacaktır. 

65 Sizi hazırladım ve size ilham edilmiş bir bildiri olarak verdiğim bilgeliği onlara göstermek ve 

sorularını tatmin edici bir şekilde yanıtlamak için huzursuz gezginlere, insan kardeşlerinize gitmeye hazır 

olup olmadığınızı sordum. Hiç kimse bu görevi yerine getirmeyi imkansız bulmasın. Size verdiğim bilginin 

görevinizi anlamanızı sağladığını fark edin. 

66 Bütün çocuklarımın sizin yabancı dediğiniz yerlere ulaşması gerekmeyecek. Çoğu zaman 

düşüncede dua etmeleri ve kalplerini arındırmaları yeterli olacaktır, böylece ruhları her mesafedeki 

hemcinslerine kendini gösterecek ve onlarla bir olacaktır. Ve bunlar ruhlar dünyası tarafından 

uyandırılacaktır. 

67 Ruhani dünya ile birleşmeli ve onunla yeni savaşları ve yeni acıları önleyen koruyucu bir duvar 

oluşturmalısınız. Ruhani egemenliği şiddet yoluyla gerçekleştirme iddiasında olanlar için dua etmeye 

devam etmelisiniz. İnsanlar akla, kardeşliğe ve adalete hükmedenin güç olmadığını gördüklerinde siz de 

şaşıracaksınız, dünya da şaşıracak. 

68 Kalplerinizde bencilliğe kapılırken görünürde hayırseverlik yapmaktan sakının. Mümkün 

olduğunca çok iyilik yapın, ancak kişisel çıkar peşinde koşmayın. Bunu size öğrettiğim yasa olan sevgiyle 

yapın ve ruhunuzun ilerlemesi için hak kazanmış olacaksınız. Öğretimi size verdiğim gibi duyurun. Bu, 

diğer zamanlardaki peygamberlerime ve elçilerime bildirdiklerimle aynıdır. 

69 Materyalizm içindeki insan, her zaman ilettiğim Sözümü çarpıtmayı avantajlı buldu. Ama Benim 

İşim mükemmeldir ve maddi sözcüklere dayanmaz. Kendinizi hazırlayın ve her zaman Benim gerçeğimi 

bulacaksınız. O zaman tohumumu size her zaman cömert bir şekilde verdiğimi keşfedeceksiniz, öyle ki siz 

de aynı sevgi ve merhametle aktarabilesiniz. 

70 Ayinler veya dış biçimler kullanarak kimseyi etkilemeniz gerekmeyecektir. Kalbinizin tapınağı 

görünür hale gelecek ve içinde hemcinsleriniz onun ebedi ışığını ve sunağını görecekler. 

71 Şimdi bile Beni hissetmeyi öğrenin ─ hem iyi işlerinizde hem de içine düştüğünüz çamur 

çukurundan çıkmak için mücadele ettiğinizde. 
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72 Size gerçeği sadelik içinde aramayı öğrettim. Gerçeği kendi yarattığı karmaşık bilimlerde arayan 

insan aklı ne kadar da zavallıdır! Kişi Beni kendi içinde taşıdığı halde, neden Beni bu kadar uzaklarda 

arasın? Baba'nın suretinde yaratıldığını, ruh, zeka ve irade gibi ilahi niteliklerle donatıldığını kim bilmez? 

73 İkinci Çağ'da insanlarla birlikte yaşadım, ekmeğinizi ve evinizi paylaştım; ama Mesih'in büyüklüğü 

alçakgönüllülüğünden kaynaklanır. 

74 Komşunuza duyduğunuz sevgi uğruna kendinizi maddi şeylerden nasıl ayıracağınızı bilesiniz diye 

size bunu öğretiyorum. Ama her şeyden önce kendinizi arındırmalısınız, çünkü evrimleşmeniz gereken 

yasa budur. Ve eğer her şeyin gelişmesi bir yasaysa, henüz gerçekleşmemiş olan kehanetler sizi 

şaşırtmamalıdır. Gözlerinizin görebileceği şeyler, her şeyin en mükemmel bir yasa tarafından yönetildiğini 

ve bugün ruhunuzun başına gelenlerin daha önce başına gelmiş olamayacağını anladığınızda sizi yalnızca 

sevinçle dolduracaktır, çünkü mükemmelliğe ulaşana kadar her şey kendi zamanında ortaya çıkacaktır. 

75 İnsanlığın ilerlemesi için sadece yeryüzünde mücadele edilmez; diğer dünyalardan ruhani dünya 

da onun kurtuluşu ve ilerlemesi için çabalar. Bu nedenle size spiritüalist tohumun tüm dini toplulukların 

bağrında meyve vereceğini söylüyorum. Büyük tartışmalardan sonra ve insanlar bunun nifak tohumları 

eken yeni bir din olduğunu söylediklerinde, Spiritüalizmin bir 

İnsanlara ilk verilen ve ruhları yöneten tek öğreti budur. Ancak bu ses kalbinizden, duygularınızın 

bulunduğu yerden gelecek ve bir başkasının acısı için ağladığınızda, hatta komşunuzun acısı için sevinçten 

ağladığınızda kendini gösterecektir. Çünkü size her zaman birbirinizi sevmenizi öğrettim. 

76 Sizinle insan aklı aracılığıyla konuşuyorum. Işığım ve lütfum onun içinden akar ve sözcüklere 

dönüşür ─ Bana ulaşmanın tek yolunu işaret eden o sözcük: duygu saflığı ve alçakgönüllülük. 

Huzurum sizinle olsun! 



 

94 

Talimat 190 
1 İnsanlar, insanlık: İlyas'ın varlığı şu anda herkesle birliktedir. 

2 Bu tezahürün tadını çıkaran siz çok sayıda insan: Tabor Dağı'nda size misyonunun önemini 

bildirmeme rağmen, adı insanlığın bilincinde neredeyse hiç kalmamış olan İlyas'ın sesini duyun; ama bu 

vahyi kavramak istemediniz. Artık İlyas'ın sesini duyduğunuza göre, onun varlığını hissediyorsunuz ve size 

sanki onun ateşli arabasının gelişini duyuyormuşsunuz gibi geliyor. 

3 İlyas, yolunuzu aydınlatması için size her zaman gönderdiğim ışık huzmesidir. Sizi Babanızın sizi 

beklediği noktaya yaklaştıracak yolu bulabilmeniz ve takip edebilmeniz için yeryüzünü aydınlatan O'dur. 

O, ruhun büyük gizemlerinin aracısıdır ve Babanızı daha iyi anlayabilmeniz için şu anda size açıklamıştır. 

Bugün de İlk Çağ'dakine benzer bir görevi yerine getirmektedir: dünyaya Tanrı'ya gerçek ruhani tapınmayı 

öğretmek için putları sunaklarından kovmak. 

4 İlyas'ta, bugün insanların çok fazla mücadele ettiği reenkarnasyon yasasını açıklanmış ve 

kanıtlanmış olarak bulabilirsiniz. Onda ayrıca, Elişa peygamberin ağzı ve zihni aracılığıyla ruhsal olarak 

kendini gösterdiğinde, insan zihni aracılığıyla tezahürün ne olduğuna dair bir talimat ve aydınlanma 

keşfedebilirsiniz. 

5 İlyas'ın size her zaman ne kadar çok ve ne kadar büyük öğretiler getirdiğini, ruhunuzu nasıl 

eğittiğini görün. Bakın, her zaman size nasıl açıklanması sizin için zor olan büyük ayetler bildirmiştir. 

Ancak geçmiş zamanlarda anlamamış olmanız gereken tüm bu bilgiler, şimdi bu Üçüncü Çağ'da, her şeyi 

gerçek anlamlarına kavuşturma misyonuyla gelen aynı İlyas tarafından size açıklanacaktır. 

6 Ruhlarının ışığının hızlanmaya başladığını hissederek, "İlyas geldi" diyen ve ardından "Rab'bin 

İkinci Gelişi yaklaşıyor" diye ekleyen dünyadaki herkes kutsanmıştır. Tıpkı İkinci Zaman'da insanların 

Yahya'nın peygamberlik ettiğini ve Cennetin Krallığı'nın mucizelerinden söz ettiğini fark edip, "Bu İlyas 

mı?" dedikleri gibi. 

7 Büyük peygamber, öncü, elçi aranızdadır. Ama şimdi insan olmamıştır, ruhsaldır ve kendini 

gösterdiği ışık huzmesi, sahte tanrıları yok etmek için kullandığı ve Rab'bin halkının yüreğindeki gerçek 

imanı tutuşturduğu ışıkla aynıdır. 

8 Ruhlar, onu takip edin! İnsanlık, onu dinleyin! O, sizi bağrıma götüren çoban, kurtuluş limanına 

ulaşmanız için yolu aydınlatan ve gösteren deniz feneridir. 

9 Zamanın tükenmekte olduğunu ve artık sizinle bu ses taşıyıcıları aracılığıyla konuşmayacağım 

günün yaklaşmakta olduğunu anlayın. Öğretilerimi kullananlar huzur içinde olacaklar. Ancak bu formda 

Benim varlığımı boşuna arayacak pek çok 'yetim' olacaktır. Ancak, Ben Kendimi uzaklaştırmayacağım, size 

çok yakın olacağım ve kendilerini ruhtan ruha hazırlayan herkes aracılığıyla konuşacağım. 

10 Çeşitli mezheplerin ve dini toplulukların Rab'bin gelişini duyuracakları ve tüm alametlerin 

gerçekleştiğini ve artık bu zamanın geldiğini söyleyecekleri zaman gelecektir. Gerçeği bilen sizler, Benim 

hakkımda bildiklerinizi onlara anlatın. 1866 yılından bu yana Yorgan Ruhu olarak göründüm ve Kendime 

Ait Olanları aradım ─ aracılığıyla İyi Haberi duyuracağım kişileri, ey insanlık! 

11 Beni bekledikleri halde, önceki işaretleri zamanında keşfetmeyi bilmeyen ve neyi beklediklerini 

çok geç anlayanlardan uzak hissetmemelisin. 

önsezi. Bu farklılıklar nedeniyle kendinizi yanlış değerlendirmeyin. Benim Varlığıma tanık olamadıkları için, 

ruhlarını aydınlattım ve onlar iyi bir yoldalar. Hepiniz idealde birleşeceksiniz. 

12 Benim seçtiklerim ağacın çeşitli dallarında yer alıyor. Birçoğu 1950 yılından önce ilanıma tanıklık 

etmek için gelecek, diğerleri ise acele etmeyecek. Ne mutlu Benim Sözümü bir ses taşıyıcısı aracılığıyla 

duyanlara, çünkü onlar bu sesi zaten bildiklerini, onun insan sesi olmadığını, Benden geldiğini içlerinde 

hissedeceklerdir. 

13 Size vicdanınız tarafından yönlendirilmenizi, kendinizi özgür bırakmanızı ve sizi kusurlu kült 

formlarına, önyargılara ve dogmalara tabi kılmak isteyenlerin bir kez daha kölesi olmamanızı söylemeye 

geldim. 
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14 Hepiniz benim "işçilerim", öğretilerimin elçileri olabilirsiniz. Mücadelenizde kendinizi terk edilmiş 

hissetmeyeceksiniz; benim koynumda güvende olacaksınız ve korkacak hiçbir şeyiniz olmayacak. 

15 Tüm yaratılışın üzerinde duran ve yine de onun içinde titreşen Ben, tercih ettiğim yaratık olan 

insan aracılığıyla konuşuyorum. Kendimi az saygı duyulan, eğitimsiz kişiler aracılığıyla tanıtmama ve 

Kendimi yoksulluk ve yoksunluk içinde olan yerlerde göstermeme şaşırmayın. Sizi temin ederim ki, sizin 

için bir saray olan şey Benim için öyle değildir. Öte yandan, yalnızca yoksulluk ve sefilliği gördüğünüz 

yerde, içinde gerçek bir ruhani ihtişam olması mümkündür. 

16 Bunu size söylüyorum çünkü neden Kendimi büyük sinagoglarda ya da görkemli kiliselerde 

tanıtmadığımı merak eden çok kişi oldu. O günlerde bile birçok kişi Mesih'in neden Siyon Tapınağı'nın 

gölgesinde doğup büyümediğini merak ediyordu. 

17 O zaman olduğu gibi bugün de size, Baba'ya doğrudan ulaşan şeyin yüreğinizin içtenliği olduğunu 

öğretiyorum. Çünkü onun her darbesi Bana senin iyi işlerinden söz eder. 

18 Size her zaman ne kadar alçakgönüllülükle geldiğimi görün. Her zaman tahtlar, asalar ya da 

saraylar olmadan, her zaman sadelik ve uysallıkla sarmalanmış olarak geldiğimi düşünün. Yoksullar, 

dışlanmışlar, mirastan mahrum bırakılmışlar, şatafat ve lüks içinde kendilerine geldiğimi görselerdi Benim 

hakkımda ne düşünürlerdi? Kendilerini aşağılanmış, Bana layık değilmiş gibi hissederlerdi. Öte yandan 

lordlar, zenginler, yeryüzünün büyükleri, Beni kendi sosyal sınıflarının ve statülerinin Tanrısı olarak 

adlandırırlar. 

19 Dünyanın yoksulları Beni yalınayak, nefes nefese ve çarmıhın ağırlığı altında kanlar içinde 

gördüklerinde, Rablerinin alçakgönüllülüğü karşısında şefkatle titrerler ve O'nunla bir olduklarını 

hissederler. Öte yandan, sıradan insanlarla aynı duygulara sahip olması gereken zenginler ─gerçekte öyle 

olmasalar da─ yoksulluk içindeki Beni anlayamazlar. Sonra Beni temsil ediyormuş gibi yaptıkları bir resmi 

mor, altın, ipek ve değerli taşlarla kaplıyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü Benim öğretimi unuttular ve bu 

yüzden Beni öğretime en çok karşı çıkan şeyle, yani gösterişle kuşatmak istediler. 

20 Size tekrar söylemeliyim ki, hiçbir kilisenin aleyhinde konuşmuyorum, çünkü hepsi Benim katımda 

kutsanmıştır. Ancak şunu da anlamalısınız ki, bir gün onları ortadan kaldırabilmeniz için, Üstat olarak ben, 

insanların işlediği hataların adını koymalıyım. Çünkü gerçeği keşfetmenize yardım etmeseydim: Kendi 

başına ne zaman bulacaksın? 

21 Tıpkı sizin gerçeğinizin ya da gerçek olarak belirlediğiniz şeyin Bana ulaşmasına izin verdiğim gibi, 

Benim gerçeğimin de her insana, her dini topluluğa ve her halka ulaşması için ışık ve sevgi yaratmasına 

izin verin. Herkesten aldığım bu gerçeğiniz nedir? Bu sizin duanız, inancınız ve umudunuzdur. 

22 Bana doğru yükseldiğinde, Benimle konuştuğunda her ruhta var olan bu ışık, sadece kendi içinde 

taşıdığı gerçeği Bana göstermek için kendini her karanlıktan ve her yalandan kurtarır. Çünkü kötü kişi bile 

Bana itiraf ettiğinde, Beni kandırmaya çalışmadan utanç lekelerini Bana gösterir. 

23 Başkalarının Beni arama yollarını kınamadan kendini mükemmelleştirmek, yeryüzündeki yaşamını 

iyileştirmek insanın görevidir. Çalışmalarınızın doğruluğunu değerlendirebilecek tek kişi benim. 

24 Putperestinden spiritüalistine kadar hepsi Benim ışığımın ve bakışımın altındadır. Sizin ruhani 

açıdan geri kalmış olarak gördüğünüz kişilerden sık sık büyük bir yükseliş kanıtı aldığım gibi, sizi temin 

ederim ki kendilerini ruhaniliğin şampiyonları olarak gören kişilerden de sık sık büyük bir geri kalmışlık 

kanıtı alıyorum. 

25 Bu zamanda sadece bir inanç topluluğu Beni kabul etti ve bilgeliğimin bu kitap sayfasını onlara 

emanet ettim. Ama Benim sevgimle dolu bu kitap sayfasında yeryüzünde var olan tüm dinler için bir 

mesaj var. 

26 Işığım herkesi ilahi, evrensel bir şafak gibi uyandıracak ve sonra insan yeni günü yaşamak için 

yükseldiğinde, duyuları İlahi olanın yakınlığını deneyimleyecek. 

27 Şimdi size şunu söylemeliyim ki, insana inen Cennetin Krallığı değil, Cennetteki Babasının 

Krallığına yükselen insanın ruhudur. 
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28 Neden her zaman sana sitemle gelmeme neden oluyorsun? Size sevgiyle geldim çünkü kalbinizde 

acı taşıdığınızı görüyorum ve sizi rahatlatmak istiyorum. Çünkü ruhunuzda Benim esenliğimin olmasını 

istiyorum. 

29 Bazen Kendimi size Yargıç olarak gösteririm, bazen Bana Baba olarak sahip olursunuz ve her 

zaman Kendimi Efendi olarak gösteririm. Bu üç tezahürde tek olan ilahi öze sahipsiniz: Yasa, Sevgi ve 

Bilgelik. Bu, Benim Ruhumda var olan Üçlü Birliktir. 

30 Gözlerinizi kapatın ve ruhunuzu serbest bırakın ki Üstadıyla bu bağlantı anlarını yoğun bir şekilde 

deneyimleyebilsin. Kendinizi Rab'be yakın hissetmenize izin verin ─ tıpkı İkinci Çağ'da Üstadı yollarda, 

vadilerde, köylerde, nehirlerde ve çöllerde O'nun öğretilerinden birini bile kaçırmamak için takip edenler 

gibi. O zaman, ruhani olanı size temsil etmek ve onu sizin için somut hale getirmek için yeryüzünün 

ürünlerini kullandığımda bazen hangi mecazi anlamda konuştuğumu anlayabileceksiniz. Sözümün 

ruhlarınızı Cennetin Krallığına nasıl yaklaştırdığını deneyimleyeceksiniz. 

31 Gelin millet, size öğreteyim. Yoksa hayatınız boyunca size öğretmeye devam eden bir acı mı 

olmasını istersiniz? 

32 Tarlaları kardeşlikle ekmek için arazime gelin. Sizi temin ederim ki bu eser sizi dünya gibi hayal 

kırıklığına uğratmayacaktır. 

33 Burada, ruhunuzun tam önünde, sizi üzerinde yürümeye ve asla durmamaya davet eden bir yol 

var. Çünkü attığınız her adım ruhunuzu onu bekleyen mükemmel eve daha da yaklaştıracaktır. 

34 Zaten sizinle birlikte olacağım süre, size talimatlarımı bu biçimde vermek için çok kısa ve bu son 

yıllarda Sözümün bu ses taşıyıcıları aracılığıyla bolca yankılanması için liyakat kazanmayı öğrenmenizi 

istiyorum. 

35 İlahi armağanların erdemleriniz için bir ödül gibi olması için ne yapmalısınız? İnancınızı, gayretinizi 

ve ruhaniyetinizi geliştirin. İnsanların bağrında sevgi hüküm sürmeli, kişi aktif hayırseverlik uygulamalı, 

kişi gerçeği sevmelidir. 

36 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer Benim İsteğim doğrultusunda birleşmezseniz, insanlık sizi 

dağıtacak ve yaşamlarınızın vaaz ettiklerinizden uzaklaştığını gördüklerinde sizi aralarından kovacaklardır. 

37 İnsanlar her toplulukta Tanrı'ya farklı bir tapınma ve Benim öğretimi uygulamanın farklı bir yolu 

olduğunu keşfetseler ne olurdu? Size öğretenin ben olduğumu anlayamazlar. 

38 Tezahürümün bu son üç yılını, bu halkın birleşmesi için çalışmanız için size emanet ediyorum 

─ruhani ve harici olanı kapsayan bir birlik, böylece uyum ve anlaşma dolu çalışmalarınız, hepinizin ─farklı 

topluluklarda ve farklı vilayetlerde─ tek bir Üstat tarafından öğretildiğinin en iyi kanıtı olabilir: Tanrım. 

39 İnsanlık için yaklaşmakta olan zamanları hepiniz ruhun gözleriyle görmediniz. Hepiniz onların 

acısını hissetmediniz. Ama şu anda sizinle birlikte çok sayıda insan oluşturuyorum ve onları Beni sevmeye 

başlayan ve şimdi insan kalbini verimli kılmak için çalışmaya hevesli gayretli bir işçi yapıyorum. 

40 Sözümü Ekenler: Tarlalarda çalışma zamanı geldiğinde, size öğrettiğim imanla dolu olarak kalkın. 

Ne alaydan ne de küçümsenmekten korkun. Verimli topraklara ekin, kayalıklara ya da bataklıklara değil, 

çünkü orada tohum meyve vermez. Filizlenip büyüdüğünü görürdünüz ama meyve vermezdi. Eğer onu 

dikenli çalılar ve yabani otlar arasına ekerseniz, meyve de vermeyecektir. Bu nedenle, ilhamımı almak için 

dua etmelisiniz, o zaman hazırlanmış toprağı nasıl seçeceğinizi anlayacaksınız. Ben, toprakların sahibi, size 

büyük 

Yetiştirmek için alanlar verin. Büyük bir çalışma isteğiyle dolu olun. Ek ve biçeceksin. Ve öyle bir gün 

gelecek ki, hasadınızdan elde ettiğiniz buğdayla rızkınız için ekmek hazırlayacaksınız. Unutmayın ki sizinle 

mecazi anlamda konuşuyorum ve bu hasadı ahirette biçip biçmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. 

41 Bugün size şunu söylüyorum: Size emanet ettiğim beden aracılığıyla elde etmeniz gereken başarı 

büyüktür. Bu sizin desteğinizdir ve onu akıllıca yönlendirmelisiniz. 

42 Dünya, kendisine bildirdiğim bela ve musibetlerle sarsılıyor. Yavaş yavaş korkmaya başlıyor, ayağa 

kalkmaya çalışıyor ve kurtarıcı bir el, cesaretlendirici bir söz arıyor ve kurtuluş sizsiniz. 

43 Acı çeken kişiye gitmek için denizleri aşmanız ve başka diyarlara ya da uluslara gitmek için dağlara 

tırmanmanız gerekecek. Yoldan korkmayın, ikinci bir pantolonu sürüklemeden sade giysilerle gidin. 
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44 Size görevinizi gösterdiğimde, "Çarmıhınızı yüklenin ve beni izleyin" dedim. Neden dünya 

konforunu kaybetmekten korkuyorsunuz? ─ Bana dünyayı sevdiğinizi ve bu görevin gerektirdiği 

fedakârlığı ve fiziksel feragati yapamayacağınızı söylüyorsunuz. Ama ben sizin önünüze geldim ve size 

söylüyorum: Her yaşta, durumunuz ya da haliniz ne olursa olsun, Beni sevebilir ve görevlerinizi yerine 

getirmekten vazgeçmeden Bana hizmet edebilirsiniz. 

45 Dünyayı sizin örneğinizle dönüştürün, kötü önyargıları ortadan kaldırın ve onu bir gözyaşı vadisi 

değil, bir cennet haline getirin. 

46 Yeryüzündeki görevinizi yerine getirmeniz için size kısa bir süre veriyorum. 

47 Çocuklarınıza ruhanilik mirası bırakmanız gerektiğini unutmayın, çünkü onların soyundan Kendimi 

açıklayacağım kutsanmış nesiller gelecektir. Bu ruhlar arasında peygamberler, Sözümün yorumcuları, 

insanlığa yol gösterecek olan büyük inanç sahipleri olacak. 

48 Benim Sözüme göre mi yaşamak istiyorsunuz? Beni duyduğunuz ve beni izlemek istediğiniz için 

sizi kutsuyorum. Kalbiniz lütufla dolup taşıyor. İsteyen herkese verin. 

49 Bu süre zarfında öğretilerimi almaya geliyorsunuz ─bazılarınız öğrenci, bazılarınız acemi, 

bazılarınız da meraklarının esiri olarak. Ancak hepiniz barış, huzur ve aynı zamanda bu zamana tekabül 

eden kehanetlerin gerçekleşmesini istiyorsunuz. 

50 Mezheplerde ve kiliselerde Benim dönüşüme dair tam bir kesinlik bulamadınız. Size bu müjdeyi 

getirmesi için onların dışında bir haberci gönderdim. Her ruhu yargılamaya ve insanlık için yeni bir 

yaşamın, yeni bir ruhani düzenin temellerini atmaya geldim. Kendinizi hazırlarsanız, doğruların ruhlarının 

yaşadığı "Ruhsal Vadi "nin mükemmelliğini dünyanızdan görebileceksiniz ─ erdemleriyle yükselebilmiş ve 

bugün Benimle birleşerek kurtuluşunuz için çalışan kişiler. 

Bugün anlayamadığınız her şeyi buradaki bu basit halkın bağrında tanıyacaksınız, çünkü ışığım döküldü 

ve gözlerinizi örten perde yırtıldı. ─ Kendilerini ruhani ve ilahi olana kapatmış olan ruhun gözlerinden 

bahsediyorum. Bu ışığı yeniden kazandınız ve Benim tarafımdan yönlendiriliyorsunuz. Uyanık kalmaya 

devam et. Bedeni ve ruhu kontrol ettiğinizde, uysallıkla dolu olarak Benim adımlarımı izlediğinizde, bu ışık 

sizi şenlikli bir giysi gibi kaplayacak ve hemcinsleriniz sizin Benim seçilmişlerime ait olduğunuzu anlayacak 

ve insanlar tarafından sevilip sayılacaksınız. 

51 Sizler iyiliğin askerlerisiniz. Günahla savaşabilmeniz için size silahlar verdim, ama hemcinslerinizle 

değil. İnsanın dünyaya getirdiği kutlu görevi bilmeden doğmasını, büyümesini ve günah içinde ölmesini 

istemiyorum. Öğretime nüfuz ederseniz, güçlü ve yenilmez olursunuz. Sizi aşağı çekecek hiçbir ayartma 

olmayacak ve böylece hazırlıklı olarak yükselecek ve insanlardan daha fazlası olacaksınız ─ insanlığın iyiliği 

için bedenlenmiş melekler. 

52 Birçokları çağrılır, çok azı seçilir ve bunların arasında ayrıcalıklı olanlar daha da azdır. Ama 

kendilerini yüceltirlerse vay hallerine! Kendisine bilgelik, lütuf ve güç verdiğim ve kendilerini yönetmesi 

için bir halkı emanet ettiğim Süleyman gibi olmayacaklar. Ancak yüksek ruhunun kanıtını verdiği ruhsal 

yücelik döneminden sonra, izlemeyi bıraktı, bedenin egemenliğine girdi ve sevgi ve doğruluktan esinlenen 

tüm çalışmaları, kendi zevkine düşkün ve bedensel eylemleri tarafından karartıldı. 

Sizin aracılığınızla büyük yararlar sağladığımı gördüğünüz halde kibre kapılmayın. Eğer sizi bir bölgeyi 

ya da ulusu yönetmek üzere seçersem ve siz de Benden ilham alarak adil yasalar çıkarırsanız, insanlarda 

olduğu gibi kibirlenmeyin. O zaman ruhunu kaldıracak ve Benim önümde eğileceksin. 

53 Birçokları seçtiğim bu topraklara gelecek ve sakinleri tarafından yansıtılan ışığımı görecek ve sizi 

tanıdıklarında ve Üçüncü Çağ'da onlara öğretmek için halkımı birleştirdiğim bu toprağa girdiklerinde 

kendilerini mutlu hissedecekler. 1950'den sonra gelenler Kutsal Yazıları arzulayacaklar ve Benim 

vahiylerimi öğrendiklerinde, öğretilerimden gelen gücü hissedecekler, sizi kutsayacaklar ve Beni 

sevecekler. Bunlardan kaç tanesi "İsrail halkına", emirlerimi yerine getirmek üzere size katılacak olan 

144.000 işaretlenmiş kişiye aittir? 

54 Bugün uluslar materyalizm ve yönsüzlük içinde boğulmuş durumdadır. Onlarla ruhsal olarak 

konuştum ve tohumum her yere saçılmak üzere seçtiklerimin kalbine ekildi. Ulusunuzdan herkese ruhani 

yollarında yardımcı olmak için elinizden geleni yapın. 
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55 Şu anda Beni çevreleyen öğrencilerimin sayısı azdır. Ama sözüm dünyanın öbür ucuna kadar 

yayılacak. Sevgi dolu, sevgi için haykıran herkesin kalbine ulaşacak. 

56 Şimdi insanlığa karşı yerine getirmeniz gereken görevi öğrenmeniz için uygun zaman. Sizi bu 

dünyadaki görevinizi yerine getirmenin yolunu anlamanız ve ruhani yaşamın başladığı maddi bölümün 

ötesinde sizi neyin beklediğini bilmeniz için hazırladım. Zihnin kavrayamadığı olayların neden meydana 

geldiğini kendinizden anlayabilmeniz için ruhsal olarak kendinizi açmanıza yardımcı oldum. 

57 Ruh bedenle kaynaşmış olduğu sürece, önceki yaşamlarında elde ettiği erdemlerin farkına varmaz 

ve bunları bilemez. Ama artık yaşamının sonsuzluk olduğunu, en yüksek noktaya ulaşma çabası içinde 

kesintisiz bir gelişim olduğunu biliyor. Ama bugün hangi yüksekliğe ulaştığınızı bilmiyorsunuz. 

58 Karışık bir zihin, beceriksiz bir beyinle hayat yolculuğuna başladığından beri seni izliyorum. 

Gerçeklik hakkında daha net fikirler edinene kadar yavaş yavaş uyandığınızı ve geliştiğinizi gördüm. 

Zorluklara, denemelere ve ayartmalara karşı mücadele ettiğinizi gördüm. Ve sonunda ruhani yaşamın 

değerini keşfettiğinizde, çünkü daha yükseğe evrilmiştiniz, ruhunuzun gülümsediğini gördüm. Bu 

gülümseme huzur, memnuniyet ve umut ifade ediyordu. Ama aynı zamanda geri düştüğünü, dünyada 

kendini kirlettiğini de gördüm. Sonra ağıt yaktı ve Benim lütfumu elde edebilmek için kendini arındırmak 

zorunda kaldı. Ama düştüğü yerde bile bir ışık buldu, deneyimin ışığını. 

59 Şimdi size artık kendinizi kandırmamanız için bir fırsat sunuluyor, çünkü benim ışığımla gerçeğin 

berraklığını örten göz bağını yırttınız ve emin adımlarla ilerlemek için engin ufku gördünüz. 

60 Yolu aydınlatan bu ışık açıktır. Dünyevi zevklerin ve malların sahte cazibesiyle baştan çıkarılan 

gerçeğin kendisine karşı ayaklanmak istemediğiniz sürece artık yoldan çıkamazsınız. 

61 Size ne kendinize güvenerek yaşamanızı ne de her türlü ayartıcı dürtüden özgür olduğunuzu 

söyleyebilirim. Çünkü şu anda sizinle birlikte inşa etmekte olduğum şeyi yıkmak için mücadele eden 

güçler var ─ karanlık doğalarını gizleyen ve kendilerini cazibe dolu olarak sunan güçler. Kendinizi 

imanınızın gücüyle savunabilmeniz için sizi bu konuda uyarıyorum. 

62 Var olan her şeyi kendisi için yarattığım insanın kaderi, gerçeği bilmek ve yukarı doğru tekâmül 

etmektir. Ama yol uzundur, öyle ki tüm yetilerinizi onun üzerinde açabilesiniz, Beni görebilesiniz, Beni 

hissedebilesiniz ve Beni sevebilesiniz. Yol dikenlidir, kayalıktır ve onu seçtiğiniz gücü ve inancı 

sınayacaktır. Yolculuğunuzu tamamladıktan sonra ruhunuz arınacaktır. 

63 Diğer yol ise sapmalar ve dolambaçlı yollardır; ancak ─zevk verdiği ve bariz cazibeler içerdiği için─ 

hayattan zevk aldığınız için siz geciktiğinizi fark etmeden adımlarınızı durdurur. Ama her kim bu yolda 

ölüm saatinde şaşırırsa, ruhunun iyiliği için hiçbir şey yapmadığını fark etmenin sonsuz acısını 

yaşayacaktır. 

64 İnsanoğlunun bakışlarına kendini sunan yolları sizin için tek tek sıralayabilirim. Çok sayıda olduğu 

için en uygun olanı seçmek zor görünüyor. 

65 Ruh, yeryüzünde yaşamaya başladığında, gelişmesi ve mükemmelleşmesi için bir fırsat olarak, 

harika ve mükemmel tasarımıyla ruhunun kapasitesine uygun olarak hissetmesini, düşünmesini ve 

istediği gibi hareket etmesini sağlayan bir madde ya da insan bedeni bahşedilmiştir. 

66 Ruh bedenin tatminine katılır, tıpkı acılarında sınandığı gibi. Ancak insan aynı zamanda ruhun 

sevinçlerine ve acılarına da açıktır. Her ikisi de, birbirlerine bağlı oldukları sürece, tek bir varlık 

oluştururlar. 

67 İnsan yaratılışında mükemmellik vardır. Bu nedenle Mesih, "Söz", sizinki gibi bir insan bedeninde 

insan oldu. Ancak O, kendi kusurları yüzünden değil, çok alçalmış oldukları için acısı, kurbanı ve Sözü 

aracılığıyla yükselttiği insanlar uğruna acı çekmiştir. 

68 Ruh, tüm gücüyle uzlaşmazlığın üstesinden gelmek zorunda kaldığında ve 

Eğer beden isyankârlığının üstesinden gelemezse, ruhu ve bedeni yaratan Baba'nın merhametli sevgisi, iyi 

çobanın kaybolan koyunu kurtarması gibi sizi kurtarmak için yardımına koşar. Çünkü çocuklarımın hiçbiri 

kaybolmayacak. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 191 
1 Soframdaki ekmek ve şarapta sonsuz yaşamın tohumu vardır. Ona gelin, yiyin ve için. Artık açlık ve 

susuzluk için ağlamayın, artık ağıtlarınızı ve hıçkırıklarınızı duymayacağım. Çocuklarımda sevinç ve huzur 

görmek istiyorum. Baba olarak tamamen Sevgi'yim, Efendi olarak Sevgi olmaya devam ediyorum ve 

Kendimi amansız bir Yargıç olarak göstersem bile, bu Adaletin içinde bile Sevgim olacaktır. 

2 Bunun nedeni, ruhumun özünün sevgi olmasıdır. İçinde başlangıcınız ve sonunuz vardır. Ey 

öğrenciler, yaklaşın ve ben bir insan olarak aranızdayken yaptığınız gibi Efendimizin etrafında oturun. 

Ruhunuzun İsa olan İlahi Üstadın sevgi dolu sesini hatırlamasına izin verin. Sözümü işitmek için vadilerde, 

nehir kıyılarında, çöllerde ve dağlarda Beni izlediğiniz zamanları hatırlasın. 

3 Benzetmelerini yaratmak ve insanlara Cennetin Krallığının ne olduğu hakkında bir fikir vermek için 

yeryüzündeki figürleri ve yaratıkları kullanan Üstadın sözlerini duyarken ruhunuz Cennetin Krallığına 

taşındı. Ancak bazıları inanırken, diğerleri şüphe duydu. Ama tüm yürekler esenlikle doldu ve tüm 

hastalar iyileşti. Bir vadinin yalnızlığında olduğu gibi Benimle birlikte hissetmenizi istiyorum. Toplantı 

odasının duvarları ve semboller gözünüzün önünden kaybolsun ki hiçbir engel ruhunuzun Bana 

yükselmesini engellemesin. 

4 Öğrenciler: Eğer sizi Tanrı'nın halkı, sevgili ve seçilmiş halk olarak adlandırdıysam, yeryüzündeki 

diğer toplulukları daha az sevdiğimi düşünmeyin. Herkes Beni tanıdığında, onlardan herkesin eşit olarak 

sevildiği ruhani bir aile oluşturacağım. 

5 Kendinizi ruhsal açıdan hiçbir halktan ya da ırktan aşağı görmeyin. Kendinizi tek ayrıcalıklı kişiler 

olarak görüyorsanız, size doğrusunu söyleyeyim, en eski zamanlardan beri size ilahi vahiyler ve kehanetler 

verdiğimde, bunu en çok sevilen olduğunuz için değil, manevi anlamda insanlık arasında ilk doğan 

olduğunuz için yaptım. Kibir yerine sorumluluğunuzu hissetmeniz gerektiğini fark edin. 

6 İsrail'in tarihine baktığınızda, hiçbir zaman diğer ulusların Baba'nın onu seçtiği mirası ve lütfu 

paylaşmasına izin vermediğini göreceksiniz. Yasamın ve öğretilerimin onun için öngördüğünün tersini 

yaptığı için, bencilliği içinde kendini soyutladı ve armağanlarını kendisi için kullandı. 

7 Bu süre zarfında ruhunuzu yeniden hazırladım, hemcinslerini uyarma, kutsama ve kurtarma 

kaderini yerine getireceği yolda ona yeniden rehberlik etmek için onu aydınlattım. 

8 Yakında bu kelimeyi artık duymayacaksınız. Ama Kendimden uzaklaştığımı, sizi yetimler ve gelişim 

yolundan sapmış olanlar olarak yalnız bıraktığımı düşünmeyin. İlahi Ruhum sizi hazırlıklı olarak bırakacak 

ve daha sonra da sizi izlemeye devam edecektir. İlahi bir gölge gibi adımlarınızı takip edeceğim. Size ilham 

vermeye, ağzınızdan konuşmaya, aracılığınızla hastaları iyileştirmeye ve sesinizle "ölüleri" diriltmeye 

devam edeceğim ve siz birleştiğinizde, gerçek mabedimi içinizde kuracağım. 

9 Bu süre içinde insanın yüreğini her zamankinden daha çorak, taştan bir toprak, yabani otlar, 

ısırgan otları ve devedikenleriyle kaplı taşlaşmış bir toprak olarak buldum. Her yerde yabani otlar ve 

zehirli meyveleri olan ağaçlar yetişiyor. Sular kirlendi, kaynaklar kurudu, kuyular bulanıklaştı ve nehirler 

artık akmıyor. Bahçelerde hiç çiçek yok, varsa da solmuş durumda. Ağaçlarda ne yuva ne de kuş var. 

Salgın hastalıklar her şeyi yiyip bitirir ve kemirici kurt her şeyi yok eder. İnsanlığın şu anda bakışlarıma 

sunduğu resim budur. Yine de size tohum, su ve ekim aletleri getirmeye geldim ki, size ekmeniz için 

ayrılan tarlaları arayasınız. 

10 Seni çok erken terk ettiğimi söyleme. Unutmayın ki bu kez sizinle İkinci Çağ'da konuştuğum gibi 

sadece üç yıl konuşmadım. O dönemde, mucizelerimin haberinin Yahudiye'nin sınırlarını aşıp krallıkları ve 

imparatorlukları sarsması için üç yıl yeterliydi. Bu üç yıl içinde öğrencilerim usta oldular. Onları sevgiye 

uyandırdım, onlara insanlığın nankör olduğunu ama bu nankörlüğe rağmen asalete sahip olduğunu ve bu 

asaletin her insanın içinde taşıdığı ilahi sevgi kıvılcımı olduğunu gösterdim çünkü o benim İlahiyatımın bir 

çocuğudur. 

11 İsa'nın öğretisi insan kalbinin en derin köklerini sarsmıştır. Orada hâlâ içinde yaşadığım bir tapınak 

inşa ettim. Ancak insanoğlu güce, zenginliğe, insani ihtişama ve zevklere olan açgözlülüğüyle yaşamı, 

gelenekleri, yasaları ve ilkeleri değiştirmiştir ve bu nedenle Mesih'in dünya insanlarına geri dönerek onları 
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derin uykularından uyandırması ve onlara bir kez daha yolu göstermesi gerekmektedir. İşte buradayım, 

1866'dan bugüne kadar, birbirini izleyen birçok ses taşıyıcısının ağzından, her zaman aynı söz, aynı öz, 

aynı vahiyler ve kehanetlerle size sesleniyorum. 

12 Bu kez konuşmamın üzerinden üç yıl geçmedi. Sonunda anlayabilmeniz için öğretimi birçok 

şekilde açıklamak amacıyla vaazımın süresini uzatmak gerekti. Öğrencilerimden herhangi biri, Beni 

sevdiğini ve Bana inandığını itiraf ettikten sonra, gerçeğimin tezahürlerini ve kanıtlarını aldıktan sonra 

Beni terk eder ve Beni inkar eder. Ama sonra, yıkıma uğradığında, ağıt yakar, tövbe eder ve Bana, "Sen 

Efendisin, Bana yardım et" der. Sonsuz sevgi ve sabır sahibi olan Ben, onu kucağıma alır, kendime çeker, 

soframın en güzel yerine oturtur ve ona "savurgan oğul" olduğunu söylerim. Ben bir ziyafet veririm, o 

neşelenir ve herkes ─Efendi de öyle─ kişinin sonsuza dek tövbe ettiğine inandığında, o yine günaha düşer. 

Kaç kez birçok kişinin düştüğünü, yükseldiğini ve Bana döndüğünü gördüm. Bu nedenle size tezahür etme 

zamanım 1950 yılına kadar uzatıldı, sizi birinci, ikinci ve üçüncü kez kabul etmek ve son olarak sizi 

yaşamda güçlü bırakmak için. 

13 Dünya halihazırda size ne gibi yeni uyaranlar ve deneyimler sunabilir? Bilim sizin için ne gibi hoş 

sürprizler hazırlamış olabilir ya da bedeniniz size ne gibi yeni hazlar verebilir? Ahlaksızlık ve günah 

konusunda öğrenecek neyiniz var? Eğer yeni doyumlara özlem duyuyor ve gerçek sevinçleri 

arzuluyorsanız, eğer eğitime ve huzura özlem duyuyorsanız, benim mülküme gelin, benim yollarımda 

yürüyün, benim tohumumu ekmeyi öğrenin ve özleyebileceğinizden daha fazlasını bulacaksınız. 

14 Bu çalışmanın saf, mükemmel ve sınırsız olduğuna karar vermeyen kişi, gerçeği tanımak, gerçek 

bilgeliğin hazinesine yaklaşmak için bakışını keskinleştirmediği için böyle yapar. Çünkü o çok 

olgunlaşmamış ve ona açıklamam gereken şeyi hâlâ gözlerinin önüne getirmeme izin vermiyor. 

15 Bu rallinin son üç yılı yaklaşıyor. İkinci Çağ'da vaaz verdiğim bu üçünü temsil edecekler. 

16 Yasalarımda değil ama sizin ibadetlerinizde reformlar yapacağım. Uzun zamandır sizden bunları 

yerine getirmenizi bekledim, ancak bu adımı atmadınız. 

1950'de ayrılacağımı size bildirmiştim. O zaman ses taşıyıcılarımın ve ruh yeteneklilerimin beyni bu 

tezahürlere kapalı olacak. Size o zaman ruhtan ruha diyaloğun başlayacağını söylemiştim. Ama kendilerini 

hazırlamayanlar ne yapacak? Onlar Benim İlahi Işınımı çağırmaya devam edecekler, ama artık inmeyecek 

ve o zaman Ben hâlâ onların zihinlerinde tezahür ediyormuşum gibi konuşacaklar. Kahinleri benim orada 

bulunduğuma tanıklık edecek ve şifacılar kendinden geçerek konuşanın ruhlar dünyası olduğunu 

söyleyecekler. O zaman onlar Benim isteğimi yerine getirenlerle alay edecekler. Bu lütufların Baba 

tarafından kendilerinden çekildiğini söyleyecekler ve büyük bir karışıklık yaşanacaktır. 

17 Şunu düşünün: Eğer onlar uluslara öncü ve haberci olarak yola çıkmışlarsa ─ başka ne 

yapabilirdiniz? Tarlaların hata ve hileyle dolu olduğunu göreceksiniz. Düşünmek ve dünyanın sizi 

sorgulayacağı zamana kendinizi hazırlamak için hala vaktiniz var. Çünkü Sözümü araştırmakla 

yetinmeyecek, çünkü onu her zaman saf bulacaktır, ama bu halk arasında doğurduğu meyveleri 

araştıracaktır. Daha sonra hemcinsleriniz, öğretilerimin ve vahiylerimin doğruluğunu kanıtlamak için 

yaşamınızı, eylemlerinizi ve ibadetlerinizi araştırmaya çalışacaklardır. 

Kendinizi yalnızca benim Sözümün bilgisiyle kurtarabilseydiniz, insanlık Musa'nın zamanından beri 

Yasa'nın vahyi aracılığıyla kendini kurtarmış olurdu. Bununla birlikte, daha sonra Efendi olan Mesih'in 

gelmesi gerekiyordu. Ve bugün bile Ruh'ta sizinle yorulmadan konuşmak ve sizi kurtaracak ve sağ elime 

taşıyacak olan şeyin sevgi, alçakgönüllülük ve merhamet işleriniz olacağını anlamanızı sağlamak için 

geliyorum. Sözlerle tanıklık etmekle yetinmeyip bunu eylemleriyle, kendi canlarıyla ve kanlarıyla 

mühürleyen o zamanki elçilerimi hatırlamıyor musunuz? 

18 Bugün sadece kalplerinizin kapılarının komşunuz için şefkatle açılmasını istiyorum ki insanlık, yeni 

öğrencilerimin erdemi sayesinde, bu Çalışmanın sadece başka bir doktrin veya yeni bir teori olmadığı, bir 

insan fantezisi veya karışık bir zihnin ürünü olmadığı, zamanın başlangıcından beri Tanrı tarafından 

insanlık için işaretlenen yolun devamı olduğu ve İsa'nın duyuruları ve kehanetlerinin yerine getirildiği için 

Cennete şükredebilsin. İkinci Çağ'da çalışmış olan ve şimdi sizinle konuşan aynı Mesih'tir. 
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19 Dünya savaşın sunduğu acı dolu kâseyi boşaltmaya hazırlanırken, ben size bal veriyorum ki 

yeryüzünde tadınız güzel olsun. İnsanın zihninde parlayan ışık, insanlığın iyiliği için büyük işler yapmasına 

ve insan yaşamının değişmesine ve gelişmesine neden oluyorsa ─ İlahi Bilgeliğimin ışığı insanların 

geleneklerini dönüştürerek onları Ruhani Yaşama nasıl hazırlıyor? 

20 İlahi ışık, Ruhumdan üzerinize parlayan bilgelik, kapasitenize göre kendini sınırlayarak, size tüm 

karanlığı yok eden bir iç aydınlanma sağlar. Düşünün ve bugün sahip olduğunuz bu gerçeği fark etmeden 

önce, Sözümü dinlemek için harcadığınız zaman nedeniyle, yaşam dünyanızdaki her şeyin belirsiz 

olduğunu ve aklınızın kavrayamayacağı pek çok gizemin aydınlanmasını alacağınızı hayal edemediğinizi 

fark edeceksiniz. 

21 Bugün insan zihninden bu karanlığı kaldırıyorum, insanı öyle bir şekilde eğitiyorum ki artık kendi 

içinde taşıdığı hakikatten şüphe edemesin. 

22 Sizi yenmeye çalışan şüpheler ve zayıflıklar olduğu sürece, aranızda gerçek bir iman olmayacaktır. 

İnanç hissedilir, başarısızlık korkusu olmadan bir fikri hayata geçirmenizi sağlayan dürtüdür. Yolun nihai 

hedefi olan hakikati görebilen manevi bakıştır. 

23 İnancın içinizde kök salmasına izin verin, çünkü hepiniz ona sahip değilsiniz. Ateşlendiğinde, sizi 

bekleyen günaha karşı mücadele edecektir. Kötülüğü reddedebilmeniz için, Sözümün anlamı içinde ona 

karşı silahlar bulmaya dikkat etmelisiniz. Ama Benim varlığımdan ve şefaatimden emin olmayanlar, 

ruhları Bana yükselemeden gördüklerini ve duyduklarını yargılarlar; çünkü onlar hala duyuları okşayan 

ayinsel ihtişama ihtiyaç duyarlar ve bu şekilde sizin ilham ya da ruhun yücelmesi dediğiniz şeyi 

hissedeceklerini düşünürler. 

24 Size ruhunuzun kalbi notaların sesiyle hareket ettirmesinin artık gerekli olmadığını öğretiyorum. 

İkinci Çağ'daki öğrencilerim ötelerin ruhani huzurunu hissedene kadar içsel olarak yükseldiler ve 

başlarının üzerinde sadece gök kubbe vardı. Yüreklerinde Efendi'nin yankılanan sesini hissettikleri için 

canlandılar. 

25 Bu süre içinde Kendimi size insanın anlama yetisi aracılığıyla tanıtmak Beni hoşnut etti. Beni, 

kendi zihninizi ve dilinizi kullandığım bu şekilde anlamayacaksanız, daha iyi hangi şekilde anlayabilirsiniz? 

26 Bu öğreti sayesinde yükselişe geçeceksiniz, çünkü her şey gelişmek üzere tasarlanmıştır. Her şeyin 

tek bir ilkesi olduğunu anlayın: iyinin gücü. İçinde yaşadığınız yaşam çemberi içinde erdemlerinizi 

geliştirin. Yarının dünyasını inşa edeceğiniz temelleri atmak için benim ışığıma sahipsiniz. 

27 Ruhani gelişiminize dair somut kanıtlarınız var. Bugün artık eskisi gibi düşünemezsiniz. Siz 

ebeveynlerinizden farklısınız ve çocuklarınız da sizden farklı olacak. Bundan kaçınamazsınız, sizi 

yönlendiren daha yüksek bir güçtür. Size doğrusunu söyleyeyim, kötülük galip gelmeyecek, erdem galip 

gelecek. Çünkü hayırseverlik yapan bencil olamaz, sevgi duyan nefret edemez, ışık karanlığa izin vermez. 

28 Size gösterdiğim yolda güvenle yürümenizi istiyorum ki çocuklarınıza da bu yolda yürümeyi 

öğretebilesiniz. Tavsiyeleriniz her zaman samimi olmalıdır, o zaman Benim Sözüm ona ihtiyacı olan kişinin 

kalbine zamanında ulaşacaktır. 

29 Kendi ahlaksızlıklarının bir sonucu olarak kendilerine karşı savaşacak olanlar olacaktır; ancak 

hatalarını fark etmeleri ve komşularını kendi kardeşleri gibi sevmeleri için benim ışığıma ihtiyaçları 

olacaktır. 

30 Ey insanlar, önünüzden gidiyor ve ilerleyebilmeniz için yolunuzdaki her engeli kaldırıyorum. 

31 Bugün ziyafete gelin sevgili insanlar, burada kısa bir süre için Efendinizin varlığının tadını 

çıkarabilirsiniz. 

32 Gelin ve yüreğinizi Benim esenliğimle doldurun ─ Benim içimde olan ve yeryüzünde çok eksikliğini 

duyduğunuz o esenlikle. 

33 Birkaç kişinin Beni duyması Benim için yeterlidir, çünkü yarın bu tanıklığı hemcinslerine 

taşıyacaklardır. 

Biliyorum ki herkesi çağırsam, çoğunluk dünya işleriyle meşgul olduğu için gelmeyecektir. Beni 

reddedecekler ve iyi niyetli insanların Beni dinlemeye gelmelerini engelleyeceklerdi. 
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34 Burada, Kendimi tanıttığım bu basit yerlerin inzivasında, tohumlarımın filizlenmesine neden 

oluyorum. Basit zihinleri gruplar halinde bir araya getiriyorum ve materyalist yaşamın gürültüsünden 

uzaklaştıklarında onlara sevgiden, ebediyetten, ruhtan, gerçek insani ve manevi değerlerden bahsederek 

yaşamı duyularla değil ruhla düşünmelerini sağlıyorum. 

35 Öğrenci olarak adlandırdığım bu yeni gelenler, hiçbir şeye sahip olmamış, komşuları tarafından hiç 

fark edilmemiş olanlar, Benim tarafımdan çağrıldıklarını ve yeni bir yaşama yükseldiklerini gördüklerinde 

memnuniyetle doldular. Komşularına faydalı olabilecekleri inancı ve sevinciyle yola çıktılar. Çünkü Rab 

onların içine vahiylerini yerleştirmiş ve onlara sevgi yolunu göstermiştir. 

36 Bazıları kendilerini İsa'nın öğrencileri olarak adlandırdıkları için onları reddeder ve onlarla alay 

eder. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu lütuftan yoksun bırakılsalar da, Benim öğrencilerim olmaya 

devam edecekler. 

37 İnsanlar cennetin o kadar uzakta ve yüksekte olduğuna inanıyor ki, bu küçük çocuklar arasında 

Kendimi tanıtmam çok zor oluyor ve bunun nedeni de onların 'cennetin' ne olduğu ve 'cennet' 

kelimesinin ne anlama geldiği konusunda sadece belirsiz bir fikre sahip olmalarıdır. Ruh için "cennet "in 

uzayda belirli bir yer değil, her ruhun ulaşması gereken mükemmellik, saflık ve ışık hali olduğunu 

bilmiyorlar. 

38 Ruh yükseldikçe, içinde yaşadığı dünyayı ya da evi giderek daha fazla genişletir. Bu nedenle, 

mükemmelliğine ulaştığında, sonsuzluğa hakim olacak, her yere gidebilecek, içindeki her şey ışık olacak, 

Baba ile ve herkesle uyum içinde olacaktır. Bu onun cenneti olacak, bu onun cennet krallığı olacak. 

Ruh ebedi huzurdan, bilgelikten, sevmenin ve sevilmenin mutluluğundan daha fazla ne görebilir? 

39 İnsanlar arasında yaşadığımdan bu yana yaklaşık iki bin yıl geçti. Bugünün insanlarına bu zaman o 

kadar uzun geldi ki, sanki o dönemde Beni çevreleyen her şey doğaüstüymüş gibi, şimdi Benim 

eylemlerimin tarihini ve sözlerimin anısını fantezi gözlükleriyle görüyorlar. Ancak o zamanki dünyanın ve 

insanların da şimdiki kadar doğal olduğunu bilmeleri gerekir. Eğer sadece bu kişilerin Benim Varlığımın 

lütfuna layık olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü Ben her zaman insanın kalbinde yaşadım 

ve ister İkinci Çağ'da olduğu gibi bir insan olarak, ister bugün olduğu gibi ruh olarak olsun, zaman zaman 

Kendimi ona gösterdim. 

40 İnsanoğlunun Beni tanıması gerekir ki gerçek hakkında net bir fikre sahip olsun. Çünkü gerçeği 

bilen kişi, vicdanının sesini duyabildiği için yasanın yolundan sapamaz. 

41 Gerçeği bilmeyen kişi, doğru yolu bulamayan kör bir adamdır. O, Tanrı'dan gelen iç sesi 

duyamayan sağır bir adamdır. Bu nedenle dünyaya bir kez daha geldim, ondan gizlenen gerçeği ortaya 

çıkarmak ve onu ruhsal olarak içinde yaşadığı üzücü ve sefil durumdan kurtaracak yeni ışıkları ona 

göstermek için. 

42 İyilik yolunda Bana yükselmek için insanda asil arzuyu nasıl uyandıracağımı bileceğim. Ona gerçek 

cennetin, yeni "Vaat Edilmiş Toprakların" varlığını göstereceğim ve ona uzak olmadığımı kanıtlayacağım ─ 

çünkü insanlıktan uzak olsaydım, insan hiç var olmazdı. 

43 Öğrencilerim, meditasyonlarınızda ve tefekkürlerinizde Yasamdan zevk alabilmeniz için bu 

sözlerin anısını yüreklerinizde saklayın. 

44 Sevginin kaynağının ben olduğumu anlayın. Bana gelin ve merhamet ve sevgi arzunuzu tatmin 

edin. Her zihni aydınlatan Ruhumun ışığını görün ve yararlı ve verimli bir yaşama yükselin. Geçmişte kendi 

adımlarınızı bile yönlendiremezken, bugün kalabalıklara önderlik ediyorsunuz. 

45 Birçoğu uçuruma doğru gitti, ama sesimi duyup geri döndüler ve bugün dağa tırmanmak için 

mücadele ediyorlar. Artık öğrencilerim olduğunuza göre, size söylüyorum: Sizinle bir topluluk 

oluşturduğuma göre, sizi ancak Bana tek bir iradede birleşmiş olarak gelirseniz kabul edeceğim. 

46 Bu toplumda anlaşılmayan çok şey ve birçok yanlış yorum vardır; dolayısıyla bölünmeler ve 

farklılıklar söz konusudur. Size söylüyorum, bu hataları düzeltmek ve zararlı bir bitki olarak filizlenen her 

şeyi inananların kalplerinden söküp atmak için öğretimi çalışmak için hala zaman var. Bundan en çok 

sorumlu olanlar emirleri ilk alanlardır, çünkü Beni en uzun süre duyan onlardır. İlk gelenlere şunu 

söylüyorum: kalplerinizi hayırseverlikle doldurun ve son gelenlerde küçük kardeşlerinizi görün. Sizin 
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örneğiniz, yaşamınız ve sözleriniz, inananların büyük çoğunluğuna Benim İşimin mükemmelliğini, 

yüceliğini ve mükemmelliğini gösterecektir. 

47 Kilise önderlerinin öğretilerimi ve buyruklarımı incelemek için çaba göstermeleri, kilise üyelerini 

izlemeleri ve onlar için dua etmeleri gerekir ki insanlar tarafından duyulsunlar, onlara itaat etsinler ve 

insanlar onları peygamber olarak kabul etsinler. 

48 Baba'nın sizinle adaletli bir tonda konuştuğunu her duyduğunuzda sarsılırsınız. Ancak daha sonra, 

zayıflığınız sizi tekrar aşağı çeker ve ruhunuzu güçlendirmeye hizmet eden "çöl denemelerine" düşersiniz. 

49 Bugün uluslara dağılmış olan bu halkın tüm çocukları ne zaman sizinle birleşecek? Onlar sadece 

"Vaat Edilmiş Topraklar "a doğru zorluklarla yol alan çok sayıda insanın yola çıkıp onlara katılacağı 

haberini bekleyen yüreklerdir. Maddi olarak birleşmeleri gerekli olmayacaktır, çünkü yol kalbin içindedir 

ve "Vaat Edilmiş Topraklar" ruhun huzurundadır. 

50 Herkes kendi yerine Babasının esinini ve kardeşlerinin düşüncelerini alarak rahatlayacaktır. Yeni 

"İsrail halkım" yeryüzünün her noktasında ortaya çıkacak ve ruhanileştirme doktrinini gerçek bir 

samimiyetle öğretecektir. 

51 İnsanlar, farklı toplantı yerlerinde bir araya geldiğiniz için bunun birbirinizden uzak durmanız için 

bir neden olması gerektiğini nasıl düşünebilirsiniz? Sadece cehalet, Rab'bin tüm çocuklarını birleştiren 

ruhani bağların farkına varmanızı engelleyecektir. 

52 Ruhunuzun armağanlarının kendilerini göstermesine izin verin ki sezgi ve vahiy adımlarınıza 

rehberlik etsin ve size emanet ettiğim armağanları kirletmeyin ya da kirletmeyin. 

53 Bu zaman ruhunuza, sizi Babanıza yükseltecek yeni bir fırsatın ilahi armağanını getirdi. 

54 Mesih olarak gelen, yeryüzünde yürüyen, sözleri ve eserleriyle insanlara kurtuluş yolunu gösteren 

O'dur ─ bugün Ruh'ta gelen ve doğruluk sesini vicdan aracılığıyla duyuran O'dur. 

55 Birçok kişiyi gelip bu tezahüre katılmaya ve bu Sözü işitmeye çağırdım. Ancak arananların hepsi 

acele etmedi. 

56 Beni izleyen kalabalıklar, ruhlarında gelip ulu ağacın gölgesinden yararlanma ve daha sonra tüm 

dünyaya taşıyacakları tohumu miras olarak alma arzusunu hissedenlerdir. Rablerinin sesini duydular ve 

O'nun gibi ekici olmak istediler. Yavaş yavaş, yarın sevgiye, gerçeğe ya da adalete aç ya da susuz olan 

herkese bir armağan götürmek için baba evinin sıcaklığını terk edeceklerini bilen öğrenciler haline 

gelirler. 

57 Bu halk bilginlere karşı çekingen davranmasın diye, sözümü güçlü bir biçimde bildirdim. Size 

doğrusunu söyleyeyim, bilginlerden birçoğu kendi bildiklerinden sapmışlardır. 

58 İşler, sözler, dualar... Bu halkın hemcinslerini eğitmesi gereken misyon budur. En sevecen 

Anne'nin koruyucu örtüsü altında, ilahi merhametin ondan ayrılmayacağına güvenerek mesafelerin 

üstesinden gelmelidir. 

59 Çoğu zaman Meryem'in varlığından ve sevgisinden söz edeceksiniz ve kalplerin bundan 

etkilenmediğini göreceksiniz. Diğer durumlarda ise onun adını duyurduğunuz ve ona iman etmeyi 

öğrettiğiniz için reddedileceksiniz. Ama rahat olun, İsa çarmıhta ölürken, acıya batmış bir kadının 

çarmıhın dibinde öldüğünü hissettiğini unutmayın. Bu dünyanın tüm acılarını hisseden Meryem'di, 

Anne'ydi. O seyirci kalabalığı o kadının varlığına hiç dikkat etti mi? Hayır, millet. Ancak zaman geçti ve adı 

bile bilinmeyen bu kadın, insani anlamda Kurtarıcı'nın Annesi, ruhani anlamda ise insanlığın Annesi olarak 

görüldü. Meryem aracılığıyla kendini dünyaya görünür kılan o ilahi anne sevgisi için insanların 

yüreklerinde bir sunak dikildi. 

60 Tarlalarını sulamak için kuyudan su çeken biri gibi, insanlar da Sözümün tezahürüne gelirler. 

Herkesin kendisini ruhen besleyecek birtakım insanları, bir ailesi ya da bir topluluğu vardır ve tarlalarının 

çiçek açmasını ve meyve vermesini sağlayacak berrak suyu ancak Benimle bulabileceğini bilir. 

61 Bir Üstat olarak kalbim, bir grup insan adına uzak yerlerden gelen bu elçileri duyguyla kabul 

ediyor. Barış mesajımı ve bilgelik öğretimi onlar aracılığıyla o kalplere gönderiyorum. 

62 Beni en uzun süre dinlemiş olanların koynunda aramanız iyi olur, çünkü onlar çok şey 

öğrenmişlerdir. Ama unutmayın ki Beni bulmak için maddi mesafeler kat etmek gerekmez, çünkü Ben her 
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yerdeyim. Benim varlığımı hissetmek için kat etmeniz gereken tek mesafe, maddesel varlığınız ile ruhani 

varlığınız arasında var olan mesafedir. 

63 Evinize, mahallenize veya toplumunuzun bağrına huzur içinde dönün. Ama önce kendinizi 

gayretle, adaletle ve enerjiyle donatın ki size ait olanları doğru yola getirebilesiniz, kimsenin bu Öğretiyi 

eserleriyle aşağılamasına izin vermeyesiniz, merhametinizi arzulayarak her gün kapınızı çalan insan 

kardeşlerinizin gözyaşlarını kurutmak için kalplerinize şifalı merhemler getirebilesiniz. Öğrettiklerimin 

sizin işlerinizde olduğu gibi görünmesini sağlayın: sevginin, bağışlamanın ve kurtuluşun gerçek kaynağı. 

64 Geçmişinizi düşünün, bugününüzü tefekkür edin ve gerçekten de bu misyonu yerine getirmek 

üzere bu dünyaya gönderildiğiniz sonucuna varacaksınız. Sizi bu gerçeğe ikna edecek olan insan sözleri 

değil, yaşam yolunuzda size gönderdiğim kanıtlardır. Bu öğretilerin doğruluğuna inanarak, kendinizi 

görevinizi yapabileceğiniz tüm gayret ve sevgiyle yerine getirmeye adamalısınız. 

65 Efendi sana diyor ki: Size ne kadar gürültülü görünürse görünsün, bu çalışmayı alışılmış bir 

gidişatla sınırlamayın ve "Tanrım, senin çalışman ne kadar mükemmel" demeyin. Çünkü gördüklerinizin 

ötesinde, yarın ulaşacağınız daha yüksek bir şey var. Böylece, bilgeliğimin sınırlarını asla göremeden 

sonsuza dek bir seviyeden diğerine geçeceksiniz, çünkü bilgeliğimin sınırları yoktur. 

66 Durmayın, ancak çok hızlı da yürümeyin. Adımlarınızı ölçün ve her biri çalışma ve meditasyon 

yoluyla adımlarından emin olsun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 192 
1 İnsanlığın, insanın anlama organı aracılığıyla Benim Sözümü ilk kez duyduğu anı andığınız bu anma 

gününde hoş geldiniz. Yıllar geçti ve görüyorum ki, Beni dinleyenlerin yanı sıra, kullandığım kişilerin de 

ruhani yetenekleri gelişti. Onlar artık ruhani anlamda 'çocuk' değillerdir ve Tanrısallığın tezahürü 

karşısında cahil de değillerdir. Ulaştıkları içsel yükseliş sayesinde, ruhani yaşamınızı mükemmelleştirmek 

için insanlık arasında kendini gösteren Üstadın ışığına ulaşmışlardır. 

2 İnsanlığın içinde bulunduğu ruhani gerçekler konusundaki cehalet ışığımla ortadan kalktı ve insan, 

Yüce Olan'ın gücünün, çocukları aracılığıyla kendini duyurmak ve hissettirmek için bir sevgi eylemiyle 

kendini sınırladığını anladı. 

3 O zamandan beri insanlar için yeni bir çağ doğdu; artık bu eserin içerdiği lütufla ruhlarını tatmin 

etmek ve tazelemekten kendilerini alıkoyan engeller bulamıyorlar. 

4 O zamandan beri, tüm öğrencilerim günah içinde öldüklerinde ebedi lanetlenmeye ya da ölüm 

onları her türlü lekeden arınmış olarak şaşırttığında sonsuz bir mutluluğa olan yanlış inançtan kurtuldular. 

Uyandınız ve ruhun reenkarnasyonlar yoluyla izlediği gelişim yolunu, yeryüzünde daha uzun yaşamak 

zorunda kalmadan ruhani yaşamda mükemmelliğe ulaşana kadar kehanet ettiniz. Tazminatın nedenini ve 

yargılamaların anlamını anladınız. 

5 Bana gelen günahkârlar sonsuza dek lanetlenmenin olmadığını anladılar ve ruhun iyiliği için 

çalışmak üzere umut ve imanla yola çıktılar. 

6 Zihinlerinde ruhsal yaşamın ne olduğuna dair yeni bir anlayış oluştu ve imanla ölmüş olan kişi bu 

yaşam için yeniden doğdu. Bu mucize, insan aklı vasıtasıyla benim tebliğim sayesinde gerçekleşti. 

7 Başlangıçta, dini geleneklerinizi ve uygulamalarınızı sürdürmenize izin verdim çünkü ruhlarınız 

bunlarla aşılanmıştı ve duyularınız bunlara alışmıştı. Ancak öğretilerim ruhlarınıza ışık getirdikçe, bu 

ayinler ve ritüeller yavaş yavaş ortadan kayboldu. İman sayesinde elde ettiğiniz mucizelerin teşvikiyle, 

İsa'nın İkinci Çağ'da size söylediği şeyin tekrarını başardınız: iman mucizeler yaratır. 

8 1866'da size verdiğim şey, Musa'nın size daha önce bildirdiği Yasa'nın ve İkinci Çağ'da size öğreten 

"Biricik Oğul" İsa'nın Sözü'nün bir hatırlatmasıydı. 

9 Yasa'nın İlk Çağ'da zaten ilan edilmiş olduğunun bu şimdiki zamanda size hatırlatılması gerekliydi. 

10 Yasama vermeniz gereken karşılığın sınırı yoktur. Bugün bir biçimde, yarın başka bir biçimde, her 

zaman insan kardeşleriniz için iyiyi aramalısınız. Benim yasam zorla kabul ettirilen bir emir değil, iyiliğe 

yönelik ebedi bir çağrıdır. Sizi iyiliğe zorlamayacağım, onu size aşılayacağım ve bunu hissettiğinizden emin 

olacağım, böylece bunu yaptığınızda Tanrı'nın yasasını yerine getirmiş olduğunuzu hissedeceksiniz. 

11 İnsan her zaman zihninde bir Tanrı imgesi yaratmış, buna göre O'nu aramış ve O'na tapınmıştır. 

Ancak inançların uygulanmasında hatalar olduğu için, Baba, hatalı fikirleri düzelten haberciler ve elçiler 

─Benim İlahiliğim tarafından aydınlatılmış insanlar─ seçti. Onların arasında, aracılıkları aracılığıyla ışık 

sözümü duymanızı sağlamak için hazırladığım ses taşıyıcılarım da var. Bazıları ilahi mesajları ilgiyle 

dinlerken, diğerleri köklü geleneklerine karşı çıkıldığını fark ederek elçilerimin çağrısına karşı tiksinti 

duydular. 

12 İlahiyatımın tüm elçileri alaylara maruz kaldılar, hepsi insanların zalimliğini ve nankörlüğünü 

deneyimlediler. Her çağda öncülerim vaaz vermiş ve kendilerine emanet ettiğim şeyleri, her zaman 

insanlığın ruhani ilerleyişiyle uyum içinde yerine getirmişlerdir. 

13 Evrenin Yaratıcısı olarak varlığımı size her zaman açıkladım ve en başından beri bu dünyada barış 

içinde yaşamanın temel koşulunun sevgi ve merhamet olduğunu anlamanızı sağladım. O zaman 

varlığınızda bedene ait olmayan bir şey olduğunu keşfettiniz. Bu sezgi kalbinizde şekillendiğinde, size 

ruhun varlığını ve bu yaşamdan sonra ruh için başka bir yaşamın, yani sonsuzluğun var olduğu inancını 

gösterdi. 

14 İsa bir insan olarak sizinle birlikte yaşadığında, sizi her zaman yeni ve ebediyen geçerli olan 

öğretisiyle tanıştırdı ve onu tekrar bulmanız için izlemeniz gereken yolu gösterdi. Ve Üçüncü Zaman'da, 

şimdi Kutsal Ruh olarak, insan aklı aracılığıyla Beni tekrar işittiniz. 
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15 Size her geldiğimde, sizi sahte tanrılara tapmaktan uzaklaştırarak doğru yola soktum. İlahi Ruh 

gerçekten üzerinize inmiş ve dünyaya, sevginin tohumu olarak O'nun Sözü'nün doğan, büyüyen ve 

mükemmelleşen yaşam olduğunu göstermiştir. Mesih işini bitirdiğinde, "Her şey tamamlandı" dedi, yani 

bu görev sona ermişti. Yine de, halka geri döneceğine dair önceden söz vermişti, çünkü onlar için hâlâ 

yeni dersler saklıyordu. 

16 Ve işte Üstat sizinle birlikte, size yeni 

öğretileri ve unutulmuş olanları hatırlayın ki, hem Baba'nın hem de hemcinslerinizin gözünde Yaratıcı'nın 

gerçek bir sureti olmak olan ruhunuzun görevlerine her zaman hazır olabilesiniz. 

17 İnsanlar arasında İsa olarak var olduktan sonra, öğretilerimi işleriyle doğrulamak ve insanlığın 

öğretilerimi çarpıtmasını önlemek için her zaman "askerler" ya da havariler olarak gelenleri gönderdim. 

Ancak Sözümü kusurlu bir şekilde yorumlayan birçok 'sağır' ve 'kör' bölündü ve böylece mezheplerin 

çeşitliliğini yarattı. Ama insanlar ruhsal olarak bölünmüşlerse ─Yasamın en yüce buyruğuna göre 

birbirlerini nasıl sevebilirler? 

Bu nedenle size diyorum ki, bu uygarlık sadece bir sahtekarlıktır çünkü insanlar onu kendileri yok 

etmektedir. İnsanlık Benim adalet ve sevgi yasamın temelleri üzerine bir dünya inşa edene kadar, 

erdemleri üzerinde hem ruhani hem de bilim ve ahlak alanında gerçek bir yükseliş dünyası yaratacak ve 

şekillendirecek olan ruhun huzuruna ve ışığına sahip olamayacaktır. 

18 Eğer yaşamlarınızı vicdanınızın emirlerine göre yönlendirebilseydiniz, İlahiyat'ın size görevlerinizi 

hatırlatmak için maddi olarak sesini duyurması gerekmezdi. İsa olan mükemmel insanın kanının size 

kurtuluşunuzun yolunu göstermek için döküldüğünü zaten anlamış olsaydınız, bu yolda durmadan Beni 

arardınız; ama aramıyorsunuz. Ama ben sizi seviyorum ve Beni unutmuş olanlara vaadimi yenilemek ve 

onlara Cennetin Krallığının hala onları beklediğini söylemek için onları arıyorum. Size yeni bir öğreti ya da 

yeni bir yasa değil, birçok yeni vahiy getiriyorum. Ama size öğrettiğim her şey, size "Birbirinizi sevin" diyen 

o yüce buyruğu yerine getirmenizi sağlayacaktır. 

19 Öğretilerimi ne kadar uzun süre dinler ve Benden öğrenirseniz, ruhunuz o kadar çok 

aydınlanacaktır. O zaman kendinizi kandırmaya çalışmanız boşuna olacaktır, çünkü Yargıç olarak O sizi 

hesaba çekecektir. Kötü eylemlerinizi haklı çıkarmaya çalışmanız boşunadır, çünkü vicdan siz onları 

düzeltene kadar affetmez bir şekilde hatalarınızı yüzünüze vuracaktır. Yargıçlarınız kendiniz olacaksınız. 

Çünkü ben sizi mahkûm etmiyorum, bu yaşamdan sonra ruhlar dünyasında işgal edeceğiniz yeri de tayin 

etmiyorum. Ben size sadece ahiret için kendinize bir ışık ve huzur veriyorum. Aynı şekilde, size Tanrı ile 

insan arasında yakın bir ilişki olduğunu gösteriyorum. Nasıl biri olduğumu hayal edemeseniz bile Beni 

sevin. Benim bir şeklim yok, ben sadece sevgi, güç, bilgelik, var olan her şeyim. Ama tüm bu nitelikleri 

kavrayamıyorsanız, Beni görün ve Beni İsa aracılığıyla hayal edin. Ve O'nun size, "Oğul'u tanıyan Baba'yı 

tanır" dediğini hatırlayın. 

20 Seviyorsanız, hayırsever olmaya teşvik edildiğinizi hissediyorsanız, affetmeye ihtiyacınız varsa, 

kendinizi İsa'yla tanıştırın. O'nu hissedin, kalbinizde yaşamasına izin verin. O zaman, gerçekte, Babanız 

için "komşu" olacaksınız, hem sevgide hem de ruhsal olarak hiçbir şekle sahip olmadığınız gerçeğinde, 

çünkü siz ışıksınız. 

21 Sevgili halkım, günahlarınızın yükü altında yorgun ve bitkin olduğunuzu görüyorum. Benden 

ruhunuzu ve bedeninizi iyileştirecek şifalı bir merhem isteyin. Ama sana söylüyorum: Kendinizle bir 

savaşa başlayın, iç benliğinizi keşfedin ve kendinizi tanıyın. Kendinizi vicdanınızın ışığında yargılayın ki şu 

anda neden acı çektiğinizi bilesiniz. Bu şekilde, yasama itaat etmek için kesin kararlarla dolu olarak, 

kötülük tohumlarını kökünden söküp atabilir ve sağlıklı olabilirsiniz. Yabani otlar köklerinden sökülmeli ve 

ateşe atılmalıdır. Yeryüzünde yetişen ot insan değil, çoğalan ve kalplere nüfuz eden günahtır, cehalettir. 

Ama Sözüm insan ruhunu aydınlatacak, ilhamlarım ve vahiylerim kötülüğün ilerlemesini durduracak ve 

insanın kalbini verimli topraklara dönüştürecek ve bu tarlalarda tohumumu bol meyve verene kadar 

ekeceğim. 

22 Ben hastaları ziyaret eden bir hekimim. Acı çekmekten yorulduğunuzda ve sizi iyileştirecek şefkatli 

bir el bulamadığınızda, Bana gelin, dua edin ve Benimle birleşin; ihtiyacınız olan teselliyi vereceğim. 
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Geçmişinizi mahkum etmeyeceğim, sizi yasayı yerine getirme yolunda yönlendireceğim ve adım adım sizi 

iyi niyetli insanlara dönüştüreceğim. 

23 Yollarınızı düzeltmek için kendinize söz verin. Önümde yemin etmeyin, çünkü beden zayıftır ve sizi 

sırtınızdan bıçaklayabilir. 

24 Zor zamanlar geçirdiğinizde umutsuzluğa kapılmayın, küfretmeyin. Fırtınalara dayanın, sınavları 

kabul edin ve ruhunuz kendini arındırıp mükemmelliğe ulaşsın. 

25 İnsanın güç için çabalamasına bir son vereceğim. Yıkımın bir sınırı olacak ve peygamberlerin size 

bahsettiği günden sonra, insan gururunun yıkılacağı zaman, her yaratığa liyakatine göre barış vereceğim 

ve bu dünya için yeni bir şafak parlayacak. Yüksek öğütlerime kim nüfuz edebilir? Sizde yarattıklarımı yok 

etmeye kim cesaret edebilir? Ruh dokunulmazdır. Bedeni yok ederlerse, özü ölümsüz olan ruh kalacaktır. 

Ve ruh, bir yasa gibi, Bana ulaşıncaya kadar adımlarına rehberlik etmeye devam edecektir. 

26 İlahi yargıya boyun eğen herkes mükemmelliğe götüren yönü bulacaktır. Her ruhun kaderini 

kaydettim, başlangıcı ve sonu Bendedir. Yolculuğu boyunca büyük tebrikler onu bekliyor. Birbiri ardına 

savaşacak, ama tüm yollarında Beni bulacak ve Benim sevgim onu güçlü kılacak. Baba çocuktan 

ayrılmayacaktır ve çocuk ilahi bağrına döndüğünde, cennette bir şölen ve bu dünyada bir sevinç olacaktır. 

O zaman Üstat ve öğrenci birbirleriyle birleşik olarak buluşabileceklerdir. 

27 Size doğrusunu söyleyeyim, yalnızca bu dünyada öğrenciler yoktur. Ahirette de ruhlar Benim 

öğretimi alır ve sizin işittiğiniz aynı sözü işitir. Yükseklikleri ve bilgileri sayesinde üstat olanlar bile İlahi 

Üstadın sözünü duymak için yaklaşırlar. Nasıl ki sizin dünyanızda her birinin sahip olduğu ruhun 

olgunluğuna göre farklı fiziksel doğalar varsa, ruhani dünyada da mükemmelliğe giden merdivende pek 

çok basamak vardır. 

28 Tıpkı sizin görevinizi nasıl yerine getireceğinizi öğrenmek için Beni duymaya geldiğiniz gibi, ışık 

varlıkları da Babalarına daha iyi hizmet edebilmek için kendilerini Beni duymaya hazır hale getirirler. İşte 

bu yüzden sizinle konuşurken etrafım her zaman meleklerle çevrilidir. O saatte ilahi sevgi bağlarıyla sizinle 

birleşirler. 

29 "Ruhani Vadi "de insanlar birbirlerinden uzaklaşmaz, hiç kimse dışlanmaz. Herkes arasında büyük 

bir çekim ve şefkat var. Uluslardaki, kiliselerdeki ve mezheplerdeki spiritüalist topluluğun, insanlar 

arasında kardeşliği sağlayana kadar yapması gereken şey budur. 

30 Yeni öğrenciler Mesih'in evrendeki hükümranlığını duyuran peygamberliklerin gerçekleştiğini 

göreceklerdir. 

31 Bilin ki, başka dünyalarda yaşayanlar Bana oradan hizmet ederler ve Benim emirlerimi alırlar. Size 

yardımcılar ve yoldaşlar olarak gelecekler, güçlerini ve ışıklarını yolunuza serecekler. Kehanet armağanı 

aracılığıyla sizinle konuşacaklardır. Aynı şekilde, sizden bir adım daha ileriye gidecek olan gelecek nesiller 

de zihinlerinde büyük ruhların ışığını alacaklar. 

32 Size açıkladığım her şey aracılığıyla, dünyanızda olup biten her şeyin insanların işi olmadığını 

anlayın. Ruhani dünyanın hayatınız üzerindeki etkisini keşfetmeyi anlayın. 

33 Öğrettiklerim size fanatizmin ve cehaletin göz bağlarını ─gerçeği görmenizi engelleyen o göz 

bağlarını─ kıracak kadar bilgi verdi. 

34 Ruhunuzu serbest bırakın, önünde sonsuz alanlar açılsın. 

Onu sadece sizin hayal gücünüzün yarattığı biçimlere inanmaya zorlamayın. Öğretilerimden ilham 

almasına, keşifler yapmasına ve görmesine izin verin. Bu şekilde bilgeliğe ulaşacaktır. Ruhun yüceliğine 

sahip olmak istiyorsanız, onun ortaya çıkmasına yardımcı olun, fanatizm içinde onu geri tutmayın. Her şey 

gelişir, her şey değişir ve mükemmelleşir. Yalnızca benim Yasam değişmez ve değişmezdir çünkü her 

zaman mükemmeldi ve mükemmeldir. Dünyanın rehberidir, ilahi öğüttür, iyiliğe ilham veren ışıktır. 

35 Yarın benim ilhamımla konuşacaksınız ve o zaman gelene kadar, ruh dünyası insanlığı barış 

krallığına götürecek yola işaret etmek için insanlığın kalbine nüfuz ediyor. 

36 İradem günahkârları seçti, çünkü zaten kurtulmuş oldukları için doğruları istemedim. Ama şimdi 

merhametim sizi seçti. Yaşamlarınızı hemcinslerinize bir ayna, bir örnek ve yenilenmenin bir kanıtı olarak 

gösterin. 
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37 Kendi ruhunuzda var olan mücadeleleri, yüreğinizin zayıflıklarını biliyorum, öyle ki bazen 

denemelerde galip gelecek gücü bulamıyorsunuz. O zaman Efendi'ye yalvarır ve yardımınıza gelmesini 

istersiniz, sonra O'nun önünde Benim armağanlarıma ve lütuflarıma layık olmadığınızı itiraf edersiniz. 

38 Bu nedenle size yaklaştım ve dedim ki: Sözümün özünden için, çünkü sizi temizleyecek ve 

kurtaracak olan Benim kendi kanımdır. 

39 Ruhlar Beni duyduklarında mest olurlar, Sözümün ışığını aldıklarında kalpleri daha hızlı atar, 

dudaklar ruhsallaşmanın ilk ifadelerini kekelemeye başlar. Onlar gerçek yaşam için doğmuş olan yeni 

öğrencilerdir. 

40 Sefaletinizi ve yoksulluğunuzu, ama aynı zamanda ruhunuzda büyük bir alçakgönüllülük ve 

teslimiyet gördüm ve doğru an geldiğinde, geldim ve size mirasınızı getirdim. 

41 Kalabalıklar Sözümün tezahür ettiği yerlere gelmeye başladığında, sadece yetim kalpler gördüm. 

Daha sonra özü güçlü bir şifa merhemi gibi sizi yaşama döndürme mucizesini gerçekleştiren Sözümü 

işittiniz. 

42 Yalnızca benim sözüm, yalnızca bu öğreti size varlığınızda ruhunuzun varlığını, yeteneklerini, 

niteliklerini, görevlerini aramanızı öğretebilir. 

43 Artık kendinizi tanımaya başladığınıza göre, yavaş yavaş hayata karşı büyük bir güven, Bana karşı 

gerçek ve hakiki bir inanç, daha önce bilmediğiniz bir huzur deneyimliyorsunuz. 

44 Ruhunuzun gitmesi gereken yolu bilmesinin doğru olduğunu düşünmüyor musunuz? Size 

talimatlarımı verirken istediğim buydu. O günlerde size şöyle dediğimi hatırlayın: "Ben yolum, üzerinde 

yürüyen düşmez. 

45 Sadece bu ses taşıyıcılarının aklı aracılığıyla Beni duyanlar bilge olmayacaktır. Hayır, her şeyi öyle 

hazırlıyorum ki, sözüm artık bu vericiler aracılığıyla kendini duyurmasa bile, yeryüzündeki her yere 

ulaşacak. Çünkü benim mesajım insanlığı oluşturan tüm halklara yöneliktir. 

46 Buraya hasta olarak gelen ve Sözümün şifalı merhemiyle iyileşen insanlar: sadece size eziyet eden 

hastalıktan kurtulmak için gelmediğinizi anlayın. Çağrımın gerçek amacının, insan kardeşlerinize karşı 

yerine getirmeniz gereken ruhani misyonu size açıklamak olduğunu anlayın. 

47 Huzura kavuştuğunuz için sevinmekle yetinmeyin. Merhamet işlerinin verdiği sevinci ruhunuz için 

de yaşamaya çalışın. Tanıklığınız "Efendi beni iyileştirdi" demekle sınırlı kalmamalı, aynı şeyi komşunuz 

için de yapmalısınız. Çünkü o zaman Bana ve onlara karşı gerçekten adaletli davranacak, Babanızın 

sevgisine tanıklık edeceksiniz. 

48 Her kim muhtaçlara karşı merhamet hissetmezse, her kim yüreğinde yabancı acısını hissetmezse, 

kişinin kendisini Mesih'in öğrencisi olarak adlandırması için benim yolumda atması gereken adımı 

atmamış olacaktır. 

49 Sizi başkalarına karşı katı, kayıtsız ve bencil buldum ve üzerinize faydalarımı dökmeye başladım, 

böylece kalbinizi sevgi dolu hale getirdim ve merhametinizi uyandırdım, böylece daha sonra dikkatinizi 

başkalarına çevirebilir ve kendinizi unutabilirsiniz. 

50 Bugün dünya, bir gün sesi her yerde duyulacak bir halkı bir araya getirdiğimi bilmiyor. Yeni 

öğrencileri vaaz vermeleri için göndereceğim. Ancak bu sadece hazır olduklarında, savaşla 

yüzleşebildiklerinde ve insanlar onları susturamadıklarında gerçekleşecektir, çünkü onlara daha önce 

Benim gerçeğime dair çarpıcı kanıtlar vermişlerdir. 

51 İnsanlık, her insanın ve her ruhun sahip olduğu ruhani armağanlar olan ve şu anda bu halka 

açıkladığım armağanlar hakkında hiçbir şey bilmiyor. Öğrencilerim bu yeteneklerini geliştirip kendilerini 

hazırladıklarında, hemcinslerine tam ve gerçek bir tanıklık verebileceklerdir. 

52 Bu halk, donanımını ve ruhanileşmesini sağlamak için hala çok mücadele etmek zorundadır. Hâlâ 

üzerine yapışmış olan lekelerden arınmak için birçok sınavdan geçmesi gerekecektir. Ama bu zamanlarda 

söylenen sözüm, tıpkı geçmiş zamanlarda insanlığa bildirdiklerimin gerçekleştiği gibi gerçekleşecek ve 

ruhani tohumun, tarlaları verimli kılan ve tüm topraklara yaşam ve hakikat getiren kristal berraklığındaki 

suyun durdurulamaz bir akışı gibi ─arındıran, arındıran, tüm kötülükleri süpüren─ yeryüzünün tüm 

yollarına yayıldığını göreceksiniz. 
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53 Benim gücümle karşılaştırıldığında halkın gücü ne anlama geliyor? Ruhsallaştırmanın sonsuz gücü 

karşısında materyalist halkların muhalefeti ne yapabilir? Hiçbir şey! 

İnsanın güç arzusunun sınırına ve kibrinin zirvesine ulaşmasına izin verdim ki, Baba tarafından 

kendisine bahşedilen özgür irade armağanının bir gerçek olduğunu kendisi keşfedebilsin. Ancak sınıra 

ulaştığında, gözlerini ışığa ve sevgiye açacak ve tek mutlak güç ve tek evrensel bilgelik olan Tanrınız 

tarafından fethedilmiş olarak Varlığımın karşısında eğilecektir. 

54 Savaşın ve sağlam durun ey insanlar ve size gerçekten söylüyorum, Sözümün gerçekleşmesini 

deneyimlemenizi sağlayacağım. 

55 Sevgili öğrenciler, günahlarınızdan tövbe ettiğinizde İlahi Sevgi'nin kendisini nasıl ortaya 

koyduğunu hissedin. O zaman Ruhum insanların arasında sevinçle yaşar. 

56 İnsan aklı sayesinde, siz 

Beni, kusurlarınızı bilgelik ve sonsuz sabırla düzelten anlayışlı ve nazik bir Baba olarak deneyimleyin. 

57 Bu sefer sizi ruhsallaştırmanın ne olduğunun en yüce temsili olan basit kelimelerle baş başa 

bırakacağım. Size görevinizi yerine getirmenin en pratik yolunu öğretiyorum ki, bu İşin öğrencisi, Benim 

Babalık sevgim tarafından sonsuzluktan beri işaretlenmiş olan yolda tökezlemeden yürüyebilsin. 

58 Spiritüalizm yeni yasalar yaratmaz, sadece size durmadan yukarı doğru yükselmenin ve tüm 

zamanların yasasına göre yolunu takip etmenin yolunu gösterir. 

59 Ruh başlangıçta saftır; ancak dünyada kirliliklerle enfekte olduğunda, kendisine emanet edilen bu 

konuda zafere ulaşıncaya kadar önce kendini arındırmalıdır. 

60 Spiritüalist, inanç gereği, kendisi için gerileme olduğunu düşündüğü her şeyi kendinden 

uzaklaştırmalıdır. Çünkü benim sözüm korkuyla empoze edilmemeli, tıpkı Mesih'in öğretisinin İkinci 

Çağ'da da empoze edilmediği gibi, gerçeğini ve sevgisini elle tutulur hale getirerek dönüştürmeli ve ikna 

etmelidir. 

61 Bugün Üstat Mesih size şöyle diyor: Sözümle dönüşme mucizesi imanla gerçekleşir. 

62 Şu anda varlığımdan kim şüphe ediyor? Sayesinde her şeyi yapabildiğim eylem olanaklarını kim 

sınırlayabilir? Efendi'nin, Ruh'un suretinde ve benzerliğinde yaratılmış, O'nun şaheseri olan bir insan 

yaratığı aracılığıyla Kendisini tezahür ettirmesini kim engelleyebilir? 

63 Bu bildirinin anlamını yarın inanmayanlara bu tezahürleri açıklamak için bir silah olarak kullanın. 

64 Kendinizi cahillerden ve bu Davanın düşmanlarından gelen sorularla kuşatılmış bulacaksınız. Ama 

merak etme, ben seninle olacağım. Ondan önce, size yolları, tuzakları ve tehlikeleri bildireceğim, böylece 

iyiyi ve kötüyü bilerek, sizi kökeninize, içinden çıktığınız Baba'nın koynuna geri getirecek doğru yolu her 

zaman keşfedebileceksiniz. 

65 İnsanın yeryüzünde yaşaması Baba'nın iradesiyle olur, onun aracılığıyla nefes alır ve yaşar. Ve 

Rabbiniz dünyada yaşamak, iyiliğin ve kötülüğün kendisine yaklaşmasına izin vermek ve 

alçakgönüllülüğüyle sınanmak için bu insan biçimini aldı. Aranızda yaşamak için sevgimden insan 

olduğuma göre ─ o zaman neden bu kadar çok sevdiğim ve kurtuluşu bulmasına yardım etmek için 

aradığım insanın aklı aracılığıyla Kendimi tanıtmayayım? 

66 Her insan kendi ruhunun içinde yaşadığını hisseder ve zaman zaman kendisine uzanacak 

görünmez bir elin özlemini duyar. Acı kalbini deldiğinde, teslim olma arzusuyla bakışlarını cennete çevirir 

ve duyulmak için kalbinin derinliklerinden haykırır. Sesinin Yaratıcı'ya ulaştığını ve uzun süredir acı çeken 

yüzünün O'nun tarafından görüldüğünü nasıl düşünebilir? Rabbinin kendisini tanıdığını nasıl düşünebilir? 

─ Çünkü ruhunda onu tanrısal kılan ve Baba'yı tanıyıp yeryüzünde arzuladığı şeyi bulamadığında O'na 

yalvarmasını sağlayan yetiler vardır. Eğer öğretilerimi azar azar anlıyorsanız ─ Tanrı'nın Kendisinin bir 

parçası olduğu için, Tanrı'nın Kendisini insanın nitelikleri aracılığıyla tanıtabileceğine neden 

inanmayasınız? 

67 İnsan, ne kadar materyalist olursa olsun, her şeyin üstünde bir güç hissedecek ve bu his ya da 

varlığımın idraki onu bu tezahürlerin hakikat, adalet ve sevgi ilkesini izlediğine ikna edecektir. 
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68 Kuşkusuz, bu hizmet için yeteneklendirilen kişinin böylesine hassas bir görevi yerine getirmek için 

yeterli inanca sahip olması gerekliydi ve eğer İlahi ışınımı almak için maddesel olana yönelik zayıflıklarını 

ve eğilimlerini zamanla bir kenara bırakamamışsa, tezahür, dinleyicilerin her zaman arzuladığı dışsal 

ihtişama sahip olmamıştır, ancak dilsel ifadenin kusurlarının ardında İlahi Ruh'un özü ve gerçeği her 

zaman mevcut olmuştur. 

69 Sözümü incelerken herhangi bir ifade farklılığı bulursanız, bu sizi rahatsız etmesin, çünkü bunun 

bir anlamı yoktur. İlham tüm ses taşıyıcılarına ulaşır ve onlar da dilsel olarak eriştikleri mükemmelliğe 

göre ona dilsel bir biçim verirler. 

70 Anlamına sadık kalın, çünkü yanınızda götürmeniz gereken anlam budur. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 193 
1 Ruhunuz Benim talimatlarımı almak istiyor ve Ben de bunu memnuniyetle karşılıyorum. 

2 Öğrencilerim, uyanık olmalısınız, çünkü insanlar bazılarının dünyevi bilimlere dayandığını 

düşündüğü çalışmalarımı araştırmaya koyulacaklar. O zaman bunu dünyayı dönüştürecek ruhani öğreti 

olarak duyuracaksınız. 

3 Bilim karşıtı olarak gelmiyorum, çünkü bilim bilgidir, bilgidir, ışıktır. Aksine, Benim öğretilerim tüm 

insan bilgisinin üstündedir. Çalışmalarımda size spiritüalizmi, yani ruhsal olanın, İlahi olanın bilgisini, 

maddenin ötesinde olan daha yüksek bir yaşamın bilgisini açıklıyorum. Doğrusu, insanların insanlığın 

yararı için geliştirdiği bilimi kutsuyorum. 

4 Şimdi ruh ve bilim hakkında çok konuşulacak bir zaman. Bilim sadece kendilerini fiziksel olarak 

onu bilmeye hazırlayanların bir ayrıcalığı değildir, çünkü onu Tanrı'dan alan ruhtan gelen ışıktır. 

5 Benim ilahi talimatım size ruhunuzu mükemmelleştirmeyi öğreten yüksek bir bilimdir. Ayrıca 

fikirlerinizi ve duygularınızı kontrol edebilmeniz için size beyin ve kalp de verdim. 

6 Şu anda size vermekte olduğum bilginin sınırları yoktur, her şeyi kapsar, sınırsızdır. İçinde ruhani 

yaşam ve maddi yaşam hakkında gerçek bilgiyi bulacaksınız. 

7 Artık öğretimi anlayabildiğinizi ve sırlarına nüfuz edebildiğinizi görüyorum. Maddeyle ilgili bilim 

sayesinde, tüm yaratılışı yöneten yasaları ve bunun kendi bedeninizde yoğunlaştığını bilirsiniz. Ve çok 

çalıştığınızda ve daha önce sizin için bir gizem olan yasalarla tanıştığınızda, kendinizi Baba'nın kalbinin sizi 

beklediği ve her an sizinle iletişim kurmak istediği öte dünyanın eşiklerinin önünde bulursunuz. Eğer 

benim öğretimi biliyorsanız, sizin için bilinmeyen ne olabilir? 

8 Bu nedenle, size basit öğretilerimin, bu dünyanın bilginlerinin huzurunda kalbinizin baygınlık 

geçirmesini önleyecek yüksek bilgiyi vereceğini söylüyorum. 

9 Doğadaki ya da yaşamınızdaki her olayın anlamını ortaya çıkarmak için bilim kitaplarına 

başvurmanıza gerek yoktur. İlhamın dudaklarınızdan akabilmesi için algılarınızı eğitmeniz ve kalbinizi 

arındırmanız yeterli olacaktır. 

10 İşimin içinde olmanıza rağmen, kendinizi aşağı hisseder ve dualarınızla elde edebileceğiniz yardımı 

geri çevirirseniz, aptal ve cahil olarak adlandırılacaksınız. 

11 Size bu zamanda cahil insanların zihinleri aracılığıyla Kendimi size tezahür ettireceğimi 

söylediğimde, tezahürüm için bilgin ya da filozof dediğiniz kişileri seçmediğimi size açıkça belirtmek 

istediğimi anlayın. Bununla birlikte, Benim ilhamımı ileten bir beyin ruhtaki ışığı ortaya çıkarır ve ışık 

bilgeliktir. 

12 Size tekrar söylüyorum: Savaşın, çünkü ruh gelişim yolunda olduğu sürece, ayartmalara maruz 

kalacaktır. Bu nedenle size talimat veriyor ve kötü eğilimlerinizi yenebilmeniz için size güç veriyorum. 

Ruhunuz güçlüyse, bedenin arzularının üstesinden gelmek için zihne güç ve yüreğe sağlam bir irade 

verecektir. Eğer insan ışıktan yoksunsa, ruhu gelişmez. O zaman hayatın cilveleri kalbini güçlü bir şekilde 

etkiler ve fırtınanın ortasında alabora olan bir tekne gibi olur. 

13 İnsan ruhsal olarak hazırlandığında, sanki günaha karşı yıkılmaz bir zırh giymiş gibi olur. 

14 Bu öğretileri size açıkladım ki, yolda bir an tökezlediğinizde veya düştüğünüzde, günahınızı fark 

edip düzeltme yolunu arayabilesiniz. 

15 Alçakgönüllü davranırsanız, sizi bekleyen yaşamda ruhsal zenginliğiniz artacaktır. O zaman 

varoluşunuzun en güzel hissini verecek olan huzura kavuşacaksınız. Ruhunuzda, O'nun yarattıklarının 

sadık bir koruyucusu olarak, acı çekenlere teselli ve huzuru olmayanlara huzur olarak Baba'ya hizmet 

etme arzusu olacaktır. 

16 Bu anlarda varlığımı size duyuran yalnızca sözlerim değil, beni derinden hisseden sizin kendi 

ruhunuzdur. 

17 Hoş geldiniz. İşte benim işimin özü 

Duyguların ruhla uyum içinde olması için kalbinizi besleyen söz. Bilimlerinizi veya felsefelerinizi bilmeden 

bilgeliğe ulaşırsınız. Sizler kahinsiniz ve benim ilhamımı aldığınız sezgi ve kehanet yeteneklerine sahipsiniz. 
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18 İnsanlar benim kanunlarımda birleşmeden önce, savaş haberleri gelecek. İnsanlık arındırılacak ve 

ardından Kutsal Ruh'un krallığı gelecektir. 

19 Sizin işiniz Üstadın size verdiği sözü insan aklıyla yorumlamaktır. Sizi benim ilahi öğretimden 

ayıracak doktrinler yaratmayın, çünkü o hepinizi birleştirecek olan evrensel öğretidir. 

20 Derslerimi uygulamak için bedenin inatçılığını bükebileceğinizi anlayın. 

Getir. Sevgi ve merhamet ekerek iyilik yapacaksınız ve böylece ruhunuza ışık ve ilerleme vereceksiniz. 

21 Sizleri, işittiğiniz bu sözden sorumlu kişiler olarak bırakıyorum; bu sözü aldığınızdaki samimiyetle 

aktarmalısınız. 

22 Bu zamanda benim gelişim, yasanın yoluna yeni bir davettir ve bu kelimenin tüm anlamı, bir 

zamanlar size öğrettiğim şu yaşam kuralında özetlenmiştir: "Birbirinizi sevin." 

23 Denemelerle uyum içinde olun. Mirastan mahrum bırakılmış bir halk değil, öyle ya da böyle her 

zaman benim faydalarımdan yararlanmış insanlar olduğunuzun farkına varın. 

24 Sevgi dolu Anne Meryem de aynı şekilde, insanın anlama yetisi aracılığıyla size anne sevgisini verir 

ve yaşamınızda sizi hiçbir umutsuzluğun ele geçirmemesi için içinizi neşeli bir cesaretle doldurur. 

25 Baba'nın yüzünü gören ruh kutsanmıştır. Ne mutlu düşünce özgürlüğüne erişmiş ve Beni aramak 

için kült formları ve dogmaları reddetmiş olan sizlere. Talimatım bilgi gücünüzü aydınlattı ve artık Baba'ya 

tapınmanın ve O'nun Yasasını yerine getirmenin en iyi yolunun işler, duygular ve yürek saflığı olduğunu 

biliyorsunuz. Böylece insan Yaratıcısıyla mükemmel bir birlikteliğe, çocuğun "Baba, isteğini bende 

gerçekleştir" diyebildiği ve Baba'nın da ona "Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin" diye yanıt verebildiği 

ruhsal bir birlikteliğe erişir. Bu ses, içsel olarak ayağa kalkan herkesin ruhunda yankılanacaktır. Bu ses 

Bana yaklaşan kişinin kalbini ve ruhunu şekillendirecektir. Bu birliktelik, bu hayatta bilgeliğe erişmek ve 

Yaratıcısını tanımak için madde aracılığıyla kendini arındıran ve temizleyen ruh için bir merhem gibi 

olacaktır. 

26 Bu nedenle size bu dünyada öğrendiklerinizin ruhunuzu ebedi yaşama götüren yolda size hizmet 

edeceğini söyledim. Bu yaşamdaki görevinizi yerine getirir ve derslerinden faydalanırsanız, bedeni terk 

ettiğinizde çiçeklerden yayılan kokuya benzeyeceksiniz, çünkü kalplere iyilik aşılayacaksınız. 

27 Rabbinizi ruhunuzda hissedin ve O'nda yaşamanın yüce hazzını duyun. Çünkü Yaradan Yehova her 

şeydedir ve bu sevinç, tekrar geldiğim ve size öğretilerimi vermeye devam etmek için insan zihni 

aracılığıyla Kendimi gösterdiğim gerçeğinin ışığında içinizde artacaktır. Sevincinizi benim ruhani 

dünyamdan taşan sevinçle birleştirin. Bu varlıklar size mesajlarında, kendi dünyalarının sizinkinden sonsuz 

derecede büyük olmasına rağmen, mükemmellik dünyasının sadece bir atomu olduğunu söylerler. 

28 Benimle geçirdiğiniz saatler boşa gitmez, ruhunuz için ışıktır, çünkü Üstat'ın bilgeliğiyle aydınlanır. 

Varlığınızın derinliklerinden şöyle bir ses yükseldiğinde: "Efendim, size inanıyorum, çünkü sözleriniz 

aracılığıyla ruhumuza sadece bilgelik değil, aynı zamanda bu yaşamın acılarına dayanmak için güç ve umut 

da veriyorsunuz" ─ gerçekten, ruhunuz konuşmuştur. 

29 Bugün Benimle konuşmayı ve öğretilerimin ruhani anlamıyla kendinizi doyurmayı öğreniyorsunuz. 

30 Lütfun son zamanı olan bu dönemde, sizi buyruklarıma itaat etmeye çağırıyorum. Size, insanların 

birbirleriyle ve herkesin Rab'le birleşeceği sevgi mirasımı bırakacağım. 

31 Kalbiniz Bana şöyle der: "Efendim, 1950'den sonra kime bağlanacağız?" Sana cevap veriyorum: 

Size vasiyet olarak bırakacağım ve basılacak olan Sözüme. 

32 Emirlerimi yerine getirmek için kısa bir süre daha yeryüzünde kalacaksınız ve yakında ayrılacağımı 

size bildirdiğimde, o zaman elçilere yaptığım gibi size de şöyle diyeceğim: "Benim gittiğim yere siz şimdi 

gidemezsiniz. Ama benim şimdi gittiğim yere sizin de gideceğiniz zaman gelecek." 

33 Yükselmenize yardımcı olmak için, teselli sözlerim size iniyor. Bunların her biri, Babanıza ve 

kendinize layık duygu ve düşünceleri anlayabilmeniz için zihninizi aydınlatan birer ışık huzmesidir. 

34 Spiritüalist, ifadelerinde sade ve basit ama anlamlarında derin olan sözleriyle tanınacaktır. 

35 Spiritüalist kendi iyiliğini aramaz, ama kendini tamamen başkalarına vermeyi bilir. Bu öğrenci 

insanların kalplerindeki bir boşluğu dolduracaktır. Hemcinslerinin Tanrı hakkındaki fikirlerini 
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mükemmelleştirmelerine yardımcı olacaktır. Gerçekte, başkalarına hizmet etmek ve onlarla uyum içinde 

yaşamak kolaydır. 

36 Bu öğretinin elçileri dünyanın, Baba'ya ya da hemcinslerine karşı işledikleri suçlar nedeniyle Beni 

hoşnut etmek için Bana toplanma yerleri ya da lüks dolu kiliseler sunmanın gerekli olmadığını anlamasını 

sağlayacaktır. 

37 İnsan maddeden çok ruh olduğunu bildiğinde, Rabbine varlığının ebedi kısmının çiçeklerini 

sunacaktır: ruhunu. 

38 Karşıt güçler ruhaniyetin ortaya çıkmasına karşı çıkacaktır. Çünkü bazıları yüzyıllardır inanılan ve 

uygulanan ve hüküm süren şeylerin yıkılmasını istemeyecektir. 

39 Benim ilahi öğretilerim hiç kimseyi zorlamaz ve hiç kimseye korku aşılamaz. İkna ediciliğiyle, 

doğruluğuyla, adaletiyle ruhlara nazikçe nüfuz edecektir. 

40 Dünyanın her yerinde insanlar fenomen olarak adlandırdıkları şeylerin nedenini ve yaratılıştaki 

her şeyin gelişimine içkin olan tezahürlerin ne olduğunu aramaktadır. 

41 İnsanlık tarafından çok şey öğrenilmiştir, bugün yeryüzünde yaşayan insanlık ile geçmiş 

zamanlardaki insanlık arasındaki fark büyüktür. Ruhsal açıdan da, bugün içinde yaşadığınız ruhsal 

gerilemeyle karşılaştırdığınızda sizi hayrete düşürecek büyük bir ilerleme kaydedeceksiniz. 

42 Savaş zamanı için hazırlıklı olun. İnancınızı güçlendirin ve ruhunuzu sizinle savaşacak olanlarla 

yüzleşmeye hazırlayın. Size son dürtüleri ve son talimatları vermek için sözüm hala sizinle. 

43 Sonuna kadar Beni izlemek için derinden ikna olmanızı ve kararlı olmanızı istiyorum. Kalbiniz Bana 

şöyle diyor: "Bizden şüphe mi ediyorsun, Efendim?" Ama sana söylüyorum: Beni izleyeceğinize dair birçok 

kez yemin etmediniz mi ve bir deneme anında size kuşkular gelmedi mi? 

44 Size koşullar dayatmıyorum, sizden fedakârlık da talep etmiyorum. Ben sadece komşunuz için 

yaptığınız iyiliğin kendiniz için yaptığınız bir iyilik olduğunu bilmenizi istiyorum. 

45 Öğretilerimi aktarın ve para istemeden mümkün olan her iyiliği yapın. Kimseyi kandırmayın. 

Eylemleriniz hâlâ saflıktan yoksunsa, değişme zamanı gelmiş demektir. Bana, Efendinize güvenin. 

46 Bazen, dünyada sizin de yoksul olduğunuzu bilerek, insan kardeşlerinize hizmet edebilmek için 

gücüm için yalvarırsınız. Sefalet sizi korkutuyor ve kalbiniz umutsuzluğa kapılıyor. Böyle zamanlarda Bana 

güvenmezsiniz. 

47 Acı sizi sardığında, sizi derhal terk etmesini istersiniz çünkü size dayanılmaz görünür. Bunun 

nedeni, ruhunuz tekamülden yoksun olduğu için içinizde mükemmellik olmamasıdır. Bu arınmayı hak 

etmediğinizi düşünürsünüz, acının çoğu zaman sadece bir ders olduğunu, böylece daha sonra acı çekeni 

daha iyi anlayabileceğinizi idrak etmezsiniz. 

48 Dünyadaki varlığınızı tam olarak kullanın, sevgi, yücelik ve sabırla acı çekin ki buradaki 

lekelerinizden arının. Acı geçtiğinde ve huzur kalbinize geri döndüğünde, bununla sevinin ve ona tutunun. 

Acı çekme şeklinizle bile bir örnek ve öğreti olmalısınız. Spiritüalistin sözleriyle belagat sahibi, eylemleriyle 

ise kınanacak biri olarak yargılanmasını istemiyorum. İnancınızı ve sözlerinizi her zaman övgüye değer 

işlerle teyit etmelisiniz. 

49 Benden yardım istediğinizde, yolunuzu açmak için zaten sizden önce gittiğimi unutmayın. 

50 Vicdanınıza göre hareket edin ki, yargılanma anınız geldiğinde yaptıklarınızın hesabını 

verebilesiniz. Benden ceza beklemenize gerek yok, Benim adaletim asla cezalandırmaz. O zaman aşkımın 

gücü kalmazdı. Herkes kendi yargıcıdır ve ben sizi kaç kez kendinizden kurtarmak zorunda kaldım. Çünkü 

içinizde kötülük, bencillik ve kibir olan düşmanı taşıyorsunuz. 

51 Tüm bunlardan dolayı, ruhun kendini arındırması için tek bir yaşamın yeterli olmadığını 

anlayacaksınız. 

52 Bir öğretmenin pozisyonunu alabileceğiniz zaman gelecektir. O zaman zor anlarınızda size 

yardımcı olmak için yanınızda olacağım. 

53 Yüreklerinizde Bana şöyle diyorsunuz: "Baba, kutsanmış ol, çünkü biz sana gelemezken sen bize 

geldin." 
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54 Kendimi tezahür ettirdiğim insan gözünüzün önünde kaybolur ve geriye sadece ruhunuzun 

tezahürümün kısa süresinde özümsediği ilahi özüm kalır. 

55 Çok iyi biliyorsunuz ki bu insan bedenlerinin ilahi hiçbir yanı yok, onlar sadece mesajımı iletmek 

için birer araç. Bu yüzden ruhunuzun gönüllü olarak, her türlü fiziksel etkiden uzakta, varlığımın tadını 

çıkarmak için kaçmasına izin verdiniz. 

56 Sizlere sık sık ses taşıyıcısının yerine getirdiği gerçek misyondan bahsediyorum ki sözüne ne 

derece mükemmellik kattığını, aktarım yeteneğinin sınırlarının neler olduğunu bilebilesiniz. O zaman, 

Bana atfetmeniz gereken bilgelik ve ruhani anlam gibi şeyleri ve sesi taşıyana atfetmeniz gereken iyi 

hazırlık gibi şeyleri tam olarak bilerek, Benim tezahürlerimin her birini adil bir şekilde yargılayabilirsiniz. 

Bu şekilde, aracılığıyla Kendimi gösterdiğim kişilerin kusurlarını Bana atfederek ya da tersine, Ruhumun 

onun yardımıyla aktardığı bilgeliği ve doluluğu ses taşıyıcısına atfederek hataya düşemezsiniz. 

57 Bu nedenle sizinle sık sık konuşacağım çünkü bu Söz'ün dış biçimi konusunda fanatik olma 

tehlikesiyle karşı karşıyasınız ─ bu biçimden ses taşıyıcısı sorumludur, çünkü o Benim tezahürümün 

aracıdır. 

58 Tüm bunları zamanında düşünmezseniz, tüm dışsal ibadet eylemlerine olan eğiliminiz o kadar 

büyük hale gelecektir ki, imtihan anı geldiğinde kendinizi dışsal zihniyetli tutumunuzdan 

kurtaramayacaksınız. Sözünü ettiğim bu deneme anı nedir? İşte o gün, bir ses taşıyıcısı aracılığıyla size son 

sözümü söyleyeceğim gündür. 

59 Hepinizin o güne hazırlıklı olması için belirlenen tarihi gizli tutmadım. 

60 Bu ulus büyüktür ve birçok kolu vardır. Bununla birlikte, 1950 yılında ilanımı sona erdirme 

isteğimin ifade edilmediği hiçbir cemaat yoktur. 

61 Hepiniz bu ilanın sonsuza dek sürmeyeceğini, tezahürümün ilk günlerinden itibaren insanlara 

Kendimi sadece belirli bir süre için bu biçimde tanıtacağımı bildirdiğimi biliyorsunuz. 

62 Sözümün yankılandığı tüm kiliselerde verdiğim bir başka vahiy de, gelecekte Benimle ruhtan ruha, 

yani insanlar, semboller ya da dışsal ibadet biçimleri aracılığıyla aracılık olmaksızın bir araya gelmenizin 

kaderinizde olduğunu söylediğim vahiydir. 

63 Hem büyük kalabalıkları ağırlayabilen toplantı salonunda hem de sadece birkaç öğrencinin bir 

araya geldiği mütevazı bir yerde ─hem büyük şehirlerde hem de taşrada ve küçük köylerde─ Çalışmamın 

özü ortaya çıkmıştır. Ruhsallaşmaya doğru güvenli bir şekilde adım atabilirsiniz. Öğretilerimin her birinde 

sizi güçlendirdim ki, Üstada olan itaatinizi, alçakgönüllülüğünüzü ve sevginizi kanıtlamanız için belirleyici 

saat geldiğinde, gerektiğinde kendinizi feda ederek ve uzun zamandır sizi teşvik eden şeylerden feragat 

ederek, bu feragatin tüm halk için ruhanileşme yolunda ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu 

bilerek, O'nu nasıl takip edeceğinizi bilesiniz. 

64 Eğer bu hazırlayıcı işaretleri dinlemezseniz, şu anda onlara gereken önemi vermeyenler için çok 

acı verici bir uyanış olacaktır. Bu uyanış benim ayrılış günümde ya da sonrasında olabilir, ama her iki 

durumda da acı verici olacaktır. 

65 Bir itaatsizliğin, yanlış bir yorumun ya da bir ahmaklığın sizi sürükleyebileceği denemelerden sizi 

korumak istiyorum. Ama eğer bir kimse, size öğrettiğim ve sizi uyardığım onca şeyden sonra, kendini 

Benden daha güçlü, emir verme konusunda Benden daha bilge ve daha haklı görür ve emrettiklerimi 

bilerek yerine getirmezse, günahının büyüklüğüne denk düşecek cezasını çekmiş ve onaylamış olacaktır. 

66 Sözümün en çok çiçek açtığı yerde, en büyük sorumluluk da olacaktır. Çünkü öğretmenliğimin en 

parlak olduğu ve çalışmalarımın en iyi ifade edildiği yer orasıydı. Bu nedenle, bu yerlerden diğerleri için, 

önemsiz olanlar için en iyi örnek yayılmalıdır ki herkes İrademi yerine getirebilsin. 

67 Bazıları uzak yerlerden gelirken, diğerleri yakın diyarlardan geliyor, hepsi de kalplerinizi huzurla 

dolduran bu sözün özlemini çekiyor. İnsanlara, bu zamanda Kendimi tanıttığımın doğru olup olmadığını 

sormayın. Benim gelişimi ve yeni vahiylerimi bilmeyenler size ne söyleyebilir? Benim Sözüm kalplerinizin 

derinliklerindedir ve kendi içinizde onun anlamını bulacaksınız. 

68 Sizi ben çağırdım, sizi ben seçtim. Sizi Sözümü işittiğiniz bu mütevazı yerlere getiren, insanlardan 

gelen emirler değil, Benim İrademdi. Uzun zaman önce sizi öğretilerimi duymaya çağırdım, çünkü bu 
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tezahür yakında sona erecek. Bazıları erken geldi ve uzun süre tazelendi, diğerleri geç geldi ama öğretileri 

nasıl kullanacaklarını bilecekler. 

69 Bu yola girmeniz tesadüf değildi. Sizler Tanrı'nın eski, bugünkü ve sonsuza dek sürecek olan 

halkısınız; sizi tanıyabilmem için bana giysiler verilmiş olan halksınız. Sevgili çocuğun günlerini ve 

gecelerini koruyan Baba olan Ben, sizi bir kez daha çağırmak ve ruhsal olarak geçmiş zamanlarda yaşam 

ve hakikat yolu gösterilenlerle aynı olduğunuzu size açıklamak için size geldim. 

70 Bu dünya hayatı, onu değerlendirmeniz ve yasalarıma ve emirlerime itaat etmeniz için size verilen 

bir başka fırsattır. Zaman geçti, bugün İlahiyatım tarafından hazırlanan ses taşıyıcıları aracılığıyla size 

çağrıda bulunmaya geldim. 

71 İlyas, daha sonra kullandığım anlayış organları aracılığıyla kendisini ruhsal olarak tanıttı ve bu 

vericiler aracılığıyla geçmiş vahiylerin yorumunu aldınız. İlk ses taşıyıcılarının aklı sayesinde, bu yolda 

onları takip etmek zorunda olanlar, daha sonra çoğalan ve sesimi birçok bölgede duyuranlar eğitildi. 

Bunlara ses taşıyıcıları adını verdim. 

72 Bugün, Sözümün sona ermesine sadece üç yıl kalmışken, En Yüce Olan'ın saf ilhamını ileten 

kalplerden, kendi vicdanlarını araştırarak, hem çalışmalarının hem de Sözümün bu son kısa zaman 

diliminde doruğa ulaşması gerektiğini anlamalarını istiyorum. Bunun için daha önce hiç olmadıkları kadar 

alıcı ve hazırlıklı olmak için fedakârlık yapmak gerekiyor. 

73 Ayartmalar onları bekleyecek, ama yalnız olmayacaklar çünkü adımlarına göz kulak olmaları için 

sağlarına ve sollarına melekler ve ışık ruhları yerleştireceğim. 

74 Bugüne kadar insanlık Benimle ruhsal olarak ve doğrudan nasıl temas kuracağını anlayamadı. Bu 

yüzden her zaman dünyaya konuştuklarım aracılığıyla ışık varlıkları gönderdim. Musa'nın ve 

peygamberlerin ağzından insanlığa da seslendiğim için şimdi neden şaşırıyorsunuz? Ötelerdeki pek çok 

varlık Benden bunu ister. Onları, yok olmakta olan bu insanlığa yardım getirmeleri için dünyada 

bedenlenmeye gönderiyorum. Ama insanlığa şunu söyledim: Elçilerim zaten yeryüzünde, Benim elçilerim 

zaten kaderlerinde var ve dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdalar. Hepsi halkımın bir parçasıdır ve 

cesaretlerini ve yükselişlerini kanıtlamalıdırlar. 

75 Bana eli boş ya da uyuşmuş bir buğday tanesiyle gelmeyeceksiniz, çünkü o zaman Beni 

düşünmeye bile layık hissetmeyeceksiniz. 

76 Dünyanın farklı yerlerindeki ve farklı mezheplerdeki insanlara bakın, ışığımın huzmesini nasıl 

bekliyorlar ve sesimin onlarla konuşmasını nasıl umut ediyorlar. Onların yalvarışlarını ve yakarışlarını 

dinle, benim gelmem için nasıl yalvardıklarını ve bana şöyle dediklerini duy: "Baba, uzun zamandır seni 

bekliyoruz ve sen ortaya çıkmadın. Zaten çok acı çektik, ama Sen, Kurtarıcımız, yardımımıza gelmedin." 

77 Uykunuzdan uyanın, öğrenciler, böylece insanlığın Benim Ruhsal Çalışmamı tanımasına izin 

verebilirsiniz. O zaman Beni sevenlere şöyle diyeceğim: Biraz daha bekleyin, çünkü yakında Beni kalbinize 

yakın hissedeceğiniz an gelecek. 

78 Öğrencilerim, Sözümle cesaretlenin ve çorak tarlalarda uzun süre çalıştıktan sonra kısa bir süre 

umutsuzluğa kapılırsanız, size dinlence vereceğim ve ondan sonra yaşamak için büyük bir cesaretle yola 

çıkacaksınız. Neşeli olun ve uyanık yaşayın. 

79 Kendi yaptıklarınızla insanlığın benim gelişime inanmasını sağlayın. Evinizi iyiliğe, hayırseverliğe, 

sevgiye adayın, ama sadece içinde yaşayanlar için değil. Kapılarını açın ve muhtaçların, hastaların ve acı 

çekenlerin kapılardan girmesine izin verin. Sizi bu toplantı yerlerinde kabul ettiğim merhametle, siz de 

evlerinizde hemcinslerinizi kabul edin. 

80 Sözümü inceleyin, size söylediğim her şeyi kavrayın. Ruhani şeyler hakkında bilgi edinmek için 

dünya kitaplarında araştırma yapmanıza gerek yoktur. Ben sizin kitabınız oldum ve ruhsal dünyam da 

onun sayfalarından biri. Onlara bağlı kalın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 194 
1 Sevgim seninle. Gelin bu pınara, yaşamın gezginleri; gelin ve için, ey korkulu yürekler. 

Yardım için Bana uzanan eller, Benim faydalarımı aktarır. Hepiniz burada, hayat ağacının gölgesinde 

dinlenin. 

2 Hepiniz ağlayarak gelmiyorsunuz. Buradaki bu kalabalıklar arasında bile, elde ettikleri son 

nimetlerden memnun olarak gelip yüreklerinde Bana şöyle diyenler vardır: "Teşekkür ederim, Baba, bize 

olan merhametin ölçülemez." 

3 Aranızda yaşayan sevginin ebedi Ruhu'dur ─ İnsanlarla birlikte yaşamak ve onları ahlaksızlıktan, 

günahtan ve karanlıklardan kurtarmak için başka bir zamanda insan olan O'dur. 

4 Ben aynıyım, Benim için zaman geçmez, Benim İrademe tabidir. Bu nedenle size geçmişinizi 

hatırlatıyor ve yarın ne olacağınızı duyuruyorum. 

5 Size İkinci Çağ'da insanların yüreklerine yazdığım sözleri ve yeryüzündeki adımlarımı işaretlediğim 

Çarmıh'taki kanlı izleri hatırlatıyorum. 

6 Benim sözümde, varlığınızı tatlandıracak ve hayatınızın her zaman donuk tadı olan acılığı sonsuza 

dek uzaklaştıracak bal vardır. 

7 Eğer daha önce dünyayı size hangi amaçla emanet ettiğimi anlamadıysanız, şimdi kaderinizin ve 

görevinizin bilgisine erişeceksiniz, böylece artık hata yapmayacaksınız. 

8 Durgunluğunuzun üstesinden gelin. Tüm ruhların görevi mükemmelliğe ulaşıncaya kadar sürekli 

olarak evrimleşmek, dönüşmek ve yenilenmektir. 

9 Size yeni bir dönemi, ruhani ataletinizden kurtulacağınız ve dağın zirvesine giden yolda bir adım 

daha atacağınız yeni bir zamanı müjdeledim. Ancak yeni bir zamanı duyuran ve size gelişim ve 

mükemmellikten söz eden yalnızca benim sözüm değildir. Sizi çevreleyen doğa da, bunu size ne duymak 

ne de anlamak istediğiniz diliyle gösterir. O da mükemmelliğe doğru bir adım atmaya hazırlanıyor. Çünkü 

zaman geçtikçe, rahmi daha çok evrimleşmiş ve daha mükemmel varlıkları barındıracaktır. Dolayısıyla bu 

ev, içinde yaşayacak olanlarla uyum içinde olmalıdır. 

10 Doğa krallıklarında, mevsimlerde, gök kubbede, karada ya da denizlerde bir işaret fark etmediniz 

mi? Kör müsünüz ki size bahsettiğim işaretleri görmüyorsunuz ya da sağır mısınız ki çağrılarını 

duymuyorsunuz? Bunu bilin ve eski peygamberlerin yaptığı gibi insanlığa duyurun. Çünkü yakında 

gezegeniniz her alanda sarsılacak. Fırtına tarafından kırbaçlanan bir ağaç gibi, yeryüzü sarsılacak ve ağacın 

dallarında sadece yaşamı olan yapraklar kalacak, çünkü solmuş olanlar fırlatılacak ve kasırga tarafından 

taşınacaktır. 

11 O günler tüm insanlar için bir sınav olacak ve sadece dua ve iyilikle korunma ve huzur bulacaklar. 

12 Yeryüzünde bir kurtuluş kapısı gibi, karanlıkta bir deniz feneri gibi ve karmaşanın ortasında barış 

gibi olacak bir halk ortaya çıksa ne kadar güzel olurdu! O insanlar olmak sizi memnun etmez mi? Aldığınız 

Söz, deneme anlarında insanlık için bir siper olmanız için gereken her şeyi içerir ve öğretir. 

13 Aranızdaki varlığım ve sözümün tezahürü sadece bir tesadüf değildi. Tüm bunların bir anlamı 

vardır ve o da, aldığınız mesajı yaymak üzere sevgi ve inançla yola çıkabilmeniz için yeni zamanı açan sesi 

duymaya çağrılmış olmanızdır. 

14 Bu öğreti tüm içtenliği ve doğruluğuyla dünyada etkin hale geldiğinde, insanlar çölde vahaya 

doğru ilerleyen susuz ve yorgun bir gezgin gibi ona doğru çabalayacaklardır. 

15 Henüz bu talimatın yeryüzünde kendini hissettirdiğini söyleyemezsiniz, çünkü siz benim ilahi 

mesajlarımı almakla yetindiniz. 

16 Bu halk yola çıkmadan ve ruhani tohumu size emanet ettiğim tüm ışık ve anlamla birlikte 

taşımadan önce, önce birçok karışıklıktan geçecek, hatalar, çelişkiler ve küfürler işleyecektir. 

17 İyi davranış, doğru ibadet ve görevlerin iyi bir şekilde yerine getirilmesi ancak Üçüncü Çağ'ın 

öğrencileri sözlerimi doğru yorumladıklarında ve öğretilerime eserleriyle tanıklık ettiklerinde 

gerçekleşecektir. 
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18 Bu insanlar arasında ruhanilik henüz hakim olmamıştır çünkü kendilerini eski gelenek ve 

göreneklerden kurtarmayı başaramamışlardır ve dışa dönük davranış biçimlerini ve kült formlarını benim 

ruhani öğretime bağlayarak, insanların bu çalışmanın doğruluğunu tanımalarını engellemişlerdir. 

19 Hazinemde, hazırlanır hazırlanmaz bu halk aracılığıyla dünyaya dökmek üzere büyük mucizeler ve 

işler hazır tutuyorum. 

20 Hazırlanmaları için yeterince uzun süre öğrettiğim ve ilham verdiğim bu kalabalıkların 

ruhsallaşmasını bekliyorum. Bugüne kadar beklediğim meyveyi göremedim. Uyum ve kardeşliğiniz 

nerede? İtaat, alçakgönüllülük ve kişisel çıkar gözetmeyen hayırseverlik nerede? 

21 Bu halk dünyaya ruhaniliği öğretmekten ve Sözüme layık bir tanık olmaktan ne kadar uzak! 

22 Size insanlığın ruhunda bir susuzluk ve açlık olduğunu, ancak bunun gibi saf ve berrak bir öğretinin 

onun sıkıntılarını giderebileceğini ve onu kurtarabileceğini söyledim. Ama bu Söz ve bu Çalışma tüm 

saflığıyla sunulmazsa, onu öğretenler hangi kurtarıcı işi başarabilir? Bu nedenle, ilanım sona erdiğinde, bu 

halka tefekkür etmeleri, dua etmeleri, ruhanileşmeleri ve hazırlanmaları için bir süre tanıyacağım. 

Böylece, yola çıktığında ve Sözümün bir habercisi olduğunda, başarması gereken görevin farkında olan bir 

öğrenci olacak ve tanıklığı doğru olacaktır. 

23 Bu halkın dünyaya getireceği her mesaj teselli içerecektir. Bu kitapta insanlar, her ruhun kendi 

içinde barındırdığı ve şimdiye kadar bilinmeyen nitelik ve yetenek zenginliğine sahip olan sırrı 

keşfedeceklerdir. Onun içinde insanlar kendilerine ruhun ruhla diyaloğunu öğretecek vahyi bulacaklardır. 

24 Spiritüalizmin iyi tohumları kendilerini asla dışsal ya da maddi hiçbir şeyle ayırt etmezler. Havaları, 

rozetleri, özel bir konuşma tarzları olmayacak. Davranış biçimleriyle ilgili her şey sade ve basit olacaktır. 

Bununla birlikte, eğer herhangi bir şeyle ayırt edileceklerse, bu aktif hayırseverlikleri ve 

ruhanileştirmeleriyle olacaktır. 

25 Spiritüalizmin gerçek vaizleri kendilerini belagatle değil, sözlerinin bilgeliği ve sadeliğiyle, ama her 

şeyden önce işlerinin doğruluğu ve yaşamlarının dürüstlüğüyle ayırt edeceklerdir. 

26 Kalabalıkların kalplerini fethetmek için yeryüzünde dıştan güzel bir konuşma tarzına ihtiyacım 

olmadığını, onlara sevgi, doğruluk, iyileştirici güç ve bilgelik yoluyla nasıl ulaşacağımı bildiğimi hatırlayın. 

Bu, yürekten almanız ve Benim isteğime göre izlemeniz gereken örnektir. 

27 Dini pratiğinizi maddi ibadet yerleriyle sınırlamanızı da istemiyorum, çünkü o zaman ruhunuzu 

hapsedecek ve sonsuzluğu fethetmek için kanatlarını açmasına izin vermeyeceksiniz. 

28 Üzerinde kutlama yapmanız için size bıraktığım sunak, beklediğim tapınma herhangi bir sınırlama 

olmaksızın, tüm mezheplerin, tüm kiliselerin ve tarikatların ötesinde bir yaşamdır, çünkü ruhani, ebedi ve 

ilahi olana dayanır. 

29 Öğrenciler: Birçoğunuz deneyim dolu yüreklerle yaşlılığa ulaşmış olsanız da, şu anda sözümü 

işitirken ve yeni vahiylerimi alırken, bilgeliğim karşısında küçük çocuklar olduğunuzu itiraf etmek zorunda 

kaldınız. 

30 Üçüncü Çağın başlangıcında yeryüzünde olmanız ve Beni bu şekilde duymanız gerekiyordu ki, 

Öğretimi dünyaya açıklayabilecek, Gerçeğin Ruhunun sadık tanıkları olabilesiniz. 

31 Benim tarafımdan ruhani ışık zamanı olarak adlandırılan bu zaman, başlangıcında büyük bir 

karmaşayla işaretlenecektir. İnsanoğlunda büyük sorular, derin şüpheler, belirsizlikler ve ruh mücadeleleri 

ortaya çıkacaktır. Tüm bunlar insanoğlunun ruhani yaşama uyanışının bir işareti olacaktır. 

32 O zaman tüm öğrencilerimin uyanık ve hazırlıklı olmalarını istiyorum, çünkü onların dudaklarından 

tüm cehaleti ortadan kaldıracak ya da fırtınayı dindirecek bir sözün çıkması gerekecek. O zaman ruhun 

öğretisinin yayılma hızını deneyimleyeceksiniz, çünkü her kalpte hissedilecek ve susamış bir adamın 

susuzluğunu gideren su gibi acıyı dindirecektir. 

33 O zaman hayat değişecek. Mezhepler, ahlak, bilimler, felsefe, tüm fikirler büyük bir dönüşüm 

geçirecek ve sonunda yaşamın gerçek anlamını kavrayan insanlar sevgi, adalet ve merhamet yasalarımın 

yerine getirilmesine yaklaşmaya çalışacaklardır. 

34 İnsan eninde sonunda krallığının da bu dünyaya ait olmadığını, bedeninin ya da insan kabuğunun 

sadece ruhunun bu imtihan ve telafi dünyasını algıladığı bir araç olduğunu anlayacaktır. Sonunda bu 
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yaşamın, öğrencilerin, yani tüm insanların, yaşamın onlara verdiği dersleri daha iyi anlayabilmeleri için 

muhteşem figürler ve imgelerle resmedilmiş muhteşem bir ders olduğunu öğrenecektir; bu dersler 

sayesinde, eğer onları doğru bir şekilde değerlendirebilirlerse, ruhlarının gelişimini sağlayacak ve 

kendilerini güçlü kılan mücadelenin anlamını anlayacaklardır ─aşındıran acı, yücelten emek, aydınlatan 

bilgi ve yücelten sevgi. 

35 Eğer bu varoluş tek varoluş olsaydı ─gerçekten, size söylüyorum, acıyı uzun zaman önce ortadan 

kaldırırdım, çünkü dünyaya sadece bir fincan acı içmek için gelmiş olsaydınız bu haksızlık olurdu. Ancak 

bugün acı çekenler ve ağlayanlar, eskiden sefahatten zevk aldıkları için bunu yapıyorlar. Ancak bu acı 

onları arındıracak ve Rab'bin evlerinde daha saf bir biçimde yükselmeye ve zevk almaya layık kılacaktır. 

36 O zamanlar insanlara dünyada saflık ve sevgiyle yaşamayı öğrenmeleri için eğitim verdim. Bugün 

size öğretiyorum ki ruhsallaşma içinde yaşamayı öğrenebilesiniz, böylece kendinizi yarın ışık varlıkları 

arasında "Ruhsal Vadi "de yaşamaya hazırlayabilesiniz. 

37 İnsanlık: Sadece beden, ruha karşı görevini yerine getirdikten sonra, ona bir araç ya da kabuk 

olarak hizmet etmek üzere çözülmeye mahkumdur. Ama o varlığın içindeki ruh, zekasının ışığı, aklı, 

iradesi, duyguları, tüm bunlar asla ölmez, ölemez, çünkü o varlığın yeryüzündeki yaşamını canlandıran 

ölümsüz ruhun bir parçasıdır. 

38 Sevgili çocuklar, çeşitli mezheplerin yollarında kendiniz için ruhlar kazanmak isteyen sizler, size 

söylüyorum, insanlara düşünmeyi öğretmeli, onları düşündürmeli, doğru sonuçlar çıkarmalarına yardımcı 

olmalısınız. Ayin, biçim, gelenek, dışsal unsurlar artık şimdiki insanın ruhunu tatmin edemez. Ona ışık, 

anlam, hakikat vermek gerekir ki yolunda kendini güvende hissedebilsin, imtihan saatlerinde yalnız 

bırakıldığını düşünmesin. 

39 Bana inandıkları halde imanları o kadar zayıf ve bilgileri o kadar karışık olan her türden insan 

görüyorum ki, yaşamda pusulasız yol alan gemilere, kendilerine yön gösterecek bir rehberleri olmayan 

gezginlere ya da çobanı olmayan koyunlara benziyorlar. 

40 Bu öğretileri size, bu mesajı size iletmek için akıllarından yararlanmak üzere çok sayıda insan 

arasından seçtiğim bazı kardeşleriniz aracılığıyla veriyorum. 

41 Bugün bu Söz etrafında bir topluluk oluşmaya başlamıştır. Şehirlerin köşelerinde, yoksulluğun 

inzivasında ve basit yaşamın sessizliğinde, toplantı odaları kapılarını açıyor ve öğretilerimin Baba, Yargıç 

ve Efendi olarak duyulmasına izin veriyorum. 

42 Gelecekte, birçok kişinin kayıtsız kalacağı 

mesajıyla birlikte, birçok kişinin insanlar arasındaki yeni varlığımla ilgili haberleri duyduğu kayıtsızlık tam 

tersine dönecektir. Başkalarının bu çalışmayı küçümsemesi daha sonra ilgiye dönüşecek ve insanların 

inançlarını güçlendirmelerine yardımcı olacak tanıklıklar, kayıtlar ve kanıtlar için yola çıkmalarına neden 

olacaktır. 

43 Bu kalplerin bu zamanda Benim ayak izlerimi bulduklarını göreceğim ve Benim önümde 

durduklarında onlara şöyle diyeceğim: Hoş geldiniz, sevgili insanlar, toplanın ve Sözümü dinleyin. 

44 Sevgi, size her zaman ifşa ettiğim şeydir ve bugün, seçilmişlerimin aklı aracılığıyla tezahür 

ederken, Kendimi başka bir şekilde ifşa edemezdim. 

45 Bugünkü bu öğreti size İkinci Çağ'da İsa aracılığıyla verdiğim öğretiyi anlama yolunu açmaktadır; 

öyle ki onun özünü dikkatle kalbinizde tutabilesiniz ve gerektiğinde O'ndan yayabilesiniz. 

46 Bu Söz tüm dünyada hissedilecek, çünkü her şey tüm insanlarla Benim ruhani diyaloğum için 

hazırlandı ve onlar da buna tanıklık edecekler. 

47 Ruhunuz her zaman Beni aradı ve Ben onu hiç yalnız bırakmadım. Adımlarınızı nereye yöneltmiş 

olursanız olun, ben sizinle birlikte oldum, sevgim adımlarınızı izledi. 

48 Tüm çağlar boyunca sizi ziyaret ettim ve ruhunuzun Beni tanıyabildiğini gördüm. Şimdi ruhun, 

doğru yolun ne olduğunu ve bu lütuf zamanında görevinin ne olduğunu anlamasını sağlamak için bedenin 

zayıflıkları karşısında kendini ortaya koyma görevi vardır. 
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49 Sizi çağırdım, size öğrettim ve yakında artık duymayacağınız bu sözün, öğretilerimin yayıcıları 

olacaksınız. Mesih'in Sözünü insan beyni aracılığıyla iletmeyi bırakacağı an yakındır. Ama algılarınız 

Sözümü kavramak ve ruhunuz esinimi almak için yeterince eğitilmiş olacaktır. 

50 Ruhunuzla, Benden doğan ve Benden çıktığı için Bana ait olan o atomla konuşuyorum. Tıpkı o 

zaman söylediğim gibi: "Benim krallığım bu dünyada değil", ben de size diyorum ki: Sizin krallığınız da 

yeryüzünde değil. Ölen her şeyin ötesinde, değişen her şeyin ötesinde ve sizin anlayışınızın ötesindedir. 

51 Şimdi her ruhun uyanma ve gerçek yaşama uyanma zamanıdır. Bununla, size bu dünyada 

verdiklerimi göz ardı etmeniz gerektiğini anlamanızı istemiyorum. Üzerinde yaşadığınız sürece, onun 

yasalarına uymak zorundasınız. Sizden tek isteğim, kız kardeşiniz insanlık üzerinde iyi bir çalışma yapmak 

için günün kısa bir zamanını Bana ayırmanızdır. 

52 Kutsamalarım sizinle olsun, çünkü sizde tüm çocuklarımı kutsuyorum. 

53 Tüm kiliselerin bir araya geldiği bu günde ruhunuzun dinlenmesine izin verin. Öğrencilerimi 

seçtiğim, ama aynı zamanda Sözümü işitmek isteyen herkese verdiğim o dönemde olduğu gibi, bu 

dönemde de bugün Beni izleyecek olanları seçiyorum. Ancak Sözümün büyük halk kitleleri tarafından da 

duyulmasına izin veriyorum. Yol herkes içindir, ekmeğim de öyle. Ancak herkes aynı anda gelemeyecektir. 

Bazıları bunu daha erken, bazıları ise daha geç yapacaktır. Ama asla gözlerini geri çevirme. 

54 Kalbinde bir tapınak inşa etmiş olanlar, Efendilerini adım adım takip edenlerdir. 

55 Bugün size verdiğim ve yetiştirmeyi öğrettiğim tohum Babanızın evinden geliyor. İnsanların 

kalplerinde uygun tarlalar bulacaktır. Ondan önce adaletim, bir orak gibi, tohum filizlensin diye tarlaları 

kaplayan yabani otları kesecek. Tarlalar yeniden verimli olacak, üzerlerinde ne dünyanın, ne insanların, ne 

günahların, ne de tutkuların silemediği izlerimi keşfedeceksiniz. İzlerim çağları aşacak ve sonsuzlukta taze 

kalacak. 

56 İnsanlar derin uyuşukluklarından uyanacaklar ve içlerine bakarak ruhani Ben'lerini keşfedecekler 

ve vicdanlarının sesini duyarak Benim ilahi izimi keşfedecekler ve bu sayede aceleyle Bana gelecekler. 

Tohumumu dünyanın dört bir yanına saçmanız gerekecek ve sonra ödülünüzü almak için Bana 

geldiğinizde, sadece bir başakla bile olsa Babanıza gelin; ama bu iyi durumda olacaktır. Hiçbir şey 

getirmeseniz bile sizi kabul edeceğim, çünkü ben sevgi ve merhametim. Ancak işinizi tamamlamak için 

yarım bıraktığınız tohumu daha sonra ele almanız gerektiğini unutmayın. Yabani otların tarlaları tekrar 

kaplamayacağını ve zararlı böceklerin tarlaları istila etmeyeceğini biliyor musunuz? 

57 Bununla size şunu söylemek istiyorum: Çağrımı hissettiğinizde, görevinizi yerine getirmeniz için 

size emanet ettiğim zamanı değerlendirebilmeniz için çağrıma hemen uymalısınız. Tüm bunlar üzerinde 

düşündüğünüzde, hem esenlik ve barış ödülünü kazanabilecek hem de haklarıyla onların mahkumiyetine 

imza atabilecek olanın kendiniz olduğunu fark edeceksiniz. 

58 Sözümün yargı yetkisine rağmen, sizinle konuşan sevgi dolu bir Baba'dır. Günahlarınızdan 

habersiz, örtümün herkesi nasıl sardığını görün. 

59 Sözümü çalışın, o ruhunuzu aydınlatan bir ışıktır, böylece vicdanın sesini duyarsınız. Şimdi bu ışığın 

her insana nüfuz ettiği bir lütuf zamanıdır. 

60 Ben, insanlığın acısını Bana duyurabilmeniz için size sevgiyle dönen Mesih'im. Çünkü bu tezahüre 

inananlar sizlersiniz. Sana söylüyorum: Yüreklerinizde yaşayacağım. 

61 Bu süre içinde yeryüzüne ne kadar çok insan kanı döküldü! İçlerinden bir ses, elçilerimin uluslara 

ve insanlara barış için yaklaşma zamanının geldiğini söylerken, çocuklarımın büyük acılar içinde Beni 

çeşitli şekillerde arayıp çağırdıklarını görün. 

62 Her dini topluluk, dönüş mucizemin kendi kültlerinin bağrında, inançları çerçevesinde ya da ibadet 

biçimlerinde gerçekleştiğini görmeyi bekler. 

63 Ama ben size, Benim gelişime inandığınızı, Benimle nasıl iletişim kuracağınızı bildiğinizi ve 

kurtulduğunuzu söylüyorum. Bu sevgi mesajını insan kardeşlerinize ulaştırmaya uygun olanlar sizlersiniz. 

64 Bakın, insanlar ne yasalarında ne de kiliselerinde anlaşmazlıklarına çözüm bulamıyorlar ve 

kendilerini karanlık bir atmosferle kuşatılmış hissediyorlar. 
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65 Acı, onları yollarında durdurmak ve sesimi duymak için gözlerini Bana kaldırmalarını sağlamak için 

kendi içinde yeterli güce sahiptir, tıpkı ruhun gözlerini açmanız ve Beni yeniden görmeniz için yolunuzda 

durdurulduğunuz gibi. Ama şimdi sizler Benim Sözümü tüm insanlara duyurmakla yükümlüsünüz ─ hem 

yeteneği sayesinde yükselmiş olanlara hem de az gelişmiş olanlara. 

66 Müjdeyi duyan kişi sadece ilk başta şaşıracaktır, çünkü daha sonra Mesih'in İkinci Çağ'da 

gelmesinden önce bile, tıpkı benim gelişimin bu zamanda duyurulduğu gibi, onun gelişinin peygamberler 

aracılığıyla duyurulduğunu hatırlayacaktır. Bunu size bizzat İsa'nın ağzından duyurdum ve gelişime kanıt 

olarak ortaya çıkacak belirtileri size bildirdim. 

67 Her şey gerçekleştiğine göre, insanlar ikna olacaktır. İşte sizi her zaman aydınlatmış olan Kutsal 

Ruh'un ışığı. Çünkü ilahi ışık vardı, var ve her zaman var olacaktır. 

68 Yine benim gerçeğim fanatizmin, putperestliğin ve dini coşkunun kaynaklandığı cehaletle 

savaşacaktır. Çünkü fanatizm kördür, putperestlik materyalisttir ve bağnaz kişi ikiyüzlüdür. 

69 Uçurumun derinliklerini aydınlatacağım ki tüm ruhlar oradan saf ve aydınlanmış olarak çıkabilsin. 

70 Sonsuzlukta ruhun açılımı ya da gelişimi asla durdurulmayacaktır. Çünkü hepiniz mükemmellik 

yasasına tabisiniz. 

71 Ruh bazen yolunda ilerlemezse, bu bedenin etkisiyle olur. O zaman adımlarını hızlandırarak ya da 

yeni düzenlemelerle kaybettiği zamanı telafi etmelidir. Sizi yargıladığımda, yargılamamın sevgiden 

kaynaklandığını, asla ceza olarak olmadığını anlayın. Her zaman sevin ve sonsuz yaşama huzur içinde 

girin. Ölüm geldiğinde, ruhunuz sıkıntı çekmeyecektir; çünkü ölüm sadece bedeninize gelecek ve o da 

mezarın nazik koynuna gömülecektir. 

72 Kutsal Ruh'un, Gerçeğin Ruhu'nun çağının insanlar arasında kurulduğunu bilerek ruhsal yuvanıza 

esenlikle gidin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 195 
1 Öğrettiklerimi dinleyin, sevgili öğrenciler. 

2 Ses taşıyıcısının ilhamıyla, öğretilerle dolu sözüm size geliyor. Onu işittiğinizde, onun etkin bir güç, 

merhem ve yenilenme olduğunu ve özünde ruhun yaşamını gördüğünüzü fark ettiniz. 

3 Efendinizin etrafınızda olmasının yeterli olduğunu düşünmeyin. O'nu gerçekten hoşnut edecek 

başka bir şey daha yapmalısınız; o da O'na olan ve henüz ödemediğiniz borcunuzu ödemektir. Bu, 

yeryüzünde yaşadığınız tüm zaman dilimleri boyunca üzerinizde ağırlığını hissettiren bir borçtur. Sözümün 

okşayışında bir sitem hissetmenizin nedeni budur. Onun sevgisinde bir emir ve özünde bir yasa 

keşfedersiniz. 

4 Zihniniz bazen yoldan çıkar ve bu kefaret görevine direnir; bunun nedeni de bu suçu yalnızca 

ruhun tanıyabilmesidir. Ancak dünyanın tatminleri tarafından aşağı çekilmesine izin verirse, ruhsal olarak 

bir parya olacaktır. 

5 Öğrencilerimin imanlarında ve inançlarında kararlı olmalarını istiyorum; öyle ki, Benim Sözüme 

inandıklarını söyleyen, Beni izlediklerini iddia eden ama çölün kumlarının ayaklarının altında yandığını 

hissettiklerinde, bu dünyanın zenginliklerini geride bıraktıklarını düşündükleri için yollarına devam 

etmekten korkanlara ait olmasınlar. Bunlar yalnızca ikiyüzlüdür, henüz öğrenci olmamışlardır. 

6 Bu yolun güllerle kaplı olmasını beklemeyin, aksine dikenlerle dolu olmasını bekleyin. Bu, İsa'nın 

izlediği yolun aynısıdır; Calvary'nin tepesine giden yoldur. 

7 Tökezlememeniz için size doğru yolu gösteren benim sözümdür. 

8 Bu, her zihnin ve her ruhun ışığımı alacağı zamandır. Mezhepler ve doktrinler tam bir açıklığa 

kavuşacak ve hemcinslerinizin bu Sözü duymadan ruhsallaşma yolunda attıkları adımları gördüğünüzde 

şaşıracaksınız. 

9 Dünyanın barışı için dua edin ve merhametimin sizi savaştan kurtardığını bilin. 

10 Doğrusu size diyorum ki, sözüme olan hayranlığınıza ve sevginize rağmen, ona gereken değeri 

vermediniz. Ama yarının nesilleri gelip buna hayret edecek ve yazılacak kitaplar için saygı ve huşu ile 

dolup taşacaklar. 

11 Sizler, farklı dini toplulukların bağrında uyurken bulduklarımsınız ve hepsi aynı hedefe giden yollar 

olsa da, size bir kez daha en kısa yolu göstermek istedim. 

12 Sevgili çocuklar, aynı fikirde olun ve barış içinde yaşayın. 

13 İnsanın akıl yetisi aracılığıyla uzun zamandır aldığınız bu güzel dersi, talimatlarımı size vermeyi 

bırakacağım an giderek yaklaşıyor. Hiçbir şeyin sizi şaşırtmaması için hazırlıklı olmanız, İşimin 

düşmanlarının tanıklarımda inancın yenilmez gücünü bulması ve yalnız olmadığınıza, tüm çocuklarıma 

yakın olduğuma dair mutlak bir kesinliğe sahip olmanız benim isteğimdi. 

14 Bugün varlığınızdan sizi çalışmaya iten bir güç akıyor. İçinizde sizinle konuşan vicdandır. 

15 Materyalde, davranışlarınızı belirleyen şey yasanın gücüdür. 

16 Ruhani boyutta bu benim her şeyi kapsayan sevgi yasamdır ve soluduğunuz havada, sizi 

çevreleyen dünyalarda ve tüm yaratılışta kendini gösterir. 

17 Her şey bu yasanın ritminde titreşir. Aşağı varlıklar doğduklarında, büyüdüklerinde ve doğanın 

rahmine geri döndüklerinde, bunun nedeni bilmeden yasanın içinde yaşamalarıdır. 

18 Ama insan, ruhun, vicdanın, aklın ve iradenin ışığıyla donatılmış olmasına rağmen, neden Yasamın 

işaret ettiği yoldan bu kadar sık sapıyor? Bunun nedeni, bazıları Baba'yı unuturken, diğerlerinin Benim 

hakkımda yanlış bir fikir oluşturması, Beni insan tarafından tasarlanan bir figürle sınırlandırması ve Benim 

ruhsal öz ve güç olduğumu ve her şeyin Benim irademe tabi olduğunu unutmasıdır. 

İnsan, iyi niyetle, Tanrı'nın gücünün açığa çıktığı yaratılışı incelemeye çalıştığında, tohumu da 

gözlemler ve içerdiği gizemin içine dalar. Onun topraktan bir bitki gibi filizlendiğini görür, farklı türleri 

inceler ve özellikleri farklı olsa da hepsi aynı bağrından beslenir: toprak. 
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19 Tohum yaşamın, çoğalmanın, dönüşümün ve gelişimin sembolüdür. Ama bu kadar küçük bir şeyde 

Yaratıcı'nın bir görüntüsünü tefekkür edebiliyorsanız ─ insanı, evreni tefekkür ettiğinizde veya ruhu 

incelediğinizde durum ne kadar daha fazladır? 

20 Tanrınızı hayal edebileceğiniz belirli bir form olmadığını fark edin. Ben her şeyin içindeyim, ruhani 

ve ebedi olduğu kadar maddi doğanın da içindeyim. Ben hayatım, mekânım ve ışığım. Ben insanın başına 

gelebilecek tüm kötülüklerin çaresiyim. 

21 Ruhsal olanda ruha eziyet eden her kötülük için bir panzehir vardır, tıpkı insanın fiziksel 

hastalıklarının çaresini bilim aracılığıyla Doğada bulması gibi. Eğer düşünürseniz, çeşitli alemlerde 

Baba'nın sonsuz mükemmelliğinin ortaya çıktığını keşfedeceksiniz. 

Hayal gücünüz ve merakınız bazen dünyanızla ilgili olanların ötesine geçiyor ve başka dünyalarda 

insanların olup olmadığını ve onların da sizin Dünya'da sahip olduğunuza benzer bir yaşam ve gelişime 

sahip olup olmadıklarını merak ediyorsunuz. Öğrettiklerimi çalışın ve uygulayın; zamanı geldiğinde 

yıldızların yaşamının sırrını öğreneceksiniz. Bu perdeyi kendi erdemleriyle yırtmak insanın elindedir. 

Gözlerinin sonunda Benim İrademle örtüşen şeyi görebilmesi ve hemcinslerinin hayallerini 

aydınlatabilmesi için gelişim yolunu sürdürme görevi vardır. Size doğrusunu söyleyeyim, oraya kadar acı 

çekmeden yükselmek mümkün olmayacaktır. Kişi adım adım yükselmelidir. Aksi takdirde insan beyni 

zorlanacak ve hiçbir şeyi kavrayamayacaktır. 

22 Bu nedenle gelişiminizin, tekâmülünüzün ritminde yavaşça ilerlemesine izin verdim. 

23 İnsanoğlu büyük çatışmalardan ışık alır ve insanlığın ilerlemesi için yeni keşifler yapar. Ancak insan 

tüm ilerlemesinin kendisinden daha güçlü bir şey sayesinde olduğunu ve zihninde Yaratıcı'nın ışığını, yani 

bilgeliği aldığını unutur. Bilgide geliştiğinizi görmek sevindirici, ama size doğrusunu söyleyeyim: 

Maddeden çok ruh için çabalamalısınız. Bunun için şu anda size, hem ruhani hem de insani yaratıkların 

gerçek bir kavrayışını yaratan ve sadeliği içinde size daha iyi bir yaşamın yolunu açacak bilgiyi içeren bir 

vahiy veriyorum. 

24 Bu yaşamı dünyevi bedeninizin gözleriyle göremeyeceksiniz. Ancak bu öğretileri burada geleceği 

deneyimleyecek olan insanlara duyurabilirsiniz. 

25 Şimdi sadece savaşları görüyor ve bunun Tanrı'nın cezası olduğunu haykırıyorsunuz, oysa size 

Baba olan Tanrı'nın olayları kendileri neden oldukları için cezalandırmadığını öğrettim. 

26 Doğa güçlerinin öfkelenmesine ne sebep oldu? Tüm bunlara, insanların kendilerini çevreleyen 

doğa ile uyum içinde yaşamamaları neden olmuştur. 

27 İnsanoğlu, ilerleme ya da gerileme derecesini algılamak ve gerçek ilerlemesine ulaşacak eylem 

yolunu aramak için ruhunun tabi olduğu gelişmeyi nihayetinde tanımalıdır. Yalnızca kendisi için 

yaşamakla yetinmemesi ya da yalnızca dünyevi yaşamı düşünmemesi gerektiğini anlamalıdır. 

28 O zaman bakışlarını Benim Yasama ─Musa'dan bu yana insanlığa verdiğime─ doğru çevirecek ve 

bu şekilde sorgulayan insanlar, bu zamanda size açıkladığım Öğretinin bilgisine ulaşacak ve onun her şeyi 

kuşattığını anlayacaklar. 

29 Çocuklarım, birleşin. Edindiğiniz bu bilgiyi komşunuza da aktarın. Sadece bu toplantı odalarında 

bir araya gelmeyin, açık alanlara, dağlara çıkın, orada Kendimi aranızda tanıtacağım. 

30 Bu çağa ışık çağı diyorsunuz. Ama sana söylüyorum: Bunu sadece insanların keşifleri nedeniyle 

değil, Kutsal Ruh'un ışığı zihnin her organına aktığı ve böylece insanlığa daha yüksek bir yaşama, ruhani 

yaşama giden yolu açtığı için böyle adlandırmalısınız. 

31 Bu seferki sözlerim yarının insanının ruhunu ve aklını geliştirmeye hizmet edecek. Kavrayanların 

ve tanıyanların yeteneği ne kadar büyük olacaktır. 

32 Bunun için gelecek kuşakları hazırlamak ve sizin de yolu hazırlamanız gerektiğini söylemek üzere 

ışık sözümle geldim. 

33 Bu öğretiyi inceleyin, farkına varın ve kalbinizde huzur, dudaklarınızda belagat ve sözlerinizde ikna 

gücü olsun. 

34 Efendimizin sevgili öğrencileri: Bana gelin. 
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35 Size bir kez daha geldim, çağrınıza yanıt verdim, çünkü kendinizi hazırlama arzunuzu görüyorum. 

36 İnsanlık, artık bu dünyaya ait olmayanları hatırlamak için bu günleri bir gelenek haline getirmiştir. 

İnsan hayal gücü, bu varlıkların bulunduğu yere ve onları çevreleyen yaşama dair bir kavrayış oluşturmaya 

çalışmıştır. Ve sonsuz esenliğin tadını çıkarmayı arzulayarak, onları Baba'nın sağında gördüklerine ve 

O'nun lütfunun tadını çıkardıklarına inanırlar. Gerçeklikten çok uzaklar. Yine de, bu yaşamın pek çok 

gerçeğini açıkladığım sizler, insanlar arasında ruhsal yaşamın farklı anlayışları olduğunu kabul etseniz de, 

herkesle ruhta birleşin ve herkesin ruhsal titreşimi hissettiğini bilmekten memnun olun. 

37 Bu bilgiyi kalpten kalbe aktarabilmeniz için şu anda size emanet ettiğim bu kitabı hemcinslerinizin 

önünde açabileceğiniz zaman gelecektir. 

38 Her ruhun amacı, arındıktan ve mükemmelleştikten sonra tanrısallığa girmektir. Bunun için 

yolunuzu ışıkla aydınlatıyorum ve adım adım yükselmeniz için ruhunuza güç veriyorum. Bu dünyadan 

ayrıldığınızda sahip olduğunuz gelişim düzeyine bağlı olarak, öte dünyada yaşayacağınız ruhani eviniz 

olacaktır. Çünkü evren, ruh için mükemmelliğe giden bir merdiven olarak yaratılmıştır. 

39 Buradaki görevinizi tamamladığınızda ve geri dönmek zorunda kalmadığınızda, ruhunuz başka bir 

dünyada yaşayacak ve buradan insanlığın barışı ve ilerlemesi için izleyecek ve çalışacaktır. 

40 Adım adım gizli hazineye gireceksiniz ve ruh kendisinin ne kadar çok farkına varırsa, iyiye doğru o 

kadar büyük bir eğilim hissedecek ve bu onu tanrısallığa daha da yaklaştıracaktır. 

41 Uzayda dolaşan ve daha yüksek bir dünyanın ışığına ulaşmak için mücadele eden varlıklar, dünyevi 

bedenin ve dünyevi yaşamın kendilerinde bıraktığı talihsizlikleri ve izlenimleri muhafaza eden varlıklardır. 

Kendilerini çeken iki güç, manevi ve maddi güçler arasında kalırlar, çünkü hala bu dünyanın tatminlerine 

karşı bir eğilim ve sevgi hissederler. 

42 Dua ederek bu varlıklara yönelin; çünkü onların ışığı ve gücü, geride bıraktıklarına bağlayan 

zincirleri kırmaya yetmeyecektir. Onlar için dua edin. Ama dünyanın ve ölümün üstesinden gelenler için 

endişelenmeyin. Onlar bambaşka dünyalara aitler ve hayat yolculuğunda yaşadıkları her deneyimi size 

oradan ilham vermek için ışığa dönüştürüyorlar. Onlar sizin savunucularınız, koruyucu melekleriniz, 

herkesin iyiliği için çalışanlardır. Onları hatırlayın ve sevin. 

43 Ruhsal dünyada da nereye gideceğini, ne düşüneceğini ve ne yapacağını bilmeyen çok sayıda 

varlık vardır. Onlar bu dünyadan henüz yeni ayrılmış olan ve henüz uyuyan yetilerinin ve güçlerinin 

uyanışını hissetmeyen kişilerdir. Onlar için dua edin, ruhani sesiniz ruhlarında yankılansın ve onları 

uyandırsın ki İsa'nın sözleriyle ve çarmıhtaki kanıyla yeryüzünde onlar için çizdiği yolu bulabilsinler. 

44 Ancak bu günler sevdiklerinin yasını tuttuğu için dünya için kederle doluyken, ruhun yaşamını 

bilen kişi için keder olamaz, ancak sevinç olabilir çünkü bu dünyadan göçenlerin bedeni terk ederken 

özgürlüğe kavuştuklarını ve mükemmelliğin verdiği huzura doğru bir adım daha attıklarını bilir. 

45 Size diyorum ki: Bu yolda mükemmelliğe doğru ilk adımları atmak için ruhani dünyaya girmekte 

acele etmeyin. Bu mükemmellik için daha bedendeyken, bu dünyadayken çabalamalısınız. Bedensel 

yaşamınızda, bu dünyada ve sizi çevreleyen yaşamda, kaderin tüm acılarına ve darbelerine rağmen, 

ruhunuzun ilerlemesi için liyakat kazanmak üzere sonu olmayan fırsatları keşfedin. 

46 Dünyevi beden ruhun yalnızca geçici bir giysisidir ve deneyimleri, gelişimi ya da kefaret görevleri 

için gerekli olduğu kadar sık değiştirilir. Bu ilahi adalet yasasını henüz anlamamış olan kişi hâlâ çocuk bir 

öğrencidir. 

47 Reenkarnasyon Yasası'ndan şüphe duysaydınız Spiritüalist olmazdınız, çünkü bu, birçok kişiye 

yeniden açıkladığım ve hakkında bir ipucu ya da sezgiye sahip olanları doğruladığım temel bir bilgidir. Bu 

yasada ışık kadar açık bir neden ve adalet yatmaktadır. 

48 Ancak bu öğretiye inanan ve onu açıklamak isteyen kişi, bedenin ruhun kabuğu ya da giysisi 

olduğunu, bu bedenin ruhun ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu çünkü ona kendini ifade etmesi ve 

arınması için gerekli araçları sağladığını öğretmelidir. Ruhun bedenle, iyiliğin kötülükle olan içsel 

mücadelesi, erdem kazanma fırsatı verir. Bedenin acıları, tatmin edilmemiş arzular ruh için arınmadır, 

görünüşte acı olan ama daha sonra bilgiye dönüşecek olan bir başka deneyimdir. Size kendinizi 
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arındırmak için acı çekmenin gerekli olduğunu söylemek istemiyorum. Sevginin acı çekmeden arındırdığı 

ne çok varlık var bağrımda! 

49 Ancak acı çekmek, kurtuluşuna erişene kadar çarmıhının yükü altında dağa tırmanmak 

insanoğlunun kaderidir. Bununla birlikte, bu kadar çok acı çektiğiniz bedeninizi göz ardı etmeyin, aksine 

onu sevin, çünkü her ne kadar sorumlu olduğunuz zayıf bir 'yaratık' olsa da, Tanrı'nın gücü onda da 

yansımaktadır. Senden hesap sormaya karar vereceğim güne kadar onu koru ve ona rehberlik et. 

Size "Bedeninizi sevin" dediğimde, size ne söylediğimi anlayın. Çünkü içinizde herhangi bir kibir ya da 

bencillik uyandırmak istemiyorum. Ama aynı zamanda varlığınızın asil ve yüce parçası ve kendi Babanızın 

bir parçası olan ruhunuzu da sevin. Her ne kadar lekelenmiş olsa da sevin. Çünkü karanlıkla çevrili olsa 

bile, her zaman Ruh olan Tanrısallığımdan bir kıvılcım taşıyacaktır. Ve her şeye rağmen, çocuklarımın her 

birinde yaşadığım andan itibaren içinde her zaman saflık olacaktır. Ancak bu ışık göz ardı edilirse, ruh 

inatçılığıyla ilerlemeden kalmaya devam edecek ve Yaratıcısının koynuna varışını geciktirecektir. 

50 Sözlerim ve eserlerim birbiriyle çelişiyor gibi görünse de, içlerinde böyle bir çelişki yoktur. Size 

Tanrı'nın saflık ve mükemmellik olduğunu ve ruhunuzun tanrısallığa benzediğini söyledim. Ancak ruh 

düştüğünde, bedenin eğilimleri tarafından aşağıya sürüklendiğinde, gelişiminin durgunluğunda Yaradan'a 

benzerliğinden şüphe eder, Baba'nın lütfu ve varlığı kendilerini ondan ayırmasa da, kendisini itici ya da saf 

olmayan olarak görür. Bunlar ancak o zaman artık hissedilmeyebilir. 

51 Ruhunuzun geleceği için çalışın. O halde neden ölümden korkuyorsunuz? Ama onarılmamış hiçbir 

şey bırakmayın ki, daha sonra geçmiş günahlarınızı temizlemek ya da borçlarınızı ödemek zorunda 

kalmayasınız. 

52 İyi bir iş yapmadığınız bir gün geçmeyecek, böylece ruhunuz için çalışacaksınız. 

53 Kaderci olmayın, kaderinizin tam olarak Tanrı'nın yaşam yolunuza koyduğu şey olduğu ve eğer acı 

çekiyorsanız, bunun böyle yazıldığı için olduğu ve eğer yaşamdan zevk alıyorsanız, bunun nedeninin de 

aynı şekilde böyle yazıldığı olduğu fikrini onaylamayın. 

Ne ekersen onu biçmen gerektiğine seni ikna ettim. Ama iyi dinleyin, çünkü bazen hasadı hemen 

toplayacaksınız ve diğer durumlarda ektiklerinizi biçmek ve biçmek için yeni bir dünyevi varoluşa 

gireceksiniz. Size söylediklerimi dikkatle düşünün; böylece benim adaletim hakkındaki pek çok kötü 

yargıyı ve pek çok hatayı ortadan kaldıracaksınız. 

54 Beni anlayın ve yüreğinizde hiçbir kuşku kalmasın. Sizin aracılığınızla insanlığa öğretmem 

gerektiğini anlayın. Ama insanlara böylesine derin gizemleri açıklamaktan aciz olduğunuzu ilan ederseniz, 

Sözümü sizin ağzınızdan duyuracağım. Çünkü dudaklarınızın beceriksizliği Benim İşimin büyüklüğünü 

gizlememeli. 

55 İzlemesi gereken yolu anlamayı öğrenen ruh artık ondan sapmayacaktır. Bu dünyayı terk edebilir 

ve başka dünyalara girebilir, ancak bunu vicdanın ona gösterdiği yoldan asla sapmadan yapacaktır. 

Hazırlıksız ruh hem bu dünyada hem de başka herhangi bir dünyada tehlikelerle karşılaşır. Işık olan 

bilgiden yoksun olacak, yükselemeyecek ve sonra kafa karışıklığı zararlı etkisini insanlarda bile 

hissettirecektir. Ruhsallığın doruklarına yükselebilen ve kendi yükselişleri sayesinde uzayın öğretmenleri 

haline gelen ve sağlıklı etkilerini kardeşleri üzerinde hissettirenlerin aksine. 

56 Mükemmelliğin ideal olduğu o dünyaya doğru çabalayarak, kendisinden geldiğiniz ve asla terk 

etmeyeceğiniz Ebedi Olan'ı sevmek ve daha iyi tanımak için bu sonuncuları kendinize örnek alın. 

57 Lütfum tüm ruhlara yayılır. Ancak bazıları bunu kabul ederken, diğerleri reddeder. Her kim sevgiye 

susamışsa, bu susuzluğu gideren tükenmez bir akarsu olan Benden içsin. 

58 Kim başarısızlığa uğramışsa, ışığımın ışığını görebilmesi ve onunla yönlendirilebilmesi için 

bakışlarını Bana sabitlemelidir. Kim kendini çıplak hissediyorsa, bağışlayıcılığımın ve merhametimin 

örtüsüyle örtünsün. Kuşkusu olan anlayışını eğitsin, çünkü Ben Bilgeliğim ve ondan ona açıklayacağım. Acı 

çeken kişi her şeyi bulabileceği Bana yaklaşsın ve bu sevginin kadehinden içtiğinde, içinde iman 

tutuşacaktır. 

59 Acı çekenlerin dünyası için dua edin ve görünüşte kınananların kabul edilmesine neden olun. 

60 Ben "Söz "üm, Ben Söz'üm, Beni dinleyin. 
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61 Yüreğinizin derinliklerinde Bana binlerce soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki: "Tanrım, biz senin 

buyruklarına uymadık mı? İnsanlığa iyilik yapmadık mı? Seni anlamak yerine, hata yapmadık mı ve 

başkalarının da hata yapmasına neden olmayacak mıyız?" 

62 Hayır, çocuklarım, ben sizi düzeltmek ve öğretilerimle hata yapmanızı önlemek için aranızdayım. 

Güçlü olduğunuzda, artık şüpheleriniz olmayacaktır. 

63 Ruhsal açıdan artık küçük çocuklar değilsiniz, çünkü bu ne ilk seferiniz ne de Dünya'da yaşadığınız 

ilk çağ. Şu anda sizi aydınlatan Altıncı Mühür'ün ışığı, varlığınızı aydınlatan tek ışık değildir. Sizler 

evrimleşmiş ruhlarsınız, mükemmelliğe doğru giden uzun evrim yolunda evrimleştiniz. Bu nedenle 

kaygılanmayın, aksine Rab aranızda olduğu için sevinç duyun. Çünkü bu, onu anlayıp itaat edebileceğinize 

dair bir işarettir. 

64 İlk Çağ'da İsrail halkı putperestliğin ve paganizmin hüküm sürdüğü Mısır'da tutsaktı. İbrahim, İshak 

ve Yakup'un görünmez Tanrısı'na inanan bir halk aracılığıyla onlara varlığımın ve gücümün kanıtını 

vermek için halkımın o putperestlerin bağrında yaşamasına ve çoğalmasına izin verdim. 

65 Köleliğin acıları ve ıstırapları doruk noktasına ulaştığında, İsrailoğullarının bağrından lütfumla 

meshedilmiş, ilhamımın parladığı bir adam çıkardım ve ona şöyle buyurdum ve onunla şöyle konuştum: 

"Halkına git ve onları kurtar, zincirler, aşağılanmalar ve zorluklarla eziliyorlar. Onları Firavun'un 

boyunduruğundan kurtarın, özgür bırakın ve Kenan diyarına giden yolu seçerek çölden geçirin. Çünkü bu 

halk size vaat ettiğim topraklara geldiğinde, orada kendilerini benim tanrısallığıma layık bir tapınmaya 

adayabilirler." Bu adam Musa'ydı. 

66 Musa bir halkı Firavun'un pençesinden nasıl kurtardı? Halkının eline silah verdi mi? Hayır, onun 

silahı yüce Tanrı'sına olan inancıydı. 

67 O Firavun, Benim emirlerim olan Musa'nın isteklerine karşı geldiğinde, putpereste onun 

isyankârlığı ve inançsızlığı ne kadar büyükse, Benim hükmümün ve gücümün daha büyük olduğunu 

kanıtladım. On kez sesime itaat etmedi ve on kez Mısırlı'yı büyük belalarla vurdum, sonunda zalimin 

boynunu yumuşattım ve katı yüreğini eğdim. 

68 Musa halkını yola çıkardı, çöle doğru ilerlediler ve onları Rabbiyle buluşacağını bildiği Sina Dağı'nın 

eteklerine getirdiler. Halk Musa'nın dönüşünü beklerken, Musa dua ederek En Yüce Olan'a yükseldi ve 

Yehova'dan insanlığın kaderini belirleyecek olan Yasa tabletlerini aldı. İtaatkâr hizmetkâr ruhunda bu ilahi 

vahyi aldı ve aynı zamanda insan yaşamındaki tüm konular ve tüm eylemler için yasa koymaya hazırlandı. 

Çölde uzun süre acı çektikten ve mücadele ettikten sonra, insanlar kaderlerinin hedefine ulaştılar: 

"Vaat Edilmiş Topraklar". Orada insanlar evlerini inşa eder, tarlalarını ve bahçelerini eker, ailelerini kurar 

ve saf kalplerle ibadet ederlerdi. Dünyaya karşı görevlerini yerine getirmekten ve ruhun yasalarına 

uymaktan, kendilerine sevgisinin ve merhametinin pek çok kanıtını vermiş olan Tanrı'ya sunmak için tek 

bir Tanrı ibadeti yarattılar. 

Ancak ruhani tapınma hâlâ mükemmellikten uzaktı. Sunular ve bağışlar maddiydi, kurbanları masum 

canlıların kanından oluşuyordu. İnsan yaşamı içinde bile büyük bir ahlak ve adaletle ilerlemeyi 

başaramamıştır. "Göze göz, dişe diş" diyen Talon yasası geçerliydi. Ve bir kadının zina yaparken 

yakalanması durumunda, kent dışındaki halk tarafından taşlanarak öldürülmesini öngören bir yasa vardı. 

69 Baba o zaman tüm bunlara neden izin verdi? Çünkü insanlar o dönemde ilk ruhani adımlarını 

atıyorlardı. 

70 Zaman geçti. Tarlalarınızın ilk ürünlerini, hasatlarınızın ilk meyvelerini ve sunakta Bana 

sunduğunuz masum kurbanlarınızın kanını aldım. 

71 Bu halkın geleneği derin köklere sahipti. Ama tüm bunların değişmesi gerektiğini, bu yasaların ve 

ibadet biçimlerinin dönüştürülmesi gerektiğini onlara kim söyleyebilirdi? Bu biçim ve gelenekleri 

değiştiren Musa ya da peygamberler değildi. Musa sadece yolu başlattı, peygamberler sadece vaaz etti. 

Sizi uykunuzdan uyandıran, Musa'nın aldığı Yasa'nın emirlerinden tek birine bile itaatsizlik etmeden, artık 

o zamana uygun olmayan gelenekleri ve ibadet biçimlerini ortadan kaldıran ve insanlığın yaşamını 

dönüştürecek yeni bir ışık ve bilgelik çağını başlatan, vaat edilen Mesih, İlahi Efendi'ydi. 

72 Ben yasada değil, sadece yasadan kaynaklanan uygulamalarda reform yaptım. 
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73 Ruhaniyet içindeki bu insanların çocuklukları geçmiş ve yetişkinliğe adım atmışlardı. Sonra size 

yemeniz için bilinmeyen yiyecekler verdim ve cehaletinizin perdesini yırttım. Tüm sözlerim tek bir 

cümlede özetlenen bir yasaydı: 

"Birbirinizi sevin." 

74 Ama size Kutsal Ruh olarak döneceğimi bildirdim ve söz verdim. Çünkü o zaman size her şeyi 

söylemedim ve size açıkladığım her şeyi anlayamaz ve yorumlayamazdınız ve bu nedenle size her şeyi 

açıklamak için Gerçeğin Ruhu'nun size gelmesi gerekiyordu. 

75 1866'da ilk kez sesim insan zihninde duyuldu ve insanlık için yeni bir zaman başladı: üçüncü çağ. 

76 İnsan ruhu manevi çocukluğundan itibaren gençliğine adım atar. Tam olgunluğa ulaşması ve 

meyvelerinin mükemmel olması için biraz zaman geçecektir. 

77 Mesih'in öğretisi ruhani bir öğretiydi, ancak insanoğlu onu ayinlerle ve şekillerle çevreleyerek 

ruhların kavrayabileceği bir seviyeye getirdi. 

78 Ruhun, büyük vahiylerin zamanına girdiniz; bu zamanda maddileşme, aldatma ve kusurluluk her 

kültten yok olacak, her insan ruhu vasıtasıyla tamamen ruh olan Tanrısını tanıyacaktır. Bu şekilde 

mükemmel birlikteliğin şeklini keşfedecektir. 

79 Kendimi bu formda ilk tezahür ettirdiğim günden bu yana, bu çalışmanın büyüklüğünü kavramaya 

çalıştınız ama yine de ne derinliğini ne de amacını fark ettiniz. 

80 Bunu anladığını ya da tam olarak idrak ettiğini kim iddia edebilir? Hiç kimse! Mükemmelliğe 

ulaşmaktan hâlâ çok uzaktasınız. 

81 Benim yasam, benim işim Yakup'un merdiveni, üzerinde adım adım, basamak basamak 

tırmanacağınız. Ve ne kadar yükseğe çıkarsanız, Babanızı o kadar yakından göreceksiniz. 

82 Sözüm aracılığıyla aranızda olacağım son üç yılın ilki olan 1948 yılı başladığında, cesurca yola 

çıkmanız ve Üstadın size öğrettiği gibi hareket etmeniz benim isteğimdir; böylece sonunda, ayrılış 

günümde, size bu kadar uzun süre öğretmiş olan Üstada yüceltici ve sevgi dolu bir saygı sunmak 

istediğinizde, bu saygı Rabbinize layık olacaktır. 

83 Böyle bir hazırlığın ışığında dünyaya bir çağrı göndereceğim, çünkü o zaman sizinle birlikte 

olduğuma ve Kendimi size tanıtıp konuştuğuma sözlerle ve işlerle tanıklık edebileceğinizi biliyorum. 

84 Tuzakların farkında değil misiniz? Çevrenizde sizi aydınlatan lambanın, yani Altıncı Mühür'ün 

ışığını görmenizi bir an için engelleyen karanlık örtüleri görmüyor musunuz? 

85 İnsanoğlunun yasalarını ihlal etmeyin. Söz, dua ve sıvı aracılığıyla hastaları iyileştirin. İyi işlerin ve 

ruhanileşmenin yeni bir aşamasının üzerinize doğmasına izin verin. Bilim adamları sizinle dalga 

geçemeyecek, insan adaleti sizi mahkum edemeyecek ve kiliseler ruhani otoriteye sahip olduğunuzu 

kabul etmek zorunda kalacak. 

86 İbadetlerinize sembolleri de dahil ettiniz. Ama onlardan ayrılmalısınız, çünkü bu tapınma biçimi 

geçmişe aittir ve şimdiki zamanın ve geleceğin tapınması ruhun ruhla diyalogudur. 

87 İnsanlar arasına dönüşümden ayrılış zamanım yaklaşıyor. Her ne kadar sessizlik içinde 

gerçekleşmiş olsa da, daha sonra dünyanın sınırlarına kadar yankılanacak ve ardından dünya 

meraklandığında, ilahi sözün duyulduğu yerleri, onu ileten "elçileri" ve korunmuş olan yazıları arayacaktır. 

Ama insanlar geldiğinde onları nasıl karşılayacaksınız? O halde kendinizi bölünmüş göstermeyin ve 

aranızda anlaşmazlık olduğunu belli etmeyin. Kavga eden bir aile, sevgisiz bir evlilik ya da saygısız ve 

itaatsiz çocuklar görüntüsü vermeyin. Ruhani ve maddi görevlerinizi yerine getiremediğiniz için hayal 

kırıklığına uğramayın. Kendinizi spiritüalist olarak adlandırmanıza rağmen sizi ruhani yükselişten yoksun 

bulurlarsa akıllarından ne geçer? Sizi fanatizme ya da putperestliğe düşmüş olarak bulsalar ne 

düşünürlerdi? 

88 İnsanlar, sahte peygamberlerin, sahte Mesihlerin, yeni kiliselerin, yeni tapınanların ortaya çıkacağı 

zamanın yakın olduğunu bilin. 

Bu nedenle izleyin ve dua edin. 
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89 Baba'nın tüm buyruklarına itaat edin, O'nun yargısının size çok yakın olduğunu anlayın. Bu bir 

tehdit ya da kınama değil, sadece bir ipucudur. Benim yargımın mükemmel ve sevgi dolu olduğunu 

unutmayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 196 
1 İşte, her zaman Tanrılarının adını anan ve onu sevdiklerini söyleyen insanlara kendini göstermeye 

gelen Baba. Ağladığınızı görüyorum. Yanaklarınızdan çok gözyaşı akıyor, ama ilahiyatıma olan sevginizden 

değil, acıdan, çünkü hayatınız acıyla dolu. Bu taşıdığınız bir haç değil, artık taşıyamayacağınız ağır bir 

yüktür. Bunun nedeni, öğretiyi unutmuş olmanız, kitabı kapatmış ve içerdiği emirlerden uzaklaşmış 

olmanızdır. 

2 Ey bu sözü işiten insanlar! Sadece uluslar bölünmekle kalmadı, aranızda da bölünme var. 1931'de 

yeni antlaşma sandığının önünde birlik ve itaat sözü verdiğinizi unuttunuz mu? Kendi kararlarını ve 

iradeni benimkinden üstün tutuyorsun. Ama işimin tanınması ve yasamın yerine getirilmesi için 

geleneklerinizi ve kusurlu yasalarınızı yok edeceğim. Bencilliği, kibri ve her kötü tohumu yargımla 

etkileyeceğim. "Efendiler" bu halktan yok olacak ve sadece öğrenciler, hizmetkârlar kalacaktır. Halkının 

üzerinde yükselmek ve onlara zulmetmek isteyen kişi için, yeryüzünden alınmak daha iyi olacaktır. 

3 1947 yılı artık sona eriyor ve son gününde görevinizi yerine getirmek için kesin bir karar vermeniz 

gerekiyor, öyle ki yolu görmenizi sağlayan benim yargım olmasın. 

4 Bu öğretinin gün ışığına çıkmasını ve insanlığın bunu bilmesini istemiyor musunuz? Size gerçekten 

söylüyorum, Öğretimi öğrenmeyi kolaylaştırmak yerine, yol boyunca ayak izlerimi durdurmakla meşgul 

olanlar var. Bu vahyi bilsinler, size verdiğim ve emanet ettiğim gibi aynı saflıkla alabilsinler diye insanların 

kalbine dokunuyorum. 

5 Eğer bir kimse ağacın bir dalına sahip olmayı kabul etmezse, onu Bana geri verin. Onu geri almam, 

eğri büyümesine izin vermenden daha iyidir. Baba size bunu söylüyor çünkü hayırseverlik kapılarını 

kapatmış topluluklar görüyorum ve muhtaçlar dışarıda hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve ben ölüleri görüyorum. 

6 İşimin hizmetkârları, emirlerimi dinleyin ve onlara itaat edin, çünkü insanlar adımlarınızı 

durdurmayacaktır. Tezahürümün bu son üç yılında başarabileceğiniz bu Çalışmayı tüm gizliliklerden 

arınmış olarak sunarsanız, bir parçasını size emanet ettiğim bu ilahi planın gerçekleşmesini kimse 

engelleyemez. 1950 yılında, Benim tezahürümün büyüklüğü ve sizin ibadetlerinizin saflığı karşısında 

boyunlarını eğmeyen insanlar gelecek ve Rablerinin önünde yere kapanacaklar. 

Süre kısadır, ancak materyalizmi, fanatizmi ve Tanrı'ya ibadetinizi etkileyen tüm lekeleri ortadan 

kaldırmak için yeterlidir. Benim öğretilerim ruhsaldır, işte bu yüzden kendinize spiritüalist diyorsunuz. 

Peki bunun ne anlama geldiğini düşündünüz ve incelediniz mi? Sözlerinizle ruhaniliği vaaz ederken, 

işlerinizde bunun tam tersini yapmak size doğru geliyor mu? 

7 Size gönderdiğim bu ışığı kullandığınızda Benim işimi ne kadar büyük ve saf göreceksiniz! 

8 İnsanların ruhsal olarak yükselip yükselmedikleri ve emirlerime itaat edip etmedikleri her 

topluluğu yönetenlere bağlıdır. Altın tüylerim not almasa bile, sözlerimi bu halkın ruhuna silinmez 

harflerle bırakıyorum. Ama bir kez ruhsallaşmanın daha yüksek bir mertebesine ulaştığınızda, aranızda 

yapacağım mucizeleri gördüklerinde gözleriniz hayrete düşecek. O zaman Sözümün ayrılığından dolayı acı 

çekmeyeceksiniz, çünkü Varlığımı yakınınızda hissedeceksiniz. Beni duyacak ses taşıyıcısının yokluğu 

nedeniyle, ruhsal armağanlarınız daha fazla gelişecek, size büyük sevinç ve inanç verecektir, çünkü ilham, 

ruhsal vizyon, peygamberlik rüyaları ve sezgide yardımcınız Ben olacağım. Kendi sözünüzü duyarak ve 

hastalarınızın iyileştiğini görerek tazeleneceksiniz. 

9 Her zamankinden daha fazla ışığa ve her zamankinden daha büyük bir güce sahip olan ruhlar 

dünyası, alanlarımdaki herkesin görevlerini ve çalışmalarını yerine getirebilmesi için insanların iyi 

koruyucusu ve sadık koruyucusu olacaktır. Bedende olanlar ve bedenden özgür olanlar arasında bir ayrım 

yapmadan yalnızca ruhları görüyorum. 

10 Bu, benim merhametimle bu zamanda serbest bırakılan Altıncı Mühür'ün ışığıdır. Daha o zaman, 

yeryüzünde Benim emirlerime itaat eden ve Babasının İsteğini yerine getiren tek kişi olan Kutsal Oğlum 

İsa'yı size göndermiştim. Ama O'nu, insanları öğrencisi yapsın ve onlar da Efendi'yi izleyerek Baba'yı 

yüceltsinler diye gönderdim. O'nu ben gönderdim ve size yaşam verdi. Ama O'nu Bana nasıl iade ettiniz? 

Bugün size bir insan olarak değil, Teselli Ruhu olarak yeniden geliyorum. 
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11 Sevgi dolu yardımımı kullanın ve kalbinizin duyarlı hale gelebilmesi için ışığa tamamen uyanın. 

Ruhunuzun teslimiyet ve itaat dolu bir yaşam sürmesine izin verin ve öğrencim olun. Şu anda ses 

taşıyıcıları aracılığıyla size vermekte olduğum bu Söze inanın ve onun özünü hissedip hakikatini 

içselleştirmeniz için kendi üzerinizde çalışın. 

12 Sözümü size ulaştırmak için kullandığım sözcüler gerçekten de mükemmel değiller. Ama onlar 

Benim öğütlerimi yerine getirmek ve böylece size dönme vaadimi gerçekleştirmek için Benim tarafımdan 

seçildiler. Ancak bugün tanık olduğunuz tezahürler 1950'de sona erecek ve yerini daha yüksek, daha saf, 

daha ruhani bir vahye bırakacaktır; bu, çocuğun Cennetteki Babasıyla insanların ya da ruhların aracılığı 

olmadan konuşabileceği ve O'nun ilhamını herhangi bir sınırlama olmaksızın alabileceği, ruhtan ruha bir 

diyalog olacaktır. 

13 Şimdilik, yeni zamana girebilmek için kendinizi hazırladığınız sürece Beni bu şekilde duymakla 

yetinin. Sözümü kavrayın ve onun anlamı üzerine kendinizi doyurun. Ruh yükselsin ki Bana ulaşabilsin ve 

susuzluğunu giderene kadar çeşmeden içebilsin. 

14 Kullandığım ses taşıyıcısını yargılamak için durmayın ya da onun neden seçildiğini anlamaya 

çalışmayın. Kimileri için yüksek bir idealin gerçekleşmesi, kimileri içinse bir kefaret eylemi ve çok büyük 

bir sınav olan bu zorlu görevde onun kökenini ve kaderini yalnızca ben biliyorum. 

15 Hepiniz Bana hizmet etmek ve size tanıdığım zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için 

gelebilirsiniz. Sizin göreviniz kötülüğü engellemek, sizden sonra gelecek olanların yolunu açmak ve Beni 

nasıl seveceğini ve Benimle nasıl bir olacağını bilen bir insanlığın temellerini atmaktır. 

16 Evrim yolunuzda bir adım daha atabilmeniz için size her zaman çalışma fırsatları verdim. Bana 

yaklaşabilmeniz için size yükselme talimatı ve araçları verdim. Ama kaç kişi yaşam yolunun sonuna gelip 

"ruhani vadiye" döndükten sonra yaşamlarını gözden geçirmiş ve onları boş, değersiz bulmuştur. O zaman 

ruhlarını mahrum bıraktıkları saygınlığı ve lütfu onlara geri vermek ve böylece Bana görevlerini daha iyi 

yerine getirme fırsatı sunmak için Benden başka bir fırsat istediler. Onlara istedikleri hediyeyi verdim ve 

dünyaya geri döndüler. 

17 Ruha akıl ve irade bahşettim ki doğru yolu seçebilsin ve her an kendisini bekleyen tuzaklardan ve 

tehlikelerden nasıl uzak duracağını bilsin. İnsan Bana olan sevgisi ve kendine olan saygısıyla kötülüğü 

yenebilsin ve ondan uzak durabilsin diye iyiliğin ve kötülüğün var olmasına izin verdim. Eğer tek bir yol 

olsaydı ve siz de görevinizi bilinçsizce, yıldızlar, doğa güçleri ya da aşağı varlıklar gibi doğa yasalarının 

gücüyle yerine getirseydiniz, erdem yolunda yürüme erdemine sahip olamazdınız. Ruhunuzda ne 

mücadele, ne çaba, ne de deneyim olurdu. Ama Ben bir gelişim yolu çizdim ve sizi bu yolun başına 

yerleştirdim ki kendi çabalarınızla yükselebilesiniz, öyle ki hepiniz Bana ulaşabileceğiniz tek yol olan bu 

yolu bilesiniz. 

18 Öğretimi getirin ve görevinize aykırı davranmayın ya da kötü öğrenciler gibi olmayın. İçinizde 

insan kardeşlerinize yol gösterebileceğiniz ve onları bugün etkileyen pek çok kötülükten 

kurtarabileceğiniz yetenekler ve lütuf armağanları olduğuna göre, bunları onlardan gizlemeyin. 

Ruhunuzun edindiği deneyimle konuşmasına izin verin. Bu şekilde, bu büyük eserin içinde, size gelmekte 

olanı inşa edeceksiniz. 

19 O zaman yoldan sapmış koyunları kurtaracak ve onların tamamını ağılda toplaması için ben olan 

Çoban'a yardım edeceksiniz. Bu şekilde, ruhunuzun yükselişine erişebilmeniz için sizden istediğim 

erdemleri elde edeceksiniz. 

20 Bu gün, ilk şafaktan bu yana, birçok ruh "ölülerim" dedikleri kişiler için dua ederek ayağa kalkıyor. 

Onları hatırlamanızın, onlar için minnettarlık, sevgi ve hayranlık duyguları beslemenizin çok iyi olduğunu 

söylüyorum. Ancak iyi olmayan şey, sanki kaybettiğiniz bir malmış gibi onlar için ağlamanız ve ayrıca 

onların öldüğünü düşünmenizdir. Gözlerinizin onlar için yaş döktüğü ve göğsünüzün vefat edenlerin 

hatırına içini çektiği o anlarda onları görebilseydiniz, onları aydınlatan ışığa ve onlara can veren hayata 

hayran kalırdınız. O zaman: "Doğrusu onlar diridirler, biz ise ölüleriz" diye haykırırsınız. 

21 Ruhun canlı olduğunu, titreştiğini ve nabzının attığını unutarak cansız bir beden karşısında gözyaşı 

döktüğünüzde gerçekten bir yanılsama içinde yaşamıyor musunuz? 
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22 Ayrıca size şunu da söylemeliyim ki, bu geleneğe göre ruhani hayata girmiş olanlara bir gün 

adamak yerine, onlarla her zaman dua bağıyla birleşmiş olsaydınız, onların görünmez ama gerçek 

varlıkları ve hayatınızdaki hayırsever etkileri varlığınız boyunca ─mücadelelerinizde, denemelerinizde ve 

tatlı anlarınızda─ sizin tarafınızdan hissedilirdi. Ve bu varlıklar da sizin asil çalışmalarınıza ve girişimlerinize 

yardımcı olma fırsatına sahip olacak ve böylece daha fazla ışığa kavuşacaklardır. 

23 Bir keresinde şöyle demiştim: "Bırakın "ölüler" ölülerini gömsünler". Sözlerimi dikkatle ve sevgiyle 

incelerseniz, bunu size söylerken ne kadar mantıklı olduğumu anlayacaksınız. 

24 Hepinizin kalplerinizde ve resimsel hafızanızda sevdiklerinizin son görüntüsünü, fiziksel 

görüntüsünü taşıdığınızı görüyorum. Çocuklukta ölenleri çocuk olarak hatırlarsınız. Bu yaşamdan ancak 

olgun bir yaşta ayrılan kişiyi siz yaşlı bir adam olarak hatırlıyorsunuz. Acıdan tükenmiş bir bedenden 

vazgeçen ya da acı verici bir ıstırap sırasında vefat eden kişi için de durum aynıdır. Sonsuza dek 

hafızanızda kalacak. Ancak beden ile ruh arasında var olan fark üzerinde düşünmeniz gerekir ki, insanın 

öldüğü yerde ruhun yeni bir hayata doğduğu ve bazı gözlerin dünyanın ışığına kapandığı yerde, 

diğerlerinin ruhun ebedi hayatını aydınlatan ilahi ışığa açıldığı sonucuna varabilesiniz. 

25 Size daha önce insanın eğilimi gereği putperest olduğunu söylemiştim ve "ölüleri" için yaptığı bu 

kült ile putperestliğinin somut kanıtını veriyor. Ama benim öğretilerim yaşamlarınızda sonsuz güzellikte 

bir şafak gibi belirdi ve insanların her zaman sınırsızca yaşadığı uzun bir cehalet gecesinin gölgelerini 

dağıttı. Ancak ilahi bir yıldız gibi sonsuzluğa doğru yükselen bu ışık, en güzel ışık kıvılcımlarını ruhunuza 

yayacak ve sizi emin adımlarla yukarı doğru evriminiz yoluyla hepinizin eninde sonunda içine gireceği o 

yaşamın bir parçası haline getirecek bir eğitimde bulunacaktır. 

26 Artık ne daha iyi bir yaşam dünyasında yaşamak üzere göçüp gidenler için acı acı ağlayanlar 

arasında olacaksınız ne de ruh varlıklar olarak geride bıraktıkları uğruna ya da yaşamları boyunca 

kendilerine bir kabuk olarak hizmet eden o bedeni terk ettikleri için gözyaşı dökenler arasında olacaksınız. 

27 Çok sevdikleri bedenlerinin çürüyeceğini düşündüklerinde acı çeken ve korkan varlıklar vardır. 

Ama siz, insan bedeni tarafından yerine getirilen bir görevin sonuna gelindiğini gördüklerinde, Yaratıcı'ya 

şükran şarkısı söyleyenler arasında olacaksınız. 

28 Bugün size tüm günahlarınızı bağışlıyorum ve aynı zamanda öğretileriyle ruhunuzu ve zihninizi 

aydınlatabileceğiniz İlahi Yaşam Kitabı'nın bir sayfasını gösteriyorum ki size bunları öğretene layık işler 

yapabilesiniz. 

29 Şimdi insanlığa karşı büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz ve Benden ne kadar çok öğreti 

alırsanız, bu sorumluluk o kadar büyük olur. Çünkü sizler dünyaya ruhanileştirmeden bahsetmesi gereken 

insanlarsınız. İçinize yerleştirilmiş olarak, putperest ayinler ve tapınma eylemleri olmaksızın, sadece 

ruhtan ruha Benimle iletişim kurmanın mükemmel yolunu insanlığın arasına bırakacağım. 

30 Şimdi yüreklerinizde olan bu kutsanmış tohum, hemcinslerinizle paylaşacağınız ekmek olacak ve 

aynı zamanda çocuklarınıza bırakacağınız ruhani miras olacaktır. 

31 Size: "Birbirinizi sevin" dediğimde, sadece komşunuza olan saygınızın değil, aynı zamanda bir 

dünyanın diğerine olan saygısının da kastedildiğini düşünmeyin. Ama bugün size söylüyorum: Gidenleri 

düşündüğünüzde, onları kendinizden uzakta hissetmeyin ya da duygusuz olduklarını hayal etmeyin. Onları 

sevin ve onları ölü olarak hatırlamayın, sadece yaşayanlar olarak hatırlayın. Çünkü onlar sonsuzlukta 

yaşarlar ve sizin etrafınızdadırlar. 

32 Size doğrusunu söyleyeyim, sizler çeşitli aşamalardan geçerek bu zamana ulaşan ve ilk 

zamanlardan beri kendilerine yüklenen görevi yerine getirdiklerini iddia edemeyen İsrail halkısınız. 

Kendini ruhsallaştırmadı, çünkü "ölülerle" karıştırdığı sevdiklerinin öldüğünü gördüğünde hala ağıtlarını 

duyuyorum. 

33 Bu nedenle size ışık veriyorum, ey bu dünyanın sakinleri, çünkü öbür dünyaya geçenlerden daha 

çok ihtiyacınız var buna, çünkü onlar sonsuzlukta yaşarken siz ölülersiniz. 

34 Bu varlıklar, bağlılığınız anında size yaklaşmaları için Benim tarafımdan bağışlanmışlardır. Ama size 

onları artık sahip oldukları insan formunda hatırlamamanız gerektiğini söylüyorum, çünkü onlar artık ışık 

ruhlarıdır. 
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35 Şu anda üzerinize yağdırılan lütfu reddederek, yalnızca dünyanın geleneklerine bağlı kalmayın. 

Unutmayın, siz burada vakit kaybederken ruhlar ahirette ilerliyor. 

36 Bedeninizde ustalaşın ki bu fırsatı ruhsal özgürleşme ve yükselme için kullanabilesiniz. Çünkü sizi 

ruhsal olana çağırmak zorunda kalacağım ve o zaman gelişim yasasını yerine getirmeniz gerekecek ve ruh, 

bedenin toprak içinde nasıl çürüdüğüne tanık olacak. 

37 Sonsuzluğun eşiğine karmaşayla kuşatılmış olarak ulaşmak istemiyorsanız, ilerlemeniz için 

mücadele edin, uzaktaki insanları İşime yaklaştırarak, ulusların barışı için dua ederek ve çalışarak, 

hemcinsleriniz arasında merhamet ve sevgi yayarak dünyada liyakat kazanın. 

38 Yine de Bana, "Tanrım, eğer Sen Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'ysan, bana gücünün bir kanıtını ver" 

diyen biri var. Ama sana söylüyorum: Kendi iradesiyle yeryüzünün parçalanmasına neden olacak olan 

O'nunla bu şekilde konuştuğunuzda ne kadar da toysunuz. 

39 Kendimi, Bana gelmesi gereken ve Benim özümü tanıyabilecek olan ruhta hissettiririm. Bedeniniz, 

zayıflıklarını affettiğim bir madde. 

40 Ey insanlar, kendinizi arındırın ki ruhunuzu bedeninizle uyumlu hale getirebilesiniz ve böylece 

kendi erdemlerinizle kendinizi Bana yükseltebilesiniz. İnsanlar Beni çeşitli kiliselerde ve mezheplerde 

arasınlar, onları kınamayın, çünkü siz de henüz mükemmel işler yapamazsınız. 

41 Bırakın putperestler, Harun'un soyundan gelenler ve onu taklit edenler, tanrıları şekillendirenler, 

çeşitli ilahlarına putlar ve suretler içinde tapınmaya devam etsinler. Şimdi derin uykularından 

uyanacaklar. 

42 İnsanların Tanrı'ya içten tapınmanın Baba'yı en çok hoşnut eden şey olduğunu görmelerini 

sağlayarak ruhanileşmenin tohumlarını ekmek sizin işinizdir. Bu şekilde insanlar inanmak için görmeyi 

talep etmeden ruhani ve ilahi olanın varlığını hissedeceklerdir. Tıpkı bu anlarda sevgi ve minnetle 

hatırladığınız ve size bir koku gibi yaklaşan ya da sizi önünüze koydukları yolu izlemeye davet eden bir 

cazibe gibi yaklaşan ruhani varlıkların varlığını hissettiğiniz gibi. Bu varlıklar insanlara bu dünyanın boş 

şeylerine karşı arzu duymadan ve yalnızca ruhlarda sizi bekleyen yaşama ulaşma arzusunu uyandırmak 

amacıyla yaklaşırlar. 

43 Sevdiklerini kaybettikleri için gözyaşı dökenler, ölülerinin yasını tutan "ölülerdir", cehaletlerinde 

maddeleşmiş, hayatın anlamını anlamayan ve ruhun ölümsüzlüğüne inandıklarını iddia etmelerine 

rağmen, ağlamaları ve yas tutmalarıyla inançtan eser kalmadığını kanıtlayanlardır. Çünkü aslında hayatta 

olan "ölüler" için ağlıyorlar, sadece onları görmedikleri ya da bedenleri ortadan kaybolduğu için. 

44 Size bir kez daha "Birbirinizi sevin" diyen Mesih'in buyruğu uyarınca barış içinde kalın. 

45 Bana gelin ve güçlenin, lütuf yaşamına dirilin. Öğrencilerim, İyi Haber'in elçileri olun. Dünya Benim 

Varlığımı özlüyor ve Sözümü sizin iletmeniz aracılığıyla ona ulaştıracağım. Uzun zamandır Beni 

bekleyenler, ruhlara ilerleme ve ruhsallaşma yolunda rehberlik etmek için dünyadaki Varlığımın saatinin 

geldiğini hissedenler var. 

Ama sizi göndermeden önce kendinizi arındırmalı ve eğitmelisiniz. Acı sizi ağırlaştırdığında ve kendinizi 

yorgun hissettiğinizde, desteğiniz olduğumu ve çarmıhı taşımanıza yardım ettiğimi hatırlayın ki onun 

ağırlığı altında çökmeyesiniz. Dua eder ve kendinizi görevinizi yerine getirmeye adarsanız, sizi zayıf 

düşürecek hiçbir deneme ve engel olmayacaktır. Dudaklarınızda bir gülümseme ve kalbinizde umutla 

yolunuza devam edeceksiniz. Gelecekten korkmayacaksınız ve size karşı herhangi bir kötü yargı veya niyet 

geçersiz kılınacak. Büyük bir sınavdan geçecek olsanız bile Beni inkâr etmeyin. Çünkü Benim öğrencilerim 

olduğunuza tanıklık etmeniz için yargılamanın doruğunda size bir mucize bahşetmemin Benim İradem 

olup olmadığını bilemezsiniz. 

46 Benzetmemi dinleyin ve anlayın: 

47 Merhamet arzusuyla, aç, hasta ve çıplak insanlardan oluşan bir kalabalık bir eve yaklaştı.  

Evin kâhyaları, yoldan geçenleri sofralarında ağırlamak için durmadan hazırladılar. 

Bu toprakların sahibi, maliki ve efendisi ziyafete başkanlık etmek için geldi. 

Zaman geçti ve muhtaçlar evde her zaman yiyecek ve barınak buldu. 
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48 Bir gün o beyefendi masadaki suyun bulanık olduğunu, yemeklerin sağlıklı ve lezzetli olmadığını ve 

masa örtülerinin lekeli olduğunu gördü. 

Sonra yemek masasını hazırlamakla görevli olanları yanına çağırdı ve onlara, "Keten bezleri gördünüz mü, 

yemeği tattınız mı ve sudan içtiniz mi?" diye sordu. "Evet, Tanrım," diye cevap verdiler. 

"O zaman bu açlara yemek vermeden önce çocuklarınız yesin ve yemeği iyi bulurlarsa bu konuklara 

verin." 

Çocuklar ekmekten, meyveden ve sofrada ne varsa ondan aldılar; ama tadı iğrençti ve buna karşı 

hoşnutsuzluk ve isyan vardı ve şiddetle şikayet ettiler. 

O zaman toprak sahibi hâlâ bekleyenlere, "Bir ağacın altına gelin, size bahçemin meyvelerinden ve 

lezzetli yiyeceklerden ikram edeceğim" dedi. 

Ama hizmetkârlara şöyle dedi: "Lekeleri temizleyin, hayal kırıklığına uğrattığınız kişilerin 

dudaklarındaki kötü tadı giderin. Sizden hoşnut değilim, çünkü sizi açlık ve susuzluk çeken herkesi kabul 

etmekle, onlara en iyi yiyecekleri ve saf suyu sunmakla görevlendirdim ve siz buna itaat etmediniz. 

Çalışmalarınız beni memnun etmiyor." 

Bu toprakların efendisi ziyafeti kendisi hazırladı: Ekmek zengin, meyveler sağlıklı ve olgun, su taze ve 

ferahlatıcıydı. Sonra bekleyenleri ─dilencileri, hastaları ve cüzamlıları─ davet etti ve hepsi ziyafet çekti, 

sevinçleri büyüktü. Kısa süre sonra sağlıklarına kavuştular ve acı çekmekten kurtuldular ve arazide 

kalmaya karar verdiler. 

Tarlaları işlemeye başladılar, tarla işçisi oldular ama zayıftılar ve Rab'bin talimatlarını nasıl 

izleyeceklerini bilmiyorlardı. Farklı türde tohumları karıştırdılar ve ürün bozuldu, buğday yabani otlarla 

boğuldu. 

Hasat zamanı geldiğinde, malikânenin efendisi gelip onlara şöyle dedi: "Ben size yalnızca konukları 

ağırlamanız için evin yönetimini vermişken, siz ne yapıyorsunuz? Ektiğiniz tohum iyi değildir, diğerleri 

tarlaları sürmek içindir. Gidin ve toprağı deve dikenlerinden ve yabani otlardan temizleyin ve sonra evi 

yeniden yönetin. Kuyu kurumuş, ekmek güçlenmemiş ve meyve acılaşmıştır. Benim size yaptığım gibi siz 

de buradan geçenlere yapın. Sana başvuranları doyurup iyileştirdiğinde, komşunun acısını dindirdiğinde, o 

zaman seni evimde dinlendireceğim." 

(benzetmenin sonu) 

50. İlahi Ruhum size yaşam yolunda rehberlik etmek ve sizi bekleyen tehlikelere karşı uyarmak için bu 

Sözü verir. 

51. Üçüncü Zaman'da, ruhsallaşma zamanında yaşıyorsunuz. 

52. Kalbinize huzur, inanç ve umut veriyorum ve bu mesajı kalbinize almanız benim ilahi irademdir. 

53. Üzüntülerinizi Tanrı'nın önüne getirin. Sizi O yarattı ve O'na dönmelisiniz. 

54. Üstadın sözlerini çalışmanızın zamanı geldi, aynı zamanda o yüce sevgiyle bir arada kalabilmeniz 

için tek bir zihinde birleşmenizin zamanı geldi. 

55. Her birinizin henüz yerine getirmediğiniz bir görevi var. 

56. Öğretiden yüz çevirmeyin, onu sevgiyle kabul edin, yoksa yarın hataya düşersiniz ─ ruhunuzun 

ilerlemesini durduracak ve sapkınlığın çamurlu sularına batmanıza neden olacak olan o hataya. 

57. Sizi hazırlıklı gördüğümde gerçeğim kendini daha net ortaya koyuyor. Ama siz hâlâ cahilsiniz, Beni 

henüz anlamamış olanlar. Yine de size şunu söyleyeyim: Sizler Baba'ya en yakın olanlarsınız çünkü sonu 

olmayan bir yol olan ruhsallaşma yolundasınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 197 
1 Usta'nın sevgisi öğrencileri arasında, çocukları arasında yayılır. Tanrı söz konusu olduğunda, sizler 

benim çocuklarımsınız; Efendi söz konusu olduğunda, sizler benim öğrencilerimsiniz. 

2 Sevgili insanlar: Babanız olan bu Yaratıcı Tanrı, size kılıcı iyilik olan ve ruhta kendini doğuran ve 

insanın kalbini besleyen kötülüğü kovana kadar savaşması gereken güçlü ve savunulabilir bir ruh miras 

bıraktı. Bununla birlikte, insanın kendisini cehaletin karanlığından kurtarabilmesi için size bilgelik de 

verilmiştir. 

3 İkinci Çağ'da ayrılışımdan sonra, öğrencim Yuhanna, kendinden geçerek, şu anda içinde 

yaşadığınız çağı gördü ─ insanlığın kendini içinde bulacağı tehlikeleri, dünyayı sarsacak felaketleri, 

insanların mücadelelerini ve çekişmelerini ve tüm bunların ardından gelecek olan barışı. Ayrıca bu vahyin 

ya da peygamberliğin yeryüzünün her yerinde bilinmesi için yazılı olarak nasıl korunacağı da kendisine 

bildirilmiştir. 

4 Yeni öğrencilerimin bu vahiylerin anlamını ve şu anda size vermekte olduğum Sözün özünü 

bilmelerini istiyorum; çünkü o zaman spiritüalizmin ne olduğunu anlayacak ve mücadelede sağlam 

durabileceksiniz. 

5 Öğreti Benim Kendimdir, bu nedenle kirletilmemelidir. Bu saflık ve samimiyettir ve 

kirletilmemelidir. Rabbin, sana indiği ve kendisini bir ses taşıyıcısı aracılığıyla tanıttığı zaman, insanın 

günahkârlığı onu kirletmez; aksine onu arındırır. Çünkü gerçek şudur: Sizinle konuştuğum ses taşıyıcıları 

iyiye doğru yalnızca belirli bir eğilim gösterseler de, Tanrısallığın dokunuşunu almak için ruhsal olarak 

Sonsuzluğa yükselirler. Böylece ilham, vahiy ve ilahi bilgi alırlar. Hala çok olgunlaşmadıkları ve hazırlıksız 

oldukları da doğrudur. 

6 Ama ben sevgi Ruhuyum ve yalnızca doğru kişilerle diyalog kurmaya çalışmam. Ben de doğruların 

değil, günahtan ve karanlıktan kurtarmak için mükemmel bir şekilde sevdiğim çocukların yaşadığı yere 

geliyorum. Çünkü onların Bana zaten kurtulmuş olanlardan daha çok ihtiyacı vardır. Onlar Benim 

doğruluğumun ve sevgimin ateşine ihtiyaç duyan insanlardır. 

Lekeleri çıkarmak için. Ayağa kalkmak için Benim gücüme ve lütfuma ihtiyaçları var. Bu nedenle, Kendimi 

hissettirmek için onların vicdanlarına yöneliyorum. O zaman çocuk Yaratıcısıyla bir olmuştur çünkü 

kendisini Babası gibi görmüştür. 

7 İnsan Tanrı'nın lütfunun günahkârlar arasında tecelli etmesine neden şaşırır? İkinci Çağ'da sözümü 

işitenler doğru kişiler miydi? Kendi öğrencilerim çoktan mükemmelliğe ulaşmışlar mıydı? Hayır, insanlar, 

Beni dinleyen kalabalıklar arasında günahkârlar, katılaşmış çapkınlar, imansızlar ve hatta elçilerim 

arasında bile insan müsveddeleri vardı. Ancak ruhlarında tanrısallığın çağrısını hissettikleri ve kendilerini 

benim öğretime adadıkları için, örnekleriyle insanlığa başka bir öğretiyi miras bıraktılar ve isimlerini 

insanların kalplerinde bıraktılar. 

8 Spiritüalist her zaman bu örnekleri kabul etmeli ve onları takip etmelidir. Çünkü o öğrenciler 

benim tohumumun gerçek ekicileriydi. 

Birçok yerde bu elçilerin resimlerini göreceksiniz, ancak bu resimler aracılığıyla onlara dönmeniz 

gerekli değildir. Ama onlardan bile onların hatırasının yok edilemez olduğunu görebilirsiniz. Onları sevin, 

erdemleriyle kendinize örnek alın. Size Beni kendi kardeşlerinizde sevmeyi öğrettiğimi hatırlayın. 

9 "Gerçek bilgelik nerede?" diye soruyorsunuz. Ben de size cevap olarak diyorum ki: Tanrı'ya. Bir 

başkası "Gerçek din nedir?" diye sordu. Ve Efendi cevap verir: Beni seven ve insan kardeşini seven kişi 

gerçeği bulmuş ve yasayı yerine getirmiştir. 

10 Ruh için Tanrı'ya giden yollar olan dinlerin yeryüzünde var olmasına izin verdim. İyiliği ve sevgiyi 

öğreten ve merhameti öven her din iyidir çünkü ışık ve hakikat içerir. İnsanlar bunların içinde solup 

başlangıçta iyi olanı kötüye dönüştürdüğünde, yol materyalizm ve günah altında kaybolur. 

11 Bu nedenle, bu zamanda size yol, yaşamın özü ve yasa olan gerçeğimi yeniden gösteriyorum ki, 

formların ve ayinlerin ötesinde, insani olan her şeyin ötesinde, deniz feneri ve yol gösterici yıldız olan bu 

yasayı arayabilesiniz. Beni bu şekilde arayan kişi bir ruhani olacaktır. 
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12 İnsanlar, gelecek zamanlarda insanlığı güçlü kılacak şeyin bu Söz olacağına tanıklık edecekler. 

Yarının spiritüalisti bir yobaz ya da dua edebilmek için kendini dünyadan ve insanlardan ayıran bir keşiş 

olmasıyla değil, ayartmalara karşı nasıl mücadele edeceğini bilmesi ve bir kasırganın ortasında bile 

hakikat yolunu tanıyabilmesiyle tanınacaktır. Yarının spiritüalisti iyi silahlanmış bir dünyayla 

yüzleşebilecek, bir peygamber ve bir kahin olarak sözü ne olacağını bildirecektir. Harabeye düşme 

tehlikesiyle karşı karşıya olanları nasıl kurtaracağını bilecektir. 

13 Maneviyat mesajı insanın işi değildir, Yaratıcının işidir, ruhları yöneten ebedi yasadır. 

14 İşimi içinizde hissedin ki, alçakgönüllülüğünüze ve tevazunuza rağmen kendinizi büyük 

hissetmenizi sağlasın. Belagat sahibi değilseniz endişelenmeyin, çünkü size gerçeğin ikna gücünü verdim. 

İşte bu nedenle benim sözüm geçerli olacaktır. 

15 Ruhani olarak sizi, hangi doktrine bağlı olurlarsa olsunlar, tüm insan kardeşlerinizle bir arada 

bırakıyorum. 

16 Buraya Benden daha önce gelmiş gibi görünüyorsunuz, ama size doğrusunu söyleyeyim, Ben 

zaten sizi soframda bekliyordum. 

17 Sizinle birlikte olmak için tahtımı terk ettim; size talimatlarımı vermek ve sıkıntılarınızda sizi teselli 

etmek için. Siz de Benimle birlikte olmak için doğduğunuz toprakları, evinizi, sevdiklerinizi geride 

bıraktınız. 

18 Tıpkı sizin bu sözden eşsiz bir haz duyduğunuz ve onu takip ederek huzur ve uyumun sırrını 

keşfettiğiniz gibi, pek çok insan Bana gelecek ve kendilerini Benim Sözümü yaşama görevine adayacaktır. 

19 Bu zamandaki öğretilerim, uzun zamandır uykuda olan insan ruhunu uyandırıyor. İkinci Çağ'da 

insanlara verdiğim sözlerim hâlâ yaşıyor, ama kimse onları öğrettiğim gibi uygulamıyor. Evrim yolunda 

asla durmamanız için, bu öğretinin ruhun sonsuz yolu olduğuna sizi ikna etmek üzere Ruhumun size geri 

dönmesi gerekliydi. 

20 Ebedi olanı hayal edenler, hakikati sevenler, insan hayatının sefilliğinin üzerine çıkmayı 

arzulayanlar, bu işe sarılanlar, ruhlarına merhamet edenler, ruhun süslenmesini bedenin şenlikli 

giysilerine tercih edenler olacaktır. Bunlarla bir anlayış kıvılcımı görebilirsiniz. Onlar, benim görevimin 

acılarınızı dindirmek ve sizi hastalıklarınızdan kurtarmakla sınırlı olduğunu düşünenler olmayacaklar. 

Onlar, vaadimin acıdan kurtuluştan daha fazlasını içerdiğini anlayanlar olacaktır: sonsuz yaşam. 

21 Öğretilerimin anlamı, yaratmış olduğunuz materyalist dünyayı yok etmeniz için size ilham verir, 

böylece onun üzerine bir ruhsallaşma dünyası inşa edebilirsiniz. 

Özlemini duyduğunuz huzurun tadını çıkaracak ve şimdiye kadar varlığınızın derinliklerinde uykuda kalmış 

olan tüm o yetilerin ortaya çıktığını ve geliştiğini göreceksiniz. 

22 Bilginin ışığı karışık zihinlerde parlayacak ve nefretin yuvalandığı insanlar uzlaşma, tövbe ve sevgi 

gözyaşları dökeceklerdir. 

23 Benim çağrım ruhani çalışmaya bir çağrıdır ve bu çalışmada herkes için çalışma vardır. Hiç kimse 

maddi yaşamdan birkaç dakikayı "çalarak" Mine ile meşgul olmaktan endişe duymasın. Size doğrusunu 

söyleyeyim, öyle bir saat gelecek ki, ruhunuz bunun için size teşekkür edecek. 

24 Bana şöyle deme: "Rabbim, sana uyanlar arasında yoksulluk gördüm. Ama seni anmayan, adını 

bile anmayanlar arasında bolluk, zevk ve sefa görüyorum." 

Halkım bu olayları, Beni izleyen kişinin mutlaka dünyada yoksul olması gerektiğinin kanıtı olarak 

almasın. Ama size şunu söyleyeyim ki, burayı dinleyen ve yaşamlarının bir bölümünü iyilik yapmaya 

adayanların sahip olduğu huzuru, o çok kıskandığınız kişiler ne bilir ne de tüm zenginlikleriyle buna 

ulaşabilirler. 

25 Bazıları dünya mallarına ve ruhun mallarına aynı anda nasıl sahip olacaklarını bilirler. Diğerleri 

ruhun yasalarını unuttukları için dünyanın yasalarını kabul etmezler ve yine diğerleri ilahi yasaların 

dünyevi zenginliklerin düşmanı olduğunu düşündükleri için sadece dünyanın yasalarıyla ilgilenirler. 

26 Mallar maldır ve mal olarak kalır, ancak herkes onları nasıl doğru kullanacağını bilmez. Şunu da 

bilmelisiniz ki, pek çok kişinin sahip olduğu şeylerin tamamını onlara ben vermedim. Bazıları Benden 

tazminat olarak aldıkları şeylere sahiptir, tıpkı sahip oldukları her şeyi çalan başkaları olduğu gibi. 
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27 İnsanların hayattaki görevlerini yerine getirdiklerine dair alabilecekleri en iyi kanıt ruhun 

huzurudur, paraların şıngırtısı değil. 

28 Sizinle her türlü şekilde konuşarak, bu zamanda Beni takip edecek olanların bilgisini artırıyorum. 

Onlar, bazen aptalca ya da ahmakça sorular olsalar bile, insan kardeşlerinin sorularını Sözümde 

yanıtladığım netlikle yanıtlayanlar olacaktır. 

29 Sözümün, onu işitenlerin zihinlerinde parlak bir anı bırakmasını istiyorum, öyle ki onu 

hatırladıklarında, aldıkları sevgi dolu talimatın yankıları kalplerine girsin. 

30 Benim tezahürümün tanıkları, tıpkı benim sizi kabul ettiğim gibi, yarının kalabalıklarını kabul 

edeceklerdir. 

31 Bana nasıl geldiğini hatırlıyor musun? Yenilmiş, kederli bir şekilde geldin. Sizden daha çok şeye 

sahip olanlara gittiniz ama onlar size hiçbir şey vermedi. Bilgi sahibi olanları aradınız, ama onlar size 

öğretmediler. Hasta, bitkin, kederli bedeninizi sundunuz ama size sağlığınızı geri vermediler. Ve hayal 

kırıklığı kalplerinizi ele geçirdiğinde ve insanlar arasında merhamet olmadığına ikna olduğunuzda, çünkü 

kardeşler olmak yerine yabancılar olarak görüldüğünüzde, inancınızı ve umudunuzu kaybettiniz. Kiminiz 

küfretti, kiminiz lanetledi, kiminiz de ölümü arzuladı. 

32 Böylece birçoğunuz Bana ancak Benim merhamet kaynağımın asla kurumayan tek kaynak 

olduğunu ve her acı çeken ruhun üzerine döküldüğünü hissetmek için onu aramanız gerektiğini öğrenmek 

için ulaştınız. 

33 Yakında sadece bir halkın değil, tüm insanlığın kendi içinde hayal kırıklığına uğradığını, tüm insani 

güçlerinin, zenginliklerinin veya bilimlerinin sorularını yanıtlamak, ruhlarına huzur vermek veya acılarını 

dindirmek için yeterli güç olmadığına ikna olduğunu göreceksiniz. O zaman onların kendi dünyalarının 

ötesinde, insanların ve onların sahte güçlerinin ötesinde gerçeğin kaynağını aradıklarını göreceksiniz. 

34 Kaç kişi Beni arayacak ve doğrudan ruhtan ruha Bana soracak! Onlara cevap vereceğim, ama kaç 

kişi de yolunuzu kesip size soracak, sizden ışık isteyecek. Bunları Benim adımla kabul edecek ve size 

emanet ettiğim şeylerden onlara vereceksiniz. 

35 Eğer insan kardeşlerinize gerçekten sevgiyle, ışıkla, ruhsallaştırmayla bir şeyler verirseniz ─ 

gerçekten, size söylüyorum, sadece onların içinde Baba'ya olan inancı alevlendirmekle kalmayacak, aynı 

zamanda Tanrı'nın çocukları olarak aranızda var olması gereken bu güveni, insanlara olan güveni de 

onlara yeniden kazandıracaksınız. 

36 Senin değerini biliyorum. Sözümü dinlemek için maddi işlerini bırakanları, Benimle birlikte olmak 

için herhangi bir zevkin tatmininden ya da birkaç saatlik dinlenmeden vazgeçenleri ya da sevdiklerinin 

eleştirilerine ya da dedikodularına katlananları ve tüm bunları küçümseyenleri gözlemliyorum ve size 

öğretimi verdiğim anda buradalar. 

37 Kutsamalarım ve esenliğim onlarla olsun. Kendilerini mükemmelleştirmek isteyenlerin arzusunu 

kutsuyorum, bilgiye aç ve susamış olanları kutsuyorum. Rablerine daha yakın hissetmek için yaşamlarında 

ve geleneklerinde bir değişiklik isteyenler. Yollarında kararlı kalırlarsa, yolun sonuna ulaşacak ve özlemini 

duydukları şeyi elde edeceklerdir. 

38 Tüm inançlı insanların derin bir ruhani arzuyla Beni dinlemeye gelmeleri, sadece yaşamlarınızı 

iyileştirmeyi hayal etmeniz ve geçmişinizde kirli olan her şeyi terk etmeniz Üstat'ın isteğidir. Hepinizin bu 

hedefe ulaşmak için çabaladığı doğrudur, bazıları daha büyük bir gayretle, bazıları ise zayıf bir gayretle, 

ancak hepiniz daha önce olduğunuzdan daha iyi olmak için çabalıyorsunuz. Verdiğiniz mücadeleyi 

görmediğimi mi sanıyorsunuz? 

39 Ahlaksızlıklar, tutkular, putperestlik sizi hala baştan çıkarır. Ama o anlarda dua edersiniz ve 

imanınız sizi bu durumdan kurtarır. Ruhunuz Beni bu vahiy biçiminde almaya ve Beni bu iletişim aracıyla 

duymaya hazırdır. Ancak bu hazırlığı yeryüzünde değil, ruhsal gelişimi boyunca aldı ve bu zamanda Benim 

tezahürümü anlamak için dünyadaki yürüyüşünüz sırasında benimsediğiniz birçok eğilimi bir kenara 

bırakmanız gerekiyordu. 

Kendilerini hazırlamamış olanlar bu tezahürü hakikat olarak tanımayacaklardır. İşte bu yüzden 

ailelerinizin bağrında bölünmeler görüyorsunuz: Bu nedenle kendi çocuklarını yanlış yargılayan 



U 197 

136 

ebeveynler; ebeveynlerini yargılayan çocuklar; eskiden birbirlerini anlayan ama şimdi birbirlerine 

yabancıymış gibi bakan kardeşler; biri inanıp diğeri inkâr ettiği için kavga eden ve hatta birbirlerini 

reddeden karı kocalar. 

40 Bu olay ilk kez yaşanmıyor. Vaaz ettiğim dönemde insanlar birbirlerini de yanlış değerlendirdiler; 

çünkü bazıları sözüme inandı ve hatta onun doğruluğuna inandıkları için hayatlarını feda ederken, 

diğerleri onu aldatma ve gerçek dışı olarak adlandırdı. 

41 Eğer insanlar Rablerini gerçekten beklemiş olsalardı, kafaları karışmazdı, tıpkı O'nu hararetle 

özleyen, bekleyen ve O'nu çağıranların kafalarının karışmadığı gibi. 

42 Size istisnasız tüm insan kardeşlerinizi soframa oturmaya davet etmenizi söyledim. Çünkü şu anda 

herkes Bana inanmasa da, herkesle konuşmalıyım. 

43 O zaman kalabalıklar için yola çıktım. Onlarla konuştuğum yer Bana karşı her zaman kayıtsızdı. 

Onlarla hem tapınağın bir sundurmasında hem de yolda, bir vadi çayırında, deniz kıyısında ya da bir dağın 

zirvesinde konuştum. 

44 Sizinle konuşmak için bir ses taşıyıcısının hazırlanmasının gerekli olduğu bu zamanda - Benim 

ışıltımla dolu, kalabalıklara sözümü duyurmak için meydanlara ve şehirlere giden yollara veya patikalara 

çıkamayacak önemsiz bir yaratık - size sözümü vermek için sizi mütevazı adanmışlık alanlarında topladım. 

Ben insanlara gitmek yerine, onlar Beni dinlemeye geliyorlar. Bu nedenle, her gün Bana gelenlere şunu 

söylüyorum: Hemcinslerinizi sesimi duyabilecekleri ağacımın gölgesine çağırın. 

45 Sizi hazırlıyorum, çünkü şimdi yeni bir dönem başlıyor. Size Sözümü verdiğim yerde ortaya çıkan 

büyük bir ruhanilik ve yücelme zamanı doğuyor. 

46 Üç yıl daha size insan aklı aracılığıyla talimatlarımı vereceğim, bu üç gün gibi olacak, çünkü zaman 

acımasızca geçiyor. 

47 Ey insanlar, işimde size ne kadar çok hoşgörü ve ne kadar çok imtiyaz verildi! Bununla birlikte, size 

her şeyin bir sınırı olduğunu ve Baba'nın size verdiği bu tavizlerin bir sonu olması gerektiğini 

belirtmeliyim. Yakında gerçek hazırlık olan her şeye karşı gerçek saygıyı nasıl koruyacağınızı bileceksiniz. 

48 Benim Çalışmam pek çok öğretiden biri değildir, dünyadaki başka bir mezhep de değildir. Bugün 

size getirdiğim bu vahiy Ebedi Yasa'dır. Yine de, maneviyat ve anlayış eksikliği nedeniyle ona ne kadar çok 

ritüel eklediniz, sonunda onu çarpıtana kadar ne kadar çok dinsizlik yaptınız. Yaptığınız her şeyin Benim 

tarafımdan ilham edildiğini ve emredildiğini söyleyerek ve buna inanarak Öğretime kaç tane tapınma 

eylemi eklediniz. 

49 Gözlerinizin açılacağı ve spiritüalizmin gerçek doğasını anlayacağınız bir zaman geliyor. Size 

doğrusunu söyleyeyim, Benim İşim dünyada düşündüğünüz her şeyden daha kutsaldır. Yine de, 

misyonunuzda işlediğiniz tüm günahları affetmeye hazırım ve tövbeniz sayesinde öğretilerimi en büyük 

sadelikle uygulayarak yeni, daha ruhani bir hayata başlayacaksınız, böylece öğrettiğiniz şey gerçek 

ruhanilik olacak. 

50 Eğer yeni öğrencilerim bu öğretilerin aralarında başladığı 1866 yılından beri aldıkları ruhani özü 

kullanmış olsalardı, bu öğretileri çoktan özümsemiş olacaklarını düşünmüyor musunuz? 

51 Vahyimin tamamlandığını görmediğiniz sürece, anlayışınız kavrayabilsin diye onları her ayrıntısıyla 

açıklamama rağmen, hataya düşmeniz ve bazı öğretileri yanlış yorumlamanız doğaldı. Ama Sözüm 

aranızda tam anlamıyla yerine ulaştığında, bu hatalar artık haklı görülemez. 

52 Bu çalışmayı size, bazı insanların içinde bulunduğu maddi yoksulluğu ortadan kaldırmak ve 

başkalarının önünde yüce bir kişi olarak öne çıkmanıza yardımcı olmak amacıyla getirdiğime inanmaya 

başladınız. Ama bugün size ruhani ürünler getirmem sizi şaşırtıyor: merhamet, teselli, merhem, bunları 

büyük bir fedakârlıkla aktarmalısınız. 

53 Gerçek şu ki: Dostlarına sunduğu hizmetlere bir fiyat biçen kişi, sattığı benim işim için bunu 

yapmamıştır. Bir bedel, bir ihanet bedeli belirleyen kişi, bunu kendisi için yapmıştır. 

54 Sizinle özgürce konuştuğum kısa bir süre kaldı ve hiç kimse onu sert bir şekilde azarladığımı ya da 

yaptığı hatalar için çok fazla kefaret ödettiğimi iddia edemez. Sizi düzeltmek için kullandığım araçlar gibi, 

Benim talimatlarım da sevgi doludur. 
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55 Size huzur ve tatmin verecek olan dünyanın ödülü değildir. Bunlar, insan kardeşleriniz üzerinde 

uyguladığınız hayırseverlik dolu bir görev performansının ödülü olarak gelecektir. 

56 Dahası, iyi niyetli insanlar olun; barışı seviyorsanız, o da sizinle birlikte olacaktır. Size doğrusunu 

söyleyeyim, ruhun huzuruyla kıyaslanabilecek hiçbir hazine yoktur. 

57 Bu kelimenin artık duyulmamasının sadece çok kısa bir süre olduğunu söyleyebilirsiniz. İyi Haber'i 

yaymak üzere yola çıkacağınız zaman yaklaşmaktadır. Işık zamanının tam ölçüsü gelecek ve Rab'bin Ruhu 

başlarınızın üzerine inecek, tıpkı o zaman havarilerimin üzerine indiği gibi, o anda onlara verilen "Söz "ün 

ya da Söz'ün ruhsal armağanının bir sembolü olarak her birinin üzerinde ateşten bir dil belirmesine neden 

olacak. 

İsteğimin sizde gerçekleşebilmesi için öğretilerimde kalmanız gereklidir. Çalışmalarım uğruna 

aşağılanmalara maruz kalırsanız, bunlara sabırla katlanın ve affedin. Gözlerinizi İsa'ya dikin ve O'nun o 

günlerde insanlar arasındaki en büyük aşağılanmalara isyan etmeden nasıl katlandığını ve bunun yerine 

Kendisini gücendirenleri nasıl bağışladığını ve sevdiğini görün. 

58 Size sol yanağınıza vurana bağışlama işareti olarak sağ yanağınızı uzatmanız gerektiğini 

söylediğimde, öğretimi yalnızca sözlerle sınırlamadım. Dünyada geçirdiğim son günlerde kaç kez yüzüme 

ve bedenime, kalbim öfkelenmeden ve bakışlarım kızgınlık göstermeden kırbaç darbeleri ya da darbeler 

aldım. Benim nezaketim, o insanlara baktığım nezaket, sadece benim gördüğüm birçok mucizeye, birçok 

dönüşüme neden oldu. Bu nedenle Kurtarıcı İsa size alçakgönüllülük yoluyla ruhani yükselişin yolunu 

göstermek için geldi. 

59 Bir insan olarak doğduğum andan itibaren, İlahi alçakgönüllülük kendini dünyaya tam olarak 

gösterdi ─ ruhu ve bedeni en saf olan bir kadının bir ahırın içinden, o gece dünyanın Kurtarıcısını rahmine 

almak için açılan tek sığınak olan Rabbine sevinçle dua ettiği o soğuk geceden beri. Orada, beşiğim olan 

yemlikte, insanlığa getirdiğim sevgi ve alçakgönüllülük dersi başladı. 

60 Bugün farklı bir zamanda yaşıyorsunuz. Size döndüm ve bir insan olarak olmasa da, size 

alçakgönüllülük öğretimi verdim. İçinde bulunduğumuz dönemde insanlığın büründüğü karanlık, İsa'nın 

doğduğu gecenin karanlığından daha karanlıktır. Dönüş haberimi alan kalplerin katılığı, Çocuk-Tanrı'nın 

gözlerini bu dünyanın ışığına açtığı mağaradaki kayalar gibiydi. İnsanların ebedi olana, ruhani olana karşı 

kayıtsızlığı ve birbirlerine karşı sevgisizliği o mübarek gecenin soğuğu gibidir. Ve bu zamanda Kendimi 

tanıttığım akıllarının kırılganlığı, yüreklerinin sertliği yemlikteki sert saman gibi oldu. Böylece aranızda 

öğretime yeniden başladım. Ama sana soruyorum: O zaman yaptığım gibi bunu da bir çarmıh üzerinde mi 

sonlandıracağım? 

61 İzime bak ve onu takip et. Bu yolda acı, fedakârlık, feragat ve aşağılanmayla karşılaştığınızda, 

bakışlarınızı İsa'ya sabitleyin; ben de size gücümü göndereyim ve çarmıhınızı taşımanıza yardımcı olması 

için kolumu çarmıh taşıyıcısı olarak size vereyim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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1 Bana alçakgönüllülükle gelene ne mutlu! 

2 Gelişimin gerçekliğine tanıklık etsinler diye, arkalarında ruhen ve zihnen hazırlanmış insanlar 

bırakacağım zamanlar şimdi. 

3 Öğrencilerim dünyayı dolaşıp benim adıma konuştuklarında ve öğrettiklerinde, kendi içlerinde 

imana ve 

Her zaman ve her yerde sevgimin ve varlığımın kanıtını verdiğim için, deneme anında yardımlarına 

koşacağıma dair güvenceye sahip olun. 

4 Keder sizi etkilediğinde ve imanınız size işitildiğiniz ve kederli yüzünüzün Rab tarafından 

görüldüğü inancını verdiği için Babanıza feryat ettiğinizde, o zaman bir teselli ve bir umut hissedersiniz ki 

bu, yalvarışınızı işittiğinde Efendinin size verdiği okşamadır. 

5 Yaşam insana kendini tuzaklar ve acılarla dolu olarak sunduğunda ve o zaman Babasının tesellisine 

yalvardığında ─ o zaman neden gelip onu güçlendirmeyeyim, çünkü o benim sevdiğim çocuğum ve onu 

yeniden diriltebilecek olan gerçekten benim? 

6 İlahi sevgi her an insanlığın üzerine dökülmektedir ve buna Beni kalplerinin derinliklerinde 

hissedenler tanıklık etmektedir. Çünkü her şeye kadir olmama rağmen, insana yaklaşmak ve onun 

tarafından hissedilmek için Kendimi sınırlarım. 

7 Kimseyi kınamayın. Farklı dini topluluklara mensup insanların, her biri sizinkinden farklı şekillerde 

nasıl dua ettiklerini görün. Herkese indiğimi ve herkesi duyduğumu size bildirdim. Çünkü Beni arayan hiç 

kimseden Kendimi gizlemeyeceğim. 

Ancak diğerleri, ruhani dua tarzınızdan ve ayrıca insan aklı aracılığıyla benim bildirime inandığınızdan 

dolayı sizi kınayacaklardır. Aranızdan kaç kişi, bildirimi bu şekilde kabul ettiğiniz için iftira ve alayların 

kurbanı oldu! Sadece bu halkın kalbinde yanan inanç ateşi sizi sınamalara karşı dayanıklı kılmıştır ve 

bunun nedeni, büyük tartışmalardan kurtulan bu öğretinin dünya çapında kabul göreceğine olan 

inancınızdır. Sözümü doğrudan duyacak ve insanlar arasında öğretmenlik yapacak olan sizler, 

çalışmalarınızın sonucunu bu dünyadan göremeyeceksiniz. Çünkü tohumun meyve vermesi zaman 

alacaktır. 

8 Bu insanlık ruhani olan fikrini yavaş yavaş kabul ediyor. Belli bir gelişim seviyesine ulaştığında, 

Benim tezahür ve ifşaatlarımda hiçbir aldatmaca olmadığını görecektir; bunların gerçek olduğunu, 

Üstadın Kendisini sevgiyle, bilgelikle ve lütufla, eğitimsiz ama Benim İlahiyatım tarafından aydınlatılan 

alıcı kurul organları aracılığıyla akıttığını görecektir. Bunlar hala kusurluydu, ama Ben Saflığın Kendisi 

olduğum için, sürekli olarak kendi eğilimlerine karşı savaşan insanların akıl organlarını kullandım. 

Eğer insan güvenilir olmak için Kendimi yalnızca doğru ve mükemmel bir insan aracılığıyla göstermem 

gerektiğine inanıyorsa, yanılıyor demektir ve ona sormak isterim: Dini topluluklardaki Tanrısallığımın 

temsilcileri mükemmel ve doğru insanlar mıdır? Size doğrusunu söyleyeyim, ben onların arasında 

yeryüzünde bir tek doğru kişi bulamıyorum. Yine de onlar geçmiş zamanlarda açıklanan Sözümün 

yorumcularıdır. 

9 Sizinle konuştuğum ses taşıyıcıları benim temsilcilerim ya da hizmetkarlarım değildir. Onlar sadece 

benim şefaatimi iletmek için birer araçtır. 

10 Öğrettiklerim size birçok ders getirdi. Size Tanrınızı hoşnut etmek için görkemli kiliseler inşa 

etmenizin gerekli olmadığını, günahlarınızı kendiniz gibi başka bir günahkârın önünde itiraf etmenizin de 

aynı derecede gereksiz olduğunu söyledim. Bana ibadet etmek için girebileceğiniz en iyi kilise kendi 

kalbinizdir ve günahlarınız için samimi bir pişmanlık duyduğunuzda ve yollarınızı düzeltmek için kendinize 

karşı savaştığınızda, Benim aracılığımla gerçekten bağışlanma elde edersiniz. Lekelerinizden arındığınızın 

kanıtı, ruhunuzun deneyimlediği huzur ve yüreğinizden taşan sevinç olacaktır. 

11 Benim içimdeki ve işlerimdeki her şey doğal olduğu halde insanlar neden "doğaüstü "nden söz 

ediyor? Aksine, insanların kötü ve kusurlu işleri "doğaüstü" değil midir, çünkü doğal olan, içinden çıktıkları 
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O'nu ve sahip oldukları ve içlerinde taşıdıkları nitelikleri göz önünde bulundurarak her zaman iyi 

davranmalarıdır? Bende her şeyin basit ve derin bir açıklaması vardır, hiçbir şey karanlıkta kalmaz. 

Anlamadığınız ya da gizemle örtülü olduğunu düşündüğünüz her şeye "doğaüstü" diyorsunuz. Ancak 

ruhunuz liyakat yoluyla yükselişini kazandığında ve daha önce göremediği şeyleri görüp keşfettiğinde, 

yaratılıştaki her şeyin doğal olduğunu görecektir. 

12 Birkaç yüzyıl önce insanoğluna bu çağda kaydedeceği ilerlemeler ve keşifler anlatılmış olsaydı, 

bilim adamları bile şüpheye düşer ve bu tür mucizeleri doğaüstü olarak değerlendirirdi. Ancak bugün, 

evrimleştiğiniz ve insan biliminin ilerlemelerini adım adım takip ettiğiniz için, onlara hayran olsanız bile, 

onları doğal eserler olarak görüyorsunuz. 

13 Size doğrusunu söyleyeyim: Yarın, insanın Tanrısıyla olan ruhani diyaloğu yeryüzüne yayıldığında, 

insanlık bu tezahürlere aşina olacak. Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıttığıma inanacak, söylediklerime 

inanacak ve artık bu tür tezahürleri imkansız ya da doğaüstü bir şey olarak yargılamayacak. 

14 Sözümden geriye kalan yazılar sayesinde Doktrinimin büyüklüğünü ve özünü tanıyacak olanlar 

yarının insanları olacaktır. Derin olanı, anlaşılmaz olanı açıkladığım basitlik, size gerçeği sunduğum basitlik 

onlarda hayranlık uyandıracaktır. 

15 Öyleyse sözümü hazırlayın ki, bu bilgiyi arzulayarak gelenlere cevap verebilesiniz. Size basit 

açıklamalarla tatmin olmayacak insanlar gelecektir. Hayatlarını doğayı ve kitapları sorgulayarak geçirmiş 

olan bilim adamları gelecek ve size şunu soracaklar: "Madem bunu yapabilecek güce sahipti, Rab neden 

cisimlenmedi ve bilimin hangi keşifleri yapacağını açıklamadı?" 

16 O zaman şöyle cevap vereceksiniz: "Sadeliği bilgelik içeren ilahi Söz'ün özünde, insanın neyi 

gerçekleştireceğinin ve insanlığı nelerin beklediğinin açıklaması ve kehaneti yatar." 

17 Öğrencilerim, bugün bile size şunu söylüyorum: Size vahiylerimde öğrettiğim bilgeliğin, insanların 

öğrenmesine karşı çıkmanız için orada olduğunu sanmayın. Eğer bu yola girmek istiyorsanız, size şimdiden 

başarılı olamayacağınızı söylüyorum. 

18 Bana gelmek için bilgili olmak gerekmez, ruhun yücelmesi, Sözümü İsa'nın İkinci Çağ'da açıkladığı 

gibi ve bugün size verdiğim gibi ifade etmek yeterlidir: sadelik ve sevgi dolu. Bilimsel bilgeliğini ortaya 

koydu mu? Bu zamanın insanlarının bilimsel sorunlarını çözmeye mi çalışıyor? 

19 Ben sadece ruhla konuşurum. Ben sadece mükemmel yaşama götüren yolu öğrettim ve bu görev 

de sizin: ruhla konuşmak ve ona ufuktaki "Vaat Edilmiş Topraklar "ın siluetini göstermek. 

20 Öğretilerimi dürüst ve katıksız bir şekilde sunun ve insanın araştırmasına, soruşturmasına ve soru 

sormasına izin verin. Bunu ne tasvip ediyorum ne de engelliyorum. Herkes gerçeği bulmak için kendisi için 

mümkün olan yaklaşımı arasın. 

21 Ekin, tohumunuz yarın meyve verecektir. Meyveleri toplayacak olanların yalnızca gelecek nesiller 

olması önemli değildir. 

22 Sözlerimi inceleyin ve anlamlarına kendinizi kaptırın. 

23 Size öğretilerimi vermeye geldim, kusurlarınıza ve günahkârlığınıza bakmaya değil. 

24 "İsrail halkı" bir cesaret örneği göstermelidir, çünkü "İsrail" insanlığın "güçlü olanıdır". 

25 İnsan kitlelerinin Beni tanıyacağı yeni buyruklar alacaksınız. 

26 (Savaşın) dehşeti serbest bırakıldı ve "İsrail" uyurken, insanlar merhamet için yalvardılar ve onu 

Benden aldılar. Ancak insanlığın bunu halkımın hazırlığı aracılığıyla alması Benim isteğimdir. 

27 Teslimiyet ve itaati uygularken önünüzde Baba'nın örneği olmalıdır. 

28 Zamanı geldiğinde, size bir görev verilecek. Yabancı topraklara gideceksiniz. Irk ayrımı 

yapmayacaksınız ve dahası, size söylüyorum: Baba'nın Kendisini tüm yüreklerde hissettireceği zaman 

gelecektir. 

29 Ben sizin insani gösterişlerinize bakmam. Sadece kalbinizin ve ruhunuzun Beni aradığını 

görüyorum ve sizi İkinci Çağ'da İsa gibi örnek olarak öğreterek, Üstadın habercileri olarak eyaletlere 

göndereceğim. 

30 Evet, "İsrail", sonsuz yaşam suyu olan sözümü getir. 
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31 Sizin göreviniz benim görevimi yerine getirerek dünyaya hakkını vermektir. Çünkü sizler Üçüncü 

Çağ'ın ışığının ve lütfunun sahiplerisiniz. 

32 Ben, sizi bir kez daha lütuf dolu yaşama yükseltmek ve doğru yola sokmak için sevgiyle dolu olan 

Babayım. İkinci Çağ'da Benden çok şey talep ettiniz, ama şimdi ruhen sizinle birlikteyim ve mükemmel 

talimatlarımı izleyebilmeniz ve dünyaya getirebilmeniz için size Sözümü, sevgiyle karakterize edilen "İlahi 

Sözümü" tekrar veriyorum. 

33 Çok ince bir keski olan Sözümle yüreğinizi işliyorum, çünkü onu hâlâ uykuda görüyorum. 

34 Bu, Efendinin tüm öğrencilerinin üzerine indiği lütufkâr bir şafaktır. 

35 Görenler varlığıma tanık oldular ve Ruhumun ışığını gördüler. 

36 Kendilerini içsel olarak hazırladılar ve gözlerini dünyanın uyarıcılarına kapattılar ve ağızlarından 

peygamberlik sözleri çıktı. 

37 Kendiniz üzerinde çalışmaya devam edin, çünkü eğer yapmazsanız ─gerçekten size söylüyorum: 

Taşlar konuşurdu. 

38 Ama size şunu da söyleyeyim: Sizi zorlamak istemiyorum. Sevginin kalplerinizden basit ve doğal 

bir şekilde akmasını istiyorum. 

39 Kendinizi hazırlayın, çünkü tam olarak nereden geldiğini bile bilmiyorsunuz, ama ülkenin farklı 

köylerinden ve bölgelerinden insan kalabalıkları yola çıkacak ve toplanma yerlerine gelecekler. 

40 Dua ederek ayağa kalkın. İnsan kardeşlerinize yardım edin. Sözlerime çalış. "İsrail "in nasıl 

savaşacağını bilmediği için utandığını görmek istemiyorum. Hayır, millet. Önüme bir, iki ya da üç tohum 

getirin, ama tohumunuz saf olmalı. Sizin işiniz Benim Sözümü doğru anlamaktır. 

41 Ben sevgi dolu bir Babayım ve size Baba olarak geliyorum, çünkü Yargıç olarak acımasızım. 

Kendinizi yenileyin, Beni her zaman Baba olarak görebilmeniz için kendinizi hazırlayın. 

42 Büyük savaşın zamanı yaklaşıyor. Üç yıl boyunca hâlâ Benim Sözüm'e sahipsiniz ve Baba çok 

sayıda inanlıya öğretilenleri bırakmak istiyor. Ama cemaatlerin önderleri olarak toplantı yerlerinde 

bıraktığım sizler, kendinizi iyi hazırlamalısınız. 

43 Anlayış kazanın ve dünyanın 

Sözümün can damarını çalar ve özünü ilahi tahtıma iade eder. 

44 Dünyadan elinizi eteğinizi çekin ve size söylediğim şu sözleri hatırlayın: Daha önce ne idiyseniz, 

bugün artık o olmayacaksınız ve şimdi ne iseniz, yarın da artık o olmayacaksınız. Kendinizi yenileyin. 

Gereksiz ve kötü olanı reddedin. Ne bağnazlar ne de fanatikler istiyorum. 

45 İlk seferinde size Musa'yı gönderdim, ikinci seferinde Nasıralı İsa'da aranızdaydım ve bugün Kutsal 

Ruh olarak Bana sahipsiniz. Yakup'un Merdiveni'nde Ruhumun lütfunu ve ışığını alan ruhlarınızı 

görüyorum. 

46 Hepiniz tek bir halk oluşturuyorsunuz. Hepiniz barış öpücüğümü verdiğim tek bir çocuksunuz. 

47 Sözümü çalışın ve kitlelere ulaştırın, çünkü yol artık hazır. İnsanlar bu ülkeye gelecekler. Onlara en 

iyi "ziyafeti" verin, onlara iyi bir örnek gösterin ki sizi Kutsal Ruh'un öğrencileri olarak tanısınlar. 

48 Her birinizin etrafında sizi koruyan ruhani bir varlık vardır. Zamanı geldiğinde, o sizin için Bana, siz 

de onun için Bana hesap vereceksiniz. Gerçekten, size söylüyorum, taşıdığınız sorumluluk büyüktür. 

49 Görevinizi yerine getirmek için şevk ve arzu duyun ve tek bir ideal ve tek bir iradede birleşin. 

Kalbinizin en derin atışlarını bile gören adaletimin önünde durun. 

50 Zaman değerlidir. Görevimi yerine getirmek için aceleyle, sevgiyle ayağa kalkmalısınız; bazıları 

zaten öğrenci, diğerleri de öğrenci olarak. 

51 Size ait olanı dünyaya bırakın ve tek bir hedefiniz olsun, o da ruhun kurtuluşudur. Çünkü zamanı 

geldiğinde bu gezegende uğruna çalıştığınız her şeyin hesabını vermek zorunda kalacaksınız. 

52 Bilgisiz ya da cahil değilsiniz, her şeyi nedenini bilerek yapıyorsunuz. 

53 Sizi gelecek olaylar konusunda uyarıyorum. Artık Benim Sözümü işitmediğinizde, Benimle ruhtan 

ruha iletişim kuracaksınız. 
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54 Bugün sizi İkinci Çağ'daki elçilerimin örneğini izleyerek birleşmiş görüyorum ve büyük mucizeler 

yaratmanız için üzerinizde çalışıyorum. 

55 Büyük bir gücün var. Bu nedenle, size Sözümde verdiğim birçok şeyi insan kardeşlerinize verin. 

56 Aranıza bilgeliğimi döktüm, ama sizi yozlaştırmak için günahkâr düşünceler aşılayarak sizi yutmak 

isteyen kuzu postuna bürünmüş aç kurdu görüyorum. Ama varlığınızın yenik düşmeye yakın olduğunu 

gördüğümde, yardımınıza koşan bir Baba olarak oradayım, çünkü yok olmanızı istemiyorum. 

57 Kalbinde Baba'ya sevgi taşıyan ve Bana hizmet etme arzusu olan sürü küçüktür. Ama sana 

söylüyorum: Ruhunuzun Benim Yasamdaki gelişimine erişebilmeniz için sağlam durun. 

58 Bu şekilde birleştiğinizi görmek istiyorum. Eğer siz Baba'nın yanında durursanız, ben de sizin 

yanınızda dururum. Sizi bir an bile terk etmeyeceğim ve ayartma "İsrail halkından" uzak duracak. 

59 Sözümü kavrayın, tezahürümün zamanının kısa olduğunu anlayın ve sevgimin ne kadar büyük 

olduğunu ve ruhunuza yerleştirdiğim ışığın ne kadar büyük olduğunu fark edin. Bana saf olarak gelmeniz 

gerektiğini anlayın. 

60 "Benim krallığım bu dünyadan değildir", bu nedenle size söylediğimde Beni anlayın: Dünyada 

işlediklerinizi ahirette sizin için koruyacağım. 

61 Burada, bu masada hepinizi bekliyorum. Benim varlığımda ırklar, kastlar ve soylar yok olur. 

Hepiniz Bana eşit derecede aitsiniz, hepiniz değerli bir mücevher gibi tek bir ruha sahipsiniz ve Ben 

Kendime bu ruhla hitap ediyorum. 

62 Eğer bilmek istiyorsanız: Burası Benim dünyaya yeni vahyimin gerçekleşmesi için önceden 

belirlenmiş bir yerdi; Beni yeryüzündeki tüm halkların huzurunda "bulutun üzerinde" gelirken 

görecektiniz. 

63 Bu kelimeleri doğru anlayın. Bununla size Ruh'ta herkese indiğimi, ama herkesin bu sözü 

işitmeyeceğini söylemek istiyorum. O günlerde de aynı şekilde oldu: Bir ulus öğretime, işlerime tanıklık 

etti ve yeryüzünün diğer ulusları bu tanıklıklar nedeniyle iman etti. 

64 Bugün o insanların ruhlarını Üstatlarının sözü altında görevlerini mükemmelleştirmek için bir 

araya getiriyorum. 

65 Onlara dünyasal krallıklar değil, ruh için sonsuz ışık krallığı vaat ediyorum. 

66 Şu anda komşularının ihtiyaçları karşısında hala bencillikle dolu olan ruhları, kendilerine 

bağışladığım mirastan diğer insanların da pay almasını sağlamak için 'yarın' cömert olacaktır. 

67 O dönemde Mesih'in yeryüzünün kralı olarak gelmesini bekleyen ve O'nun ilahi 

alçakgönüllülüğüyle geldiğini görenlerin cesareti kırıldı ve kafaları karıştı. Rabbinizin krallığının bu 

dünyadan olmadığına dair daha önce örneklere sahip olmanıza rağmen, bugün neden onları taklit 

edesiniz ve Kendimi bu şekilde açıkladığımı gördüğünüzde kafanız karışsın? 

68 Bir halka talimat veriyorum ki, yarın Beni bu şekilde duyma fırsatı bulamayan herkese öğretsinler. 

Bugün Beni dinleyenler, büyük bir sevgiyle kendilerine yakında ayrılacaklarını duyuran ve bu nedenle 

Kendisini çevreleyen herkese babalık sevgisini fazlasıyla bahşeden bir Baba duyuyorlar. Bu, kendisini 

hatırlamalarını isteyen, hiçbir çocuğunu hıçkırıklarla ağlarken bırakmak istemeyen, herkesin mirasından 

yararlanmasını arzulayan bir Baba'nın sesidir ve bu onun sevgisidir. 

69 Bu halk önümüzdeki mücadele, büyük ruhsal savaş için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olacak, 

çünkü O, bereketli yağmuruyla tohumumun yeniden filizlenmesini sağlayacak. 

70 Evet, insanlar, adım bir kez daha tüm dudaklarda, tavrım tüm yüreklerde olacak ve yasam tüm 

vicdanlarda açığa çıkacak. Bu ilahi çalışmaya katılanlar ne kadar mutlu olacaklar, çünkü bu ruhani 

mutluluk onlara tüm sıkıntılarını ve acılarını telafi edecektir. Burada, yeryüzünde Mesih'in öğrencileri 

olduklarını, İlahi Üstat'ın kendilerine yetiştirmeyi öğrettiği tohumu sevgiyle koruduklarını 

hatırlayacaklardır. 

71 Ruhunuz için bu huzuru elde edin, ey insanlar, sonsuzlukta bu yeri elde edin. 

72 Ben, Üstat olarak, önünüzden gider ve ruhunuza rehberlik ederim. Bu nedenle, öğrencilerimin 

işleri açık olsun, o zaman size bakanlar sizi örnek alacaktır. 
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Dünya aç ve siz besleyen ekmeğe sahipsiniz. Elçilerime yaptığım gibi sizi de hazırlıyorum. Onların 

yaptığı gibi Beni izlerseniz, tüm kötülüklerle savaşma gücümü hissedeceksiniz. Nasıl kullanacağınızı 

bilirseniz, doğanın tüm güçleri görevinizde size yardımcı olacaktır. 

73 Bugün insanlar arasında yokluk ve yoksulluk, beden için ekmek elde etme kaygısı görüyorsunuz, 

oysa siz bu tür zorluklara katlanmadan kendinizi korudunuz, çünkü Ben sizin huzura kavuşmanızı ve 

zamanınızın bir kısmını Benim öğretimi uygulamaya ayırmanızı istiyorum. 

Birçok erkek ve kadın göç eder ve bu topraklarda savaşmaktan yorulan kalpleri için bir sığınak ararlar 

ve bereketlerle dolu mübarek bir ülke bulurlar ve ekmeğinizi onlarla paylaşırsınız ve burada barınak 

bulurlar ve evlerini kurarlar. 

74 Uyanın ey insanlar, çünkü size Kendimi tanıtacağım sadece üç yıl kaldı. Bugün ruhunuzdan 

ruhunuza Beni arayın, çünkü kendinizi öksüz hissedeceğiniz saat çoktan yaklaşıyor ve ben bu sınavda 

güçlü olmanızı istiyorum. O zaman ruhani dünya artık size cesaret verici sözler, öğütler vermeyecektir. Bu 

'konseri' artık ötelerden duymayacaksınız ve bu nedenle ruhunuzu beslemeye devam etmek için nasıl 

yükseleceğinizi bilmeniz gerekiyor. 

75 Mükemmel olana yaklaşın. İradeni benimkiyle birleştir. Ruhunuz için iyi olan her şeyi arayın ve 

dünyevi malları daha az sevin. İnsanlık, onu geri tutacağım bir sınıra ulaştı. Karanlık yok olacak, yazıldığı 

gibi "daralar kökünden sökülecek, demetlenecek ve ateşe atılacak". Bütün bunlar olacak. Sizi buna 

hazırlıyorum, öyle ki içinde yaşadığınız zamanın farkına varabilesiniz ve insan kardeşlerinizi 

uyandırabilesiniz. Ne mutlu fidye almaya istekli olana, dua edip tövbe edene, çünkü o kurtulacaktır. 

Ancak bu nedenle reddedilirseniz, incinirseniz, ilahi tutkusundaki İsa'yı hatırlayın ve onu kendinize model 

olarak alın. 

76 Anlayışlı olun ve hakaretleri affedin. "Düşmanlarınız" olmamalı ve eğer sizinle savaşırlarsa, sevgi 

ve ışık silahlarınızı kuşanın. Bu şekilde davranırsanız, mükemmelliğe ulaşır ve yeryüzünde barış 

armağanına sahip olursunuz. Ben size tohumu veriyorum, sizin göreviniz onu ekmek. 

77 Gelmem gereken zaman önceden bildirilmişti ve bu kehanet gerçekleşti. Denildi ki: "İnsanlar 

günahın ve materyalizmin zirvesine ulaşacak. Savaşlar, her şeyi yok eden bir yangın gibi ulustan ulusa 

yayılacaktır. Nefret ve kötü niyet yabani otlar gibi büyüyecek ve tarlaları kaplayacaktır." 

78 Zaman içinde Beni unutacağınızı ve Sözümün yüreklerinizden çıkacağını biliyordum. İşte bu 

yüzden size dönüşümü bildirdim. 

Bu ışık sönmüş, insan kalbi İsa'nın dünyaya geldiği gece gibi soğuk ve duygusuzdur ve insanların 

evlerinde barınacak yer bulamayan Anne, çobanların ve sürülerin köylü barınağına sığınmıştır. 

79 Bugün insan olmak için bir rahim hazırlamadım, çünkü sizinle konuşmak için Ruh'ta geldim. 

Ve böylesine büyük bir katı yüreklilik ve inançsızlığın ortasında sizi buldum. Ben sizi seçtim ve siz de Beni 

kabul etmek için yüreğinizi hazırladınız. Beni dinlediniz ve imanınız alevlendi. 

80 Eğer Beni izlemek istiyorsanız, o zaman Sözüme itaat edin. Çarmıhını taşımana yardım edeceğim. 

Ama bugün Bana inanan bu halkın, yarın Beni çarmıha geren kişi gibi yargılamasını ve mahkûm etmesini 

istemiyorum. Bugün hangilerinin sadık kalacağını bilemezsiniz. Size söylüyorum, az sayıda olacaklar ve 

bazen yalnız olacaklar. Ancak yolları açık olacak ve melekler onları koruyacak ve onları tehlikelerden 

kurtararak cennete götürecektir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 199 
1 Kutsal Ruh'un esenliği sizinle olsun. 

2 Yorulmadan sizinle konuşuyorum çünkü öğrenciler için sınav yaklaşıyor ve o zaman işimi nasıl 

duyuracağınızı bilmenizi istiyorum. Onu her zaman tüm saflığı ve hakikatiyle sunabilmeniz için sizi onun 

ilkeleriyle tanıştırdım. 

3 Öğretilerim dünyayı tek bir idealde birleştirecek ve düşüncelerin, kalplerin ve iradelerin bu birliği 

bir kez gerçeğe dönüştüğünde, dünya barışı tanıyacak ve ruhun yaşamından daha fazlasını 

deneyimleyecektir. 

4 Bu zamanda dünya görüşleri ve doktrinlerin mücadelesi var. Herkes haklı olmak ister. Peki bu 

egoizm ve kişisel çıkar mücadelesinde kim haklı? Gerçeğin sahibi kim? 

5 Kendilerinin mükemmel yolda olduklarına ve gerçeğe sahip olduklarına inananlar bununla gurur 

duyuyorlarsa ─gerçekten, size söylüyorum, onlar henüz yolu bilmiyorlar; çünkü bu yolda alçakgönüllü 

olmak gerekir ve artık alçakgönüllü olmamak için başkalarının inancında bulunan gerçeği kabul 

etmemeleri yeterlidir. Ama size "İkinci Çağ "da zaten söylemiştim: "Ne mutlu yumuşak huylu ve 

alçakgönüllü olanlara." 

6 Hemcinsinin imanını ve inancını kınayan kişi kurtuluştan uzaklaşır, çünkü gururu ve aceleciliğiyle 

Tanrısı gibi olmaya çalışır. 

7 İkiyüzlülüğe düşmemeniz için kendinizi olduğunuz gibi göstermenizi söylüyorum. Samimi olun ve 

ruhun mükemmelliğine erişmek için hala çok eksiğiniz olduğunu düşünün. 

8 Alçakgönüllülüğüyle aldığı lütuf armağanlarını hak edilmemiş olarak gören kişi, ben ona ne kadar 

fazla lütufta bulunsam da, asla kendini beğenmeyecektir. 

Bir gün insanlar birbirleriyle savaşacak. Mücadele eşit olmayacaktır. Çünkü bazıları iddialarını dünyevi 

gücün şiddetine dayandırırken, diğerleri maddi yoksullukları içinde yalnızca sevgilerinin silahlarını 

sunacaklardır. Çünkü onların ruhani miraslarından başka bir vatanları olmayacaktır. 

9 Halkım, sizi buradan ve oradan seçerek bir araya getirdiğimi ve birleştirdiğimi biliyorsunuz. Çünkü 

yol gibi olan tüm mezheplerde ve kiliselerde, bu aileyi yarattığım ruhaniler ─ müritler vardır. Onları tek bir 

toplanma yerinde değil, tek bir Yasa'da, tek ve aynı sevgide birleştirdim. Çünkü kalbinin kardeşi için 

sevgiyle çarptığını hisseden herkes bu halkın çocuğu olacaktır. Size gerçekten söylüyorum, sadece 

Sözümün spiritüalizmden bahsettiği bu toplantı salonlarına girdiğiniz için değil, hemcinslerinize verdiğiniz 

sevgiden dolayı spiritüalist olacaksınız. 

10 Yüzyıllardır süregelen fikirlere, geleneklere ve hatalara karşı savaşmak zorunda kalacağınız 

düşüncesi sizi korkutmamalı, sayınızın az olması da sizin için önemli olmamalıdır. Size verdiğim ışığın 

esaret ve cehalet zincirlerini kırdığını biliyorsunuz. 

11 Ruhani yasayı, ahlaki yasayı ve dünyevi görevlerini yerine getiren ve yollarında bir erdem izi 

bırakan spiritüalist insanlar neyle suçlanabilir? Ama öğretmediğim her şeyden sakının ki, insan adaletiyle 

suçlanmayasınız. İkinci Çağ'da olduğu gibi bugün de size şunu söylüyorum: "Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, 

Sezar'a ait olanı Sezar'a verin." O zaman kimse sizi kınamak için kusur bulamaz. 

12 Yaşadığınız toprakları yöneten yasalara itaat edin ve diğer halkları yönetenlere saygı gösterin. 

13 Çalışmanız ve bilgi edinmeniz için sizi sözlerimle baş başa bırakıyorum. 

14 Çobanınız gibi, Müjde'yi kalplere ulaştırmak için elçiler olarak yola çıkın. 

15 Size doğrusunu söyleyeyim, insan ırkı sizin aracılığınızla kurtulmalıdır. 

16 Adım adım sizi sevgi yoluna, sizi tatmin ve huzurla dolduracak olan o dar yola yönlendiriyorum. 

17 Sizi yüce mutluluğa giden yolda Üstadın arkasında yürürken görmek istiyorum. Sizi Benden 

uzaklaştıran kötülük yollarını izlemeyin. 

18 Görevlerini yerine getirmiş olanlar şimdi Benim etrafımdalar. Ama Ben size sevgi ve merhamet 

dolu bir Baba olarak, her yeni günün birkaç dakikasını Bana ayırmayı yeniden öğretmek için geldim. 

19 "İşçiler", 1950 yılının sonunda bereketli bir hasat teslim edebilmek için gayret gösterin ve çalışın. 

20 Yerine getirmeniz gereken görev zordur, bazıları uzak yerlerde, diğerleri ailelerinin bağrında. 
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21 Bu zamanda size verdiğim miras, geçmiş zamanlarda sahip olduğunuz mirasın aynısıdır. Ama uzun 

zaman önce Benimle yaptığınız sevgi ve iyi niyet antlaşmasını bozdunuz ve bunu size hatırlatmak için size 

geri dönmem gerekiyordu. 

22 İnsanlığın yüksek bir ahlaksızlık seviyesine ulaştığını düşünün. Ancak, saf bir kalple hizmet 

etmelisiniz, o zaman kendinizi güçlü hissedecek ve kaosun ortasında bir bütün olacaksınız. Birleşin ki, 

kiliseler bir kale gibi, sağlam bir duvar gibi, her birinin güçlü bir halkası olduğu kırılmaz bir zincir gibi olsun. 

23 Düşeni kaldırın. Herkese sevgi dolu yardımlarımı sunuyorum. Ancak bazıları dünyanın cazibesine 

kapılmış ve henüz vicdanlarının sesini duymamışlardır. Sizin göreviniz onlara ulaşmak ve benim sevgi izimi 

takip etmelerini sağlayana kadar onlar için yolda bir asa olmaktır. 

24 Çocuklarım, Baba'nın öğretilerini koruyun ki siz de korunabilesiniz. 

25 Yeryüzünde zor bir görevi yerine getirebilmeniz için size bir beden verdim. Bu bedeni sevgiyle 

koruyun, ey ruhlar, çünkü emrime itaat etmezseniz acınız büyük olacaktır. 

26 Bedenine sen önderlik edeceksin ve seni itaat yolundan alıkoyan o olmayacak. 

27 Tohumu ekin ve filizlenmesini sağlayın ki, Baba'nın ambarlarına çoğalarak dönsün. 

28 Seni alçakgönüllü görmek benim isteğim. Ancak birçoğunuz, anlayış eksikliğinizle benden yardım 

istediniz. 

29 Görüyorum ki benim giysilerimi giymişsiniz. Sizi zamanın zorluklarından korumak için onları 

yanınıza bıraktım, ama yarı yolda bırakmak için değil. 

30 1866'dan beri aranızda benim yeni sevgi tezahürüm var ve...: Kaçırdığınız bir şey var mı? 

31 Acı kâsesini sabırla içene ne mutlu, çünkü onun acısı lütfa dönüşecektir. 

32 Tapınağı süsleyin, çünkü Baba uzun zamandır orada yaşamak istiyor. 

33 Yerinizi alın ve herkes Mesih'in aranızda olduğunu görsün. 

34 Sözüme itaat etmeniz ve insanlara iyi örnek olmanız benim isteğimdir; bunun için içinizde gücüm 

olsun. Size bir yol verdim ve o yol ışıkla doludur. İzimi takip et ve dağa tırman. 

35 Bazıları benden para istiyor, ama ben size söylüyorum: İlk Çağ'da yeryüzünde büyük zenginliklere 

sahiptiniz, ama Yasama itaatsizlik ettiniz. Bugün sofranızda ekmek sıkıntısı yok, ancak görevinizi yerine 

getirme süreniz kısa. Tohumumu insan kardeşlerinize aktarırken yorulmak bilmeyin ki, yaşam 

yolculuğunun sonunda Bana tohumun çoğaldığını gösterebilesiniz. 

36 Dünyalıdan korkma, benim ilahi adaletimden kork. 

37 Hepiniz Benim çocuklarımsınız ve doğru zaman geldiğinde hepiniz Bana geleceksiniz. 

38 Efendiye yaklaşan sizler aracılığıyla, ne kadar uzak olduklarını düşünürseniz düşünün, herkese 

veriyorum. 

39 Çoban tarafından hazırlanan tarlalara kadar, ki bunlar insanların kalpleridir. 

40 Çoban bir koyunun meleyerek ağladığını fark edince hemen yanına koşar ve onu ağıla getirir. 

41 Ağır imtihanlara maruz kalıyorsunuz, "İsrail". Ama Baba onları geçebilmeniz için size güç verir. 

42 Dünyadaki görevinizi yerine getirirseniz, ahirette sizi büyük bir sevinç beklemektedir. 

43 Cennetin Krallığı'nın kapıları açıktır ve içinde yaşamak isteyen herkesi davet eder. Bu kapıları 

vicdanınızda bulacaksınız. 

44 Bugün size Ruh'un ziyafetini sunmak üzere sevgi soframa oturtuyorum. 

45 İlahiyatımın çocukları, Üstadın müritleri, Sevgimin size gönderdiği mesajın ışığının ruhunuzun en iç 

kısmına nüfuz etmesine izin verin. 

46 Hoş geldiniz, ey Bana yorgun, hasta ve acı çeken ruhlarla gelen insanlar. 

47 İlahi ışınımın ışığına hoş geldiniz, çünkü onda güç, şifa ve neşe bulacaksınız. 

48 Neden aranızda benim bu şekilde gelmemi tuhaf karşılayanlar var? 

49 Size bu bedende olduğumu söylemedim. Hayır, size sadece bu zihnin Benim ilhamımı aldığını 

söyledim. Şu anda insanlara yeni bir mesaj veriyorum, tıpkı susuz tarlalara ve bahçelere akan engin bir 

pınar gibi. Zihninizin, içine ışığımı akıttığım bilgeliğimin sığınağı olduğunu unutmayın. 
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50 Düşüncelerimi, içlerinde ruhunuzu ve bedeninizi iyileştiren merhemi bulabilmeniz için sevgi ve 

samimiyet yayan kelimelere döktüm. Ayrıca size Tanrınıza gölgelerin, putperestliğin ve fanatizmin 

sunaklarında değil, gerçeğin sunağında tapınmayı öğrettim. 

51 Size getireceğim zenginlikleri alabilmek için kendinizi hazırlayın. Yeni mesajımın tam anlamını 

anlayabilmeniz için bugün bu perdenin yırtılmasına izin verin. 

52 Kitaplar olmadan ve sadece ruhla anlamanızı sağlarım. Size tüm vahiylerin anlamını yorumlamayı 

öğretiyorum. Bu şekilde artık putperestliğe düşmeyeceksiniz, çünkü alegoriyle yetinmeyeceksiniz, ama 

öğretinin hakikatini yorumlamak için onun özüne nasıl nüfuz edeceğinizi bileceksiniz. 

53 Cennetteki meleklerin ilahi konseri ebediyen dinlediklerini duymuşsunuzdur. Bu sembol hakkında 

düşündüğünüzde, cennette de yeryüzünde duymaya alışık olduğunuza benzer bir müzik duyduğunuza 

inanmaktan sakının. Böyle düşünen kişi materyalizmin tam bir yanılgısına düşmüştür. Öte yandan, her 

kim cennetin müziğini duyduğunda bu ilahi konserde Tanrı'yla uyum içinde olduğunu ve meleklerin bunu 

duyduklarında ne kadar mutlu olduklarını düşünürse, doğruyu bulmuş olur. 

54 Fakat her biriniz ruhunuzda Evrensel Konserin bir tonuna sahip olduğunuz halde, nasıl oluyor da 

bazıları bunu bu şekilde algılamıyor? Nasıl oluyor da bu kelimeyi duyan bazıları onu anlamıyor, 

hissetmiyor ya da yanlış yorumluyor? 

55 Ey sevgili çocuklar, siz anlayışınız zayıf olanlar, dua ederek ışığı arayın. Düşüncelerinizde Bana 

sorun, çünkü sorularınız ne kadar büyük olursa olsun, size nasıl yanıt vereceğimi sonsuzluktan bilirim. Ben 

de size sorular soracağım ki Üstat ile öğrenciler arasında hakikatin ışığı parlasın. 

56 Göksel müzik Tanrı'nın içinizdeki varlığıdır ve bu konserin ortasında, ruhani güzellik olan gerçek 

yüceliğe eriştiğinizde, ses tonunuz yankılanacaktır. Bu cennetin müziği ve meleklerin şarkısıdır. Bunu bu 

şekilde deneyimlediğinizde ve hissettiğinizde, hakikat varlığınıza yayılacak ve Tanrı'nın içinizde olduğunu 

hissedeceksiniz. Hayat size ebedi ve ilahi bir konser sunacak ve her sesinde bir vahiy keşfedeceksiniz. 

Mükemmel uyum içindeki güzel tonları henüz duymadınız - bazen tatlı tonlar, diğerleri güçlü. Eğer 

onları bir kez algılarsanız, size birleştiremeyeceğiniz belirsiz tonlar olarak görüneceklerdir. İçlerinde 

barındırdıkları güzelliğin tam olarak farkında değilsiniz. Ruhunuzda Tanrı'nın konserini duyabilmek için 

duyuları, tutkuları ve materyalizmin gölgelerini geride bırakmalısınız. 

57 Evrenin tezahürünü aldığınız halde neden sizinle olan diyaloğumu imkansız görüyorsunuz? Hepiniz 

Tanrı'nın düşünceleriyle dolu olmanıza rağmen, Ruhumun insanın düşünce yetisi aracılığıyla titreşimi size 

nasıl imkansız görünebilir? Melekler, dünyalar, mekânlar ve tüm yaratılmışlar O'nunla dolu olduğu halde, 

Tanrı'nın sizinle gizlice konuşması nasıl imkânsız olabilir? Neden ruhunuzu ele geçirmeyeyim ya da neden 

onu kendi haline bırakayım? Bunun gerçekten de imkânsız olduğunun farkında değil misiniz? 

58 Beni iyi dinleyin: Ben Üstad'ım, bu gezegen ruh için bir okuldur. Yaşam ve öğretilerim mükemmel 

bir konudur. Görevlerimi terk edeceğime ve öğrencilerimi unutacağıma gerçekten inanabilir misiniz? 

59 İnsanlar, ilahi konserin seslerinin etrafınızda yankılandığını ve ruhlarınızın onların uyumunu 

algılamak için yükselmesinin zorunlu olduğunu sizin için tekrarlıyorum. Eğer öyle değilse, bu seslerin, 

onları nasıl algılayacaklarını çok iyi bilen başkalarının beklentisiyle dünyanın boşluklarında yankılanmaya 

devam etmesine izin vereceksiniz. 

60 Ruhani olana karşı duyarlılık kazanmanızı istiyorum ki, bu kadar çok ağladığınız ve acı çektiğiniz bu 

dünyadaki kasvetinizi tatlandırabilesiniz. 

61 Benim içinizde ve sizinle birlikte olduğum gerçeğini inkâr edenleri dinlemeyin. Uyanın ve bugün 

size dinlemeniz için bağışladığım konserimin o bölümünü dinleyin. Kulaklarınız sadece ağıtların yankısını 

ve bu insanlığın savaşlarının uğultusunu duymaya hazırdı; bu da sizin ayrılığınızın ve uyum eksikliğinizin en 

iyi kanıtıdır. Bu kanıtı insan yaşamınızın her yerinde ve her alanında bulabilirsiniz. 

62 Kardeş kavgası ve ideolojiler savaşı doruk noktasına ulaşmıştır. Büyükler ve küçükler, güçlüler ve 

zayıflar, inananlar ve inanmayanlar bir karmaşa denizinde sürükleniyorlar. Ama budama zamanı geldi ve 

size doğrusunu söyleyeyim, iyi meyve vermeyen her ağaç budanacaktır. 

63 Acı, zaman ve hakikat, yabani otları kökünden kesen amansız bir orak olacak ve bunlar daha sonra 

yanlış olan her şeyin tüketileceği bilgelik ateşine atılacaktır. 
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64 Bu kaosun ortasında Benim sevgimden şüphe edenler de var. Buna karşılık ben de size diyorum ki: 

Bu çalkantılı denizin dalgalarını sadece ben sakinleştirebilecekken, bu dünyayı nasıl terk edebilirim? 

65 Unutmayın ki, ne zaman karanlıkta kalsanız, yardımınıza geleceğim, çünkü ben dünyanın ışığıyım. 

66 Fırtınalara neden olanlar insanlardır; ama benim görevim onlara barış yapmayı öğretmektir. Ve şu 

anda öğretilerimle yaptığım da tam olarak budur; öğretilerim her zaman tatlı ve ahenkli bir konser olarak, 

sevgi ve adalet krallığından gelen bir mesaj olarak inmiştir. 

67 Kalplerinizle konuşmaya devam edeceğim. Cennet de kendisini sizin dünyanızda tanıtmak ister. 

Bırakın bunu aklınız aracılığıyla yapsın. 

68 Yaratıcı'nın yarattıklarından ayrılması imkânsızdır; tıpkı hiçbir bedenin başsız ya da güneşin 

gezegensiz var olamayacağı gibi, Mesih ile insan arasında herhangi bir mesafe olması da imkânsızdır. 

69 Gerçeği severseniz, varoluşunuzda tadını çıkardığınız güzellik harika olacaktır. Ve ruhunuza 

sunduğum o kutsal özgürlüğe eriştiğinizde, düşünme yetiniz aracılığıyla göklerde, uzaylarda ve dünyalarda 

seyahat edeceksiniz. 

70 Peygamberler tarafından uzun zaman önce bildirilmiş olan bu sıkıntı döneminde sizi teselli 

ediyorum. Bu zamandaki elçim Roque Rojas, yakında gelecek olan sınavlardan size bahsetti ve ilk ses 

taşıyıcımdan size kehanetlerin artık gerçekleşeceğini bildirdim. 

O günlerde bile Beni dinleyenler, Efendinin size şöyle dediğini hatırlayacaklar: Bakın, yaşam değişecek 

ve insanlık çok acı bir kâse içecek. Uluslar birbirlerini göz ardı edecekler. Ebeveynler çocuklarını yanlış 

değerlendirecek ve çocuklar da ebeveynlerini yanlış değerlendirecektir. Koca karısını reddedecek, kadın 

da hayat arkadaşına karşı günah işleyecek ve birçok çocuk, ebeveynleri olmasına rağmen, yetim gibi 

büyüyecek. Yayılacak olan ahlaksızlık ve artacak olan açlık ve günah sonucunda birçok insan ölecektir. 

71 Ve işte, birkaç yıl içinde tüm bu felaketler hayatları, evleri, ulusları, inançları ve kurumları azgın bir 

sel gibi silip süpürecek. Tekrar tekrar Beni dinleyenlere, bu selin kendilerini sürüklemesine izin 

vermemeleri için izlemelerini ve dua etmelerini söylüyorum. 

72 Ailelerinizin erdemine ve evlerinizin huzuruna göz kulak olun. En yoksulların bile nasıl bu 

hazinenin sahibi olabileceğini görün. 

İnsan ailesinin Ruhsal Ailenin bir somutlaşması olduğunu kabul edin: bu ailede erkek baba olur ve 

böylece Cennetteki Babasına gerçek bir benzerlik taşır. Şefkat dolu anne yüreğiyle kadın, İlahi Anne'nin 

sevgisinin imgesidir ve birlikte oluşturdukları aile, Yaratıcı'nın Manevi Ailesi'nin somutlaşmış halidir. 

Ev, eğer ebeveynler kendileri üzerinde çalışmaya istekliyse, yasalarımı yerine getirmeyi en iyi 

öğrenebileceğiniz tapınaktır. 

73 Ebeveynlerin ve çocukların kaderi Benim elimdedir. Ancak hem birinin hem de diğerinin kendi 

görevlerinde ve kefaret ödevlerinde birbirlerine yardımcı olmaları gerekmektedir. 

74 Tüm ebeveynler ve çocuklar birbirlerini sevseydi, çarmıh ne kadar kolay olurdu ve varoluş ne 

kadar katlanılabilir olurdu! En zor sınavlar sevgi ve anlayışla hafifleyecektir. İlahi iradeye teslimiyetlerinin 

huzurla ödüllendirildiğini göreceklerdi. 

75 Yeryüzündeki ilk kurum evlilikti, çünkü bu birliktelik ilk kadın ve ilk erkekten beri Yaratıcı 

tarafından kutsanmıştı. Yasalarım ve vahiylerim her zaman size bu görevin büyüklüğünden bahsetmiştir. 

Yeryüzünde sizinle birlikteyken, eşleri ve aileleri ziyaret etmek Beni memnun ederdi. Evlerdeki 

Varlığım bu birlikteliği kutsadı ve meyvelerini kutsadı. Çocuklarla, gençlerle ve yetişkinlerle konuştum; 

uşakla ve ailenin babasıyla, hizmetçiyle, ev hanımıyla ve anneyle konuştum. Çünkü her şeyi restore etmek 

ve ruhani yaşamın gelişim aşaması olan bu dünyadaki yaşam yoluna yeni ışıklar vermek gerekiyordu. 

Sözüm herkes içindi. Bu yüzden ne zaman konuşsam, anneler çocuklarının ellerinden ya da 

kucaklarından tutarak telaşla yanıma geliyorlardı. O sade yürekler İsa'nın kendilerine "Oğul'u tanıyan 

Baba'yı tanır" dediğini duyduklarında, bu sözde Tanrı'yı duyduklarını hissettiler ve yüreklerinin 

derinliklerinden Efendilerine şöyle dediler: "Şükürler olsun, Sen beklediğimiz Mesih'sin! Adına geldiğiniz 

O'na hamd olsun". 
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76 Benim gelişimle birlikte artık yeni bir çağ başladı, ama sözüm özünde aynı. Size unuttuklarınızı 

hatırlatır, yeni dersler öğretir ve hayatınızı mükemmelliğe yaklaştırarak yüceltir. 

77 Benim yasamda yaşıyor olsaydınız ─ sizce kendimi bu biçimde tezahür ettirerek cisimleşir miydim? 

78 Başka zamanlarda ektiğim tohumları kelimelerimle besliyorum. Ancak bu şekilde sadece 1950 

yılına kadar konuşacağım. Bundan sonra ruhunuzu beslemeye devam edeceğim ama Benim tezahürüm 

daha ince ve yüce olacak. 

Bugün size insanlar tarafından çiğnenen bazı ilkeleri hatırlatmaya geldim. İlahi öğütlerimle şimdi 

evliliği ve aileyi bir kez daha kutsuyorum. Ancak ruhani ufkunuzu genişletmek ve bencilliğe düşmenizi 

önlemek için, size bu insanların içinde gerçek bir ruhani aile oluşturmaya başlamayı öğretiyorum; bu 

ailenin Babasını sonsuzlukta göreceksiniz ve o zaman dünyada tüm komşularınızı kardeşleriniz olarak 

göreceksiniz. 

79 Sevdiklerine karşı görevini yerine getiren bir kişinin, öğretimi sözleriyle ve örneğiyle yaymak için 

evini, halkını ve hatta ulusunu terk etmeye kendini daha güçlü ve daha layık hissedeceğini düşünmüyor 

musunuz? 

Endişelenmeyin çünkü size evinizi ve yurdunuzu terk etmeniz gerektiğini söylüyorum. Size geride 

bıraktıklarınıza göz kulak olacağımı ve ikinci bir seyahat paketi almanıza gerek kalmayacağını söylüyorum. 

Görevinizi yerine getirebilmeniz için yolları, kapıları ve kalpleri önceden hazırlayacağım. Bazı 

tatminlerinizden fedakârlık etmeniz gerekecek olsa da sizi kanlı bir kurban beklemiyor. Çocuklarından 

birinin taşraya gitmek üzere ayrıldığı aile kutsanacaktır. 

Size gelecek olan bu şeylerden söz ediyorum çünkü size sözümü vereceğim sadece üç yıl kaldı ve 

kimsenin sizi aldatmaması için sizi hazırlıklı bırakacağım. Sezgi yeteneğiniz bu zamanlarda size rehberlik 

edecek, böylece nereye ve hangi yoldan gideceğinizi bileceksiniz. 

Öğrenciler yalnız yürümeyecek, üzerlerinde onları desteklemek için ışık ruhlarından oluşan büyük bir 

lejyon yürüyecek ve hepsinin üzerinde ruhsal çoban İlyas yollarını aydınlatacak ve koyunlarını 

koruyacaktır. Benim isteğim sizin işlerinizde ortaya çıkacaktır. 

80. Bu işin tek sorumlusu siz değilsiniz. Öbür dünyada sizden sonra enkarne olup ekiminize devam 

edecek olanlar zaten var. Dünya değişecek ama bu bir anda olmayacak. 

81. Sözlerim üzerinde düşünün ki, zihinlerinizde ışık olsun. Siz insanlar, Baba'nın yaratılışında işgal 

ettiğiniz yeri ve sahip olduğunuz görevi öğrendiğinizde, kaderinizin sonsuza dek sevmek ve kutsamak 

olduğunu bileceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 200 
1 Cennetin krallığının kapıları, onun nimetlerinden faydalanmak isteyen herkese açıktır. Bu krallık 

insanın ruhundadır. 

2 Işık mesajlarımı almaya hazırlanırken sizin ruhunuzda ve benim ruhumda bir kutlama var. 

3 Hoş geldiniz, ruhsal sevgiye ihtiyaç duyan hasta, acı çeken insanlar, çünkü Benimle birlikte çok 

eksikliğini duyduğunuz iyileştirici merhemi, ışığı ve gücü bulacaksınız. 

4 Sizi seviyorum ve bu nedenle acılarınızı, endişelerinizi ve korkularınızı gidersin ve sevgimle 

sarmalandığınızı, korunduğunuzu ve sizi bekleyen birçok tehlikeden korunduğunuzu hissedin diye size 

ışığımı gönderiyorum. Merhamet pınarım sizi ruhen ve bedenen iyileştirmek için taşar, ama size yaptığımı 

bu dünyada ve tüm dünyalarda gerçekleştiririm. Çünkü Teselli Ruhum çocuklarımın yaşadığı tüm 

dünyaların üzerine inmiştir. 

5 Kendinizi Benimle beslerseniz, Beni nasıl kabul edeceğinizi bilirseniz, artık Beni inkâr edemezsiniz, 

artık size yaşam veren bu ekmekten ne şüphe eder ne de onu göz ardı edersiniz ve varlığınız sürekli bir 

minnettarlık ve sevgi ifadesi haline gelir. 

6 Vaat edilen Cennet Krallığı'nın sevinçleri hakkında bir fikriniz var mı? Mükemmel varlıkların 

yaşamının nasıl olabileceğine dair zihninizde bir resim oluşturmak istediniz ve şarkılardan, güzellikten, 

saflıktan ve sevgiden bahsettiniz. Ama şimdi size o dünyada mükemmel bir uyum olduğunu söylüyorum. 

7 Eninde sonunda hepinizin o konserin bir parçası olacağınızı, kendinizi mükemmelleştirip Bana 

geldiğinizde o mutluluğu paylaşacağınızı bilmelisiniz. 

O zaman Benimle buluşacaksınız ve Ben de Bana verdiğiniz onurun tahtında olacağım. 

Ama o zaman kendi içinizde Benim varlığımı keşfettiğinizde ve sizi ona ortak etmek için gözlerinizin 

önüne getireceğim eserimi, yaratımımı düşünerek mest olduğunuzda, bu ilahi müzik ruhunuzda 

yankılanacaktır. Benimle birlikte olduğunuzda, en güzel uyumu algılayacaksınız ve en tatlı şarkı 

ruhunuzdan Benimkine yükselecek. 

8 O zaman, Benim Varlığımın içinizde parladığını hissettiğinizde, her adımınızda bir konser, her seste 

bir vahiy keşfedecek ve Bana o kadar yakın olacaksınız ki, sonunda Beni varlığınızın tek nedeni ve amacı 

olarak göreceksiniz. Sizi, yolculuğunun son aşamasına ulaşmış, başarısının ve kendisini neyin beklediğinin 

farkında olan bir yolcuyu kabul ettiğim gibi kabul edeceğim. 

9 İnsanlar, bu güzel tonlardaki müziği henüz duymadınız çünkü henüz ruhlarınızı 

maddesizleştiremediniz. Konser, ulaşabildiğiniz dünyanın ötesinde yankılanıyor. Ama yakında Benimle 

birlikte olmanız için yolu hazırlıyorum. 

10 İnsan aklı aracılığıyla Benim tezahürümü neden zor olarak görüyorsunuz? Ruhunuzla her zaman 

temas halinde olabileceğimden şüpheniz mi var? Ne zaman 

Yaratılış Benim tarafımdan beslenir ve tüm ruhlar bir ağacın dalları gibidir, aynı ağaçta yaşar ve onun 

özsuyuyla beslenir ─ sizin Efendiniz, Hekiminiz ve Babanız olmama rağmen, uzakta olduğumu veya 

acılarınıza kayıtsız kaldığımı nasıl düşünebilirsiniz? 

11 Dinle: Dünya görüşlerinin savaşı yaklaşıyor. 

Enkarne ve bedensiz ruhlar bir karmaşa denizinde çalkalanır. Herkes kendi acı ve kötülük hasadını sunar. 

Hepsi birbirini yaralamaya ve öldürmeye çalışır, hepsi bir yıkım işi yapar; ama acı onları da vurmuştur. 

Şimdiki zamanda, orakçı iyi meyve vermeyen her ağacı kesme göreviyle hazır bulunmaktadır. Bu 

büyük savaşta sadece adalet ve hakikat galip gelecektir. 

Birçok kilise yok olacak, bazıları kalacak. Bazılarında gerçekler parlayacak, bazılarında ise sadece 

aldatmaca sunulacaktır. Ancak doğruluk orağı, yeryüzünde var olan her tohum yargılanana kadar 

kesmeye devam edecektir. 

12 O zamanlarda, kendilerini ruhsallaştırmış olanlar ideale, yüceliğe erişecek ve bu bilgi onlara gerçek 

bilgeliği verecektir. Size rehberlik edecek insan bilimlerine ihtiyacınız olmayacak. Çünkü öğretilerim 

aracılığıyla yeterince hazırlanmış olan ruh, bilmeniz gereken her şeyi size açıklayabilecektir. 
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13 Yasa bilginleri, filozoflar ve rahipler Bana gelecekler, Ben de onlara yanıt vereceğim ve Sözümle 

onları dönüştüreceğim. Bazıları Beni anlayamayacak ve kafaları karışacaktır. Diğerleri alçakgönüllülükle 

Benden bağışlanma dileyecek. Benden kanıt istemeyecekler. Ama bunu onlara vereceğim çünkü onları 

seviyorum ve Beni tanımalarını istiyorum. 

14 Bilim insanları insanlara cevap veremediklerinde, sorunlarını ve şüphelerini çözemediklerinde, 

Bana geleceklerdir. O zaman onları eğitmek ve teselli etmek için beklediğimi öğrenecekler. Bu sözün 

Mesih'ten, tüm acı çekenleri nasıl okşayacağını bilen ve herkesle sevgi dolu o dilde konuşan O'ndan 

geldiğini öğrenecekler ─ aynı dilde Üstat size şu yüce buyruğu öğretmişti: "Birbirinizi sevin." 

15 Arınma zamanlarında yaşıyorsunuz ve acının ağıtları çoktan duyuldu. Ama bu acı, kendinizi 

arındırmanıza ve tapınağın sütunları olmanıza hizmet edecektir. Ve sizden sonra yeni havariler gelecek. 

16 Sizi teselli etmek ve onarım yolunda ilerleyebilmeniz için size sebat vermek üzere yanınızda 

olacağım. Düşmanlarınızı dosta dönüştürmenizi istiyorum, böylece mücadelenizde tüm çalışmalarınızın 

meyvesini alacağınız cennetin krallığını kazanabileceksiniz. 

17 Yüreklerinizi değiştirebilmeniz için sizinle bu şekilde konuşuyorum, çünkü kaderiniz sevmek ve 

kutsamaktır. İsa'nın yaşadığı gibi, her zaman Baba'yla birlik içinde, yaratılışın tüm varlıklarıyla mükemmel 

bir uyum içinde yaşayın. 

18 İyi bir şey yaptığınızda, terk edilmiş bir çocuğu okşadığınızda, muhtaç bir insana destek 

olduğunuzda veya savunmasız bir varlığı koruduğunuzda ─ içinizden bir sesin sizi kutsadığını ve bu yolda 

devam etmeniz için sizi cesaretlendirdiğini duymadınız mı? Kimin sesi bu? Bu vicdandır. Bu, kendisini 

örnek aldığı için çocuğu ödüllendiren Baba'nın sesidir. 

19 Eğer Tanrısallığımın değerli çocukları, yüceliğimin ilk mirasçıları olmak istiyorsanız, önce kendinizi 

arındırmalısınız ve artık en iyi arındırıcı suların iyi işler olduğunu biliyorsunuz. Sizlerle bu şekilde 

konuşuyorum ki, sizi Krallığımda beklediğimi, bugün O'na giden yolda olduğunuzu, ancak daha gidecek 

uzun bir yolunuz olduğunu hissedebilesiniz. Her birinizden bir havari ve her havariden de bir usta 

yaratmak istiyorum. 

20 İnsanlığın Tanrı'ya tapınmasını farklı biçimlerde gerçekleştirdiğini not ediyorum. Ama size şunu 

söyleyeyim, hiçbir dini topluluğu daha önemli ya da daha önemsiz görmüyorum. Size sevgiyi öğrettim ve 

tek bir gerçek vardır. 

İnsanlığı kurtarması gerekenin bir kilise, bir rahip ya da birçok rahip olduğunu düşünmeyin. Ben, bilge 

ve sevgi dolu Çoban, sizi barındıran, teselli eden ve sizi o kadar çok sevenim ki, size gerçeğin ve yaşamın 

yolunu öğretmek için yaşamımı sizin için feda ettim. 

21 Eğer o zamanın insanları Beni görebileceklerine inansalardı 

Hayatımı alacaklar, yok edecekler ve Öğretimin ortadan kalkmasına neden olacaklardı, sadece Bana daha 

fazla hayat ve kurban yoluyla elde edilen daha yüksek yücelik vermeyi başardıklarının farkında değillerdi. 

Çarmıhımdan tüm zamanların havarilerini kutsadım ─aynı yolda Beni izleyen herkesi. 

22 Aynı şekilde, şu anda Beni kabul etmiş olan ve işimi sürdürmeye hazırlanan sizleri de kutsuyorum. 

23 İsrail, yorgun gezgin, Üçüncü Çağ'daki kaderini tamamlamak için Benim sözlerimi arzulayarak 

geliyorsun ve Bana dudaklarında acı ve kalbinde acıyla varıyorsun. Siz ve çocuklarınız tehlikeli yollardan 

geçtiniz ve bugün Ruhumun çağrısını duyarak, cesaretlendirileceğinizden emin bir şekilde acele 

ediyorsunuz. 

24 Bazılarıyla emirlerimi beklerken alçakgönüllülükle karşılaşıyorum. Diğerleri çok günah işledikten 

sonra benim yanımda pişmanlık duyarlar. Bazıları da merakla benim öğretimi araştırıyor ve kendilerini 

mahkum edecek bir hata arıyorlar. Sizi tanıyorum, sizi seviyorum ve bugün her şeyi kabul ediyorum. 

25 Beni bekleyen yüreklere kısa sürede Müjde'yi ulaştırmak için alçakgönüllüleri kullanacağım. 

Günah işleyenleri berrak bir su olan Sözümle temizlerim. Onu bağışladığımı ve öğrencim yaptığımı 

öğrendiğinde, tövbe edecek ve bir daha günah işlemeyecektir. Sorup soruşturana ve kuşkulana gerçeği 

bilmesi ve Bana tanıklık etmesi için gerçeği açıklar ve ona kanıt veririm. 
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26 Hepiniz hazır olduğunuzda, sizi zihinlerini eğitmiş ve belagat sahibi olanlara göndereceğim. Ama 

kendinizi onlardan aşağı hissetmeyecek ya da onları kıskanmayacaksınız, çünkü size büyük ruhsal 

yetenekler verdim. 

27 Bilim yakında duraklayacak. Birçok âlim rahatsız olacak ve edindikleri bilgi onları ruhun esenliğine 

ve huzuruna götürmediği için bilgilerinin yararsız olduğunu düşünecektir. Bu sonuca vardıklarında, Beni 

arayacaklar, ruhsal yaşamın özünü ve amacını bilmek isteyecekler ve alçakgönüllülükle sırlarıma nüfuz 

etmelerine izin vermemi isteyecekler ve Ben de Benim isteğim olduğu sürece nüfuz etmelerine izin 

vereceğim. 

28 Beni en çok takip edecek olanlar yoksullar, mirastan mahrum bırakılmışlar olacaktır. O zaman, 

Sözümün bolca dağıttığı bu büyük ruhsal bilgi hazinesini aldıklarında, bu zamanda dünyaya gelişime 

tanıklık etmek için sevgi dolu bir şekilde yola koyulacaklar. Bazıları peygamber olarak görünecek, diğerleri 

Söz'ün armağanıyla kalpleri kazanacak ve hepsi insanlar arasında sevgi işleri yapacak. 

29 Hor görülen uluslar, kendilerini paçavralara saran halklar uyanacak, Beni sevecek ve insanlığa 

hizmet edecekler. Bunların arasında acı içinde arınmış büyük ruhlar da vardır. Bu yaratıkların özünde 

Benim elçilerim, Benim havarilerim gizlidir. Tüm ulusları çağıracağım ve kısa bir süre içinde sözümü 

anlayacak olanlar Bana gelecek ve Benim öncülerim olacaklar. 

30 İsrail, orada emirlerimi bekleyen ve kaos içinde yaşayan silah arkadaşların var. Onlar barış için 

yalvarırken, diğerleri yıkım çağrısında bulunuyor. Yeni ufuklar, yeni topraklar görmeyi arzularlar, daha 

sıcak topraklara göç etmeyi, orada evlerini kurmayı ve ruhlarını ilahi yasalara uygun olarak geliştirmeyi 

arzularlar. 

31 İnsanların dini uygulamalarındaki kusurlar, dinin hakikatine ulaşıldığı ölçüde ortadan kalkacaktır. 

Ruhaniyet kalplere nüfuz eder ve sahte putlarından bıkmış olan ruh Benim varlığımı, Benim sözümü özler. 

Ne ırmak kıyılarında, ne dağlarda, ne vadide, ne de çölde Bana yakarmayacaklar. Beni ruhlarının 

derinliklerinde arayacaklar ve orada Beni sevecekleri bir tapınak inşa edecekler. 

32 Dünyevi olarak güçlü olan birçok insanın sosyal seviyelerinden aşağıya indiğini göreceksiniz ve bu 

durumda, ruhları için bir mihenk taşı gibi olacak büyük denemelerden sonra, Benim öğretimi 

arzulayacaklar ve erdemleri nedeniyle yükselecekler ve insanlara verdiğim armağanların gerçek değerini 

bilecekler. 1950 yılında tahminlerin çoğunun gerçekleştiğini göreceksiniz. 

33 Kurak tarlalar gibi olan birçok yürek meyve verecektir. Ama her gün bakımını üstlendiğim sizlere 

diyorum ki: Kendinizi hazırlayın ve tohumumu saçmaya hazır olun. 

34 O yıldan sonra "İsrail halkı" arasında çekişme olacak ve sadece uyanık ve duacı kalanlar ve 

yasalarımda çalışanlar diğerleri için koruma olacak. 

35 Güvenli bir şekilde yürüyebilmeniz ve hemcinslerinizi eğitebilmeniz için size ışık verdim. 

36 Hem şu anda Beni dinleyenler hem de Benim tezahürümden hâlâ uzak olanlar kutsanmış olsun. 

37 İçinde yaşadığınız zaman bir mücadele, ruhani mücadele ve dünya görüşleri mücadelesi 

zamanıdır. 

38 Bu ipucu gereklidir, çünkü öğretilerin gizemine sürekli olarak nüfuz etmeye çalışanların önünde 

durmanız gerekecektir. Aynı şekilde, farklı inançlara sahip erkek ve kadınlardan oluşan bir kalabalığın 

önünde duracak ve sonra her kilise veya mezhepte, eylemleri mükemmellik içerdiği için çaba sarf eden iyi 

niyetli insanlar olduğunu keşfedeceksiniz. 

39 Lütfum herkes içindir; çünkü insan dünyasında herkesin, sadece bir an için bile olsa, kalplerinin 

Benim İlahiliğime olan sevgiyle alevlendiğini gördüm. 

40 Yeryüzüne dağılmış olan bu insanlar hâlâ iyilik yapmak için çabalamakta ve komşularına faydalı 

olmanın bir yolunu aramaktadır. Size doğrusunu söyleyeyim, bu azme sahip olan herkes Benimle 

birliktedir. 

41 Size ışığın tüm yerlerde, tüm ülkelerde, tüm kıtalarda ortaya çıkacağı zamanın geleceğini 

söylemiştim. Bu ışık insanın ruhani eğitimine göre parlayacaktır. Ancak bu sayede yeni ve daha doğru bir 

yaratılış anlayışı, yeni bir maneviyat kavramı oluşacaktır. Bu şekilde ruhsal gelişimin yeni bir aşaması 

başlayacaktır. 
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42 Tüm akıllı insanlar nihayet birleştiğinde, ilahi, ebedi ve ruhani kavramları açıklığa kavuşacaktır. 

İnsanlar birçok sınavdan geçecektir. Ancak bu iş bittiğinde gerçekler daha da gün yüzüne çıkacaktır. Ve 

her zaman kristal berraklığında ve daha yüksek olan gerçek, herkes tarafından anlaşılabilecektir. Böylece 

ruhani birleşme bir gerçeklik haline gelecektir. 

43 Size açıkladığım öğreti ve verdiğim kurallar evrensel olarak tanınacaktır. Ama unutmayın ki, 

aktarmanız gereken ifade biçimi değil, Benim Sözümün anlamıdır. 

44 İbadetinizin dış görünüşünün değişmesinden de endişe etmeyin. Size gerçekten söylüyorum, 

eylemlerinizin yalnızca özünün ve saflığının Baba'ya ulaşacağını anlayacağınız zaman gelecektir. 

45 Eğer Spiritüalizmi derinlemesine anlarlarsa, sizi tarikat fanatizminin son kalıntılarını bile terk 

etmeye zorlayacak birçok arkadaşınız size gelecektir. 

46 Size yaklaştığımda ve ses taşıyıcısı aracılığıyla Kendimi tanıttığımda, anlamadan ve hissetmeden 

dinleyenleri keşfederim. Ayrıca sadece meraktan dolayı gelenler de var. Bazıları ruhani dünyayı test 

etmeye çalışmıştır. Birçoğu gerekli saygıyı göstermiyor. Ama gözlerinin önünde doğrulanan doğaüstü 

olaylara nasıl bu kadar inanabiliyorlar? Eğer bu mucizeyi daha yüksek bir güce atfetmezlerse, olup 

bitenlere makul bir açıklama getirmeleri mümkün olabilir mi? Kendilerini sorgulayan kişiye bu çalışmanın 

ne olduğuna dair nasıl bir açıklama yapabilirler? 

47 İmanı olan kişi bu yerlerden kutsanmış suyu alır ve onunla mucizeler gerçekleştirir. Ama Üstat size 

soruyor: O suda gerçekten doğaüstü bir güç var mı? Size doğrusunu söyleyeyim, güç suda değil, 

kendinizdedir, imanda ve işlerinizin doğruluğundadır. Çünkü Rab doğada ve tüm yaratılışta olduğu gibi 

sizin içinizdedir. O zaman size söylediğimi hatırlayın: İnancınız sizi kurtaracaktır. 

48 Ben aklınıza ışık veren ve duygularınızı iyilik yoluna yönlendirmek için harekete geçiren ebedi 

mucizeyim. Ancak insanoğlu Babasından daha fazlasını talep etmiş ve sadece ruhunun duyarlılığıyla 

algılaması gereken şeyleri görmek, duymak ve elleriyle kavramak istemiştir. Ama sevgimden dolayı 

çocuklarıma boyun eğdim, çünkü onlar için anlayışım var ve onları barındırıyorum. 

49 Bu nedenle, şu anda Ruhsal Dünyamın size yaklaşmasına izin verdim ve hepinizin bu mucizelerin 

gerçekleşmesine doğrudan tanık olabilmeniz ve Varlığıma inanabilmeniz için size aklınız aracılığıyla 

tezahür etme armağanını verdim. 

Ruhani varlıkların tezahürü, İşimin izcilerinin kötü niyetli yorumlarını teşvik edecek, bunu size zarar 

vermek, iftira atmak ve sizi büyücü olarak mahkûm etmek için bir silah olarak kullanacaklardır. Ancak bu 

bildiri tohumlarını ektikten sonra ortadan kaybolacaktır. O zaman size verdiğim armağanların var olmaya 

devam edeceğini ve mucizelerin gerçekleşmeye devam edeceğini göreceksiniz, çünkü o zaman 

öğretilerimin yardımıyla her zaman aktif hayırseverliği en iyi şekilde uygulamaya çalışarak adımlarınızı 

sezgisel olarak yönlendireceksiniz. 

50 Size sabit davranışlar önermediğimi anlayabilmeniz için Sözümü araştırın. 

51 Koruyacağınız ve yaşam yollarına saçacağınız şey benim sevgi özümdür. Çünkü bu buluşma 

yerlerine artık ihtiyaç duymayacağınız günler gelecektir. Yolunuzda, yatak odanızda, dağlarda, her yerde 

Kendimi tanıtacağım. Hayırseverlik uygulamak ve Benim öğrencilerim olduğunuzu kanıtlamak için alanınız 

sınırsız olacaktır. Her birinizin içinde bulunduğu koşullar da farklı olacak, ama size her zaman iyilik yapma 

fırsatı verecektir. Bu iyiliği düşüncelerinizle olduğu kadar eylemlerinizle, sözlerinizle ve hatta bakışlarınızla 

da yapabileceksiniz. 

52 Vicdanınızın kendi eylemlerinizin yargıcı olmasına alışın; bu size içinize yerleştirdiğim her şeyi 

ifade edebilmeniz için nasıl çalışmanız gerektiğini gösterecektir. 

53 Eğer çalışmalarımdaki kardeşlerinizin benim tezahürlerimin nedenini açıklayamadıklarını 

görürseniz, o zaman ayağa kalkın ve açıklayın. Bunun için gerekli bilgiye sahipsiniz. 

54 Sadece iman elçilerinin etrafımı sardığı an geldiğinde şaşırmayın. Size, "Çok kişi çağrılır, ama az kişi 

seçilir" demiştim. Ancak bunun nedeni bazılarını seçip diğerlerini reddetmem değildir. Herkesi 

çağırıyorum. Ama bazıları Benimle kalırken, diğerleri ayrılır. 

55 Pek çok kişi Bana geldi ve gelmeye devam edecek. Ancak sadece içlerinde komşuluk sevgisi 

tohumunu taşıyanlar kalacaktır. 
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56 Bu söz sadece insanlar için değil, aynı zamanda ruhsal ev sahipleri için de geçerlidir, çünkü tüm 

dünyaya dağılmış olan ruhsal ev sahiplerinin yerine getirmeleri gereken bir misyonları vardır. 

57 Sana özgür iradeni bırakıyorum. İstediğiniz yere gidin ve sevgiyi hissettiğiniz yerin sizi en çok 

memnun ettiğini hissedeceksiniz. Sözüm sizi bir ses taşıyıcısı aracılığıyla ikna etmiyorsa, Beni tam olarak 

hissettiğiniz yerde arayın. 

Çünkü Beni izleyen herkes Beni yüreğinde hissedecektir. 

58 Sizi kendi aranızda uzlaştırmak, birleştirmek, asla bölmemek istiyorum. Size ışık veriyorum ki, 

zamanı geldiğinde gerçeği gerçek olmayandan nasıl ayırt edeceğinizi bilesiniz. 

59 Sizi, baba sıcaklığını özleyen ya da yaşam yolunda kendilerine rehberlik edebilecek bilgeliği 

özleyen küçük çocuklar gibi görüyorum. 

60 Kesinlikle önemsizsiniz, ama zayıflığınız yüzünden, yaşam yolculuğunuzda size birçok şekilde 

verdiğim dersleri kullanmadığınız için. 

61 Benim adımı ve sözümü bilenin kendisine cahil, anlamsız ya da zayıf demeye hakkı yoktur. Bir 

zamanlar size Sözümde şöyle demedim mi: "Yol, Gerçek ve Yaşam Ben'im"? Bu sevgi yolunda yürürseniz 

ve bilgeliğimin ışığıyla kendinizi beslerseniz neyiniz eksik olabilir? İnsan doğduğu anda haklı olarak ağlar! 

Ruh, gözyaşı vadisinin onu beklediğini zaten bilir. 

62 Neden bu gözyaşı vadisini bir barış diyarına dönüştürmüyorsunuz? Öğretilerimin anlamının bu 

güzel hedefe götürdüğünü anlayın: "İyi niyetli insanlara yeryüzünde esenlik" ─ Cennetin lütfu ve 

kutsaması olan bir esenlik, insanların birbirlerini sevme emrine itaat ederek sahip olabilecekleri bir 

esenlik. 

63 Huzura ulaşmanın sırrı budur. Onu dünyaya açıkladım, ona o krallığın kapılarını açan anahtarı 

verdim. İnsan bunu çok iyi bilir ama sevgi yolunda huzura, yüceliğe ve bilgiye ulaşmak istememiştir. Kendi 

fikirlerine göre bir dünya ve kendi zevkine göre bir barış inşa etmeyi tercih etmiştir. 

64 Tanrı'daki kardeşlik temelleri üzerine inşa etmediği için eseri çökmüştür ve bu yüzden bugün kibir 

dünyası çökmektedir. İnsan, biliminin ilerlemesinin gururuyla, keşiflerine bir zafer şarkısı söylemek ister. 

Ama bunun yerine, sevgisini katmadığı işinin sonucunu hissettiğinde göğsünden acı, korku ve pişmanlık 

dolu bir feryat yükseldiğini duyar. 

65 Sözlerim size acı mı geliyor? Size sadece gerçeği söyler. 

66 Benim sözüm ısırgan otu değil, buğdaydır; karanlık değil, ışıktır. 

67 Vasiyetimi yerine getirirsen ağlamazsın. Öğrettiklerimi yaşayın ve mutluluğu tadın. Birbirinizi sevin 

ve mükemmel bir barış içinde yaşayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 201 
1 İnsanlar: Gerçeğin Ruhu'nun ışığını her ruhun üzerine akıttığı bu çağda, Beni bu formda duyacak 

olanların konsantre olmalarını ve düşünmelerini istiyorum, çünkü ancak bu şekilde bu zamanda size 

getirdiğim İlahi mesajı anlayabilecekler. Bu mesaj ruhunuza nakşettiğim kitaptır, insanlığın ilk zamanlarda 

zaten almış olduğu Yasa'nın İlahi yorumudur, "Yedi Mühür Kitabı "nın içerdiği şeyin özüdür, ruhunuzu 

Sözümün ışığıyla aydınlatarak sırrını size yavaş yavaş ifşa ediyorum. 

2 Yarın, öğrettiklerimi anladığınızda, savaş başlayacak. Artık sözümü bu şekilde duymayacaksınız 

ama varlığımı kalbinizde hissedeceksiniz. 

3 İlk Çağ'da Tanrı Musa aracılığıyla Yasa'yı taşa yazdı. İsa'nın Sözü insanın yüreğine kanla yazılmıştır. 

Ve bu çağda vahiylerimi ilham ışığı aracılığıyla ruhunuza yazacağım. 

4 Kendimi tanıttığım bu aktarıcıların kusurları karşısında şüpheye düşerseniz, bu belirsizlik içinde 

kalmayın. Derin düşünün, kendinizi sakinleştirin ve ilerleyin, çünkü Benim arzum vahyimin içerdiği 

yüceliğin ve doğruluğun farkına varmanızdır. 

5 İyi Haber'i duyurmak üzere vilayetlere, kabilelere, köylere ve hatta uluslara doğru yola çıkan bu 

halkın güçlü olması ve ruhanileşmesi gerekmektedir. Bugün hala cahil çocuklarsınız, görevinizi yerine 

getireceğiniz anı özlemle bekliyorsunuz, ancak yol boyunca sizi bekleyen tuzakları ve denemeleri henüz 

bilmiyorsunuz. Ancak iman ve sevgiyle dolu olan herkes fırtınalara göğüs gerebilecek ve kendi acılarına 

karşı hissizleşecek, ancak insanların ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalmayacaktır. 

6 Bu süre zarfında öğretilerim uzun sürdü çünkü birçok kişinin Beni dinlemesine fırsat vermek 

istedim, böylece geçmiş zamanlarda size verdiğim, günahkâr olsun olmasın her gözün Beni ruhsal olarak 

göreceği ve böylece Bana olan umudunuzu ve güveninizi canlandıracağım sözünü yerine getirdim. 

7 Size teslim ettiğim Söz'ün yazılmasını Ben istedim, çünkü içinde yarının insanları tarafından 

bilinmesi gereken öngörüler, duyurular, mesajlar var. Çünkü çoğu zaman hafızanız sizi yanıltıyor. 

8 Sözüm, dünyanın dört bir yanındaki kadın ve erkekleri kapsayacak aydınlanmış bir halk 

oluşturuyor ve onların gücü maneviyatlarına dayanacak. Dünyada barışın, adaletin, ahlakın ve gerçek 

inancın yeniden tesis edilmesini bu halka emanet edeceğim. 

9 Bugün insanlık görünüşe göre uykuda. Ama bazı toplulukların, elçilerimin sesini duyduklarında, 

güneş ışınlarının sıcaklığını ve okşamasını almak için açılan çiçekler gibi kalplerinin kapılarını nasıl 

açacaklarını gerçek bir şaşkınlıkla göreceksiniz. Şu anda Beni dinleyen sizler, gelecekte tüm dünyayı 

kaplayana kadar büyüyecek olan bu halkın bir parçasısınız. Sizin göreviniz insanları materyalizmden 

vazgeçmeleri için teşvik etmek, ruhun ruhla diyaloğunu vaaz etmek ve büyük sınavlar üzerlerinde 

kaynarken dostlarınızı imanda tutmaktır. 

10 Bu zamanda sözümü işiten kalabalıklar, yarın ortaya çıkacak insanların yalnızca küçük bir kısmıdır. 

Görevi, tüm zorluklara ve fırtınalara rağmen birlik içinde kalmaktır. Eğer dağılırsa, savaş kaybedilecek, 

şimdiye kadar ona rehberlik eden yıldız yok olacak ve çölün uçsuz bucaksız yalnızlığında kaybolacaktı. 

Benim doğruluğuma nasıl tanıklık edecek? Hemcinslerine vereceği örnek ne olacaktır? 

11 Sevgili öğrencilerim, unutmayın: Sizinle konuşmak için aşağı indiğime, İlahi Varlığımı ve Sözümü 

sizin aracılığınızla algılanabilir kıldığıma göre, Efendiniz büyük bir kurtuluş eylemi niyetinde olmalıdır. Ama 

öğrettiğim ve sevdiğim sizler, İlahi Öğretimi hiçbir şekilde gücünden yoksun bırakmamalısınız. 

12 Öğrenciler, ruhsal armağanlara sahip olmak istiyorsanız, size bu arzuyu veren şey sevgi ve iyilik 

yapma arzusu olsun. Benim lütfuma yalnızca kibrinizi okşamak amacıyla sahip olmaya çalışmayın, çünkü o 

zaman kendinizi hemcinslerinizden biraz daha üstün hissedersiniz. Bu armağanlar aracılığıyla tefecilik 

yaparak servet edinmeye çalışmayın. 

Size doğrusunu söyleyeyim, sevgi herhangi bir karşılık beklediği anda, o andan itibaren sevgi olmaktan 

çıkar. Ve kişinin yaptığı bir fayda, karşılığında bir ödül alma amacı taşıdığı anda, artık bir fayda olmaktan 

çıkar. Bu nedenle, bu armağanlardan birine sahip olmayı arzu ediyorsanız, bunu size aşılayanın sevgi 

olması gerektiğine işaret ediyorum. 
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13 Bu yolda Beni takip etmek isteyen herkes kalbini tüm bencillik, egoizm ve kibirden kurtarmalıdır. 

Sadece saf bir kalple kişi Benim sevgimi hissedebilir. 

14 İçinizden birinin iyi bir iş yapmakla meşgul olduğunu, ihtiyacı olan bir insan için dua ettiğini ve 

komşusunun acısından dolayı kalbinin kederle dolu olduğunu gördüğümde, İlahi sevgim ona şifa 

merhemimden bir damla bağışlar ve istediği mucizeyi ona bahşederim. 

15 Bu anda, kendi sorumluluğunda olan çocuk 

Eğer bir kişi Baba'nın huzurunda bir insan için aracılık ederse, bu büyük bir sevinçtir, çünkü kendisinden 

talep edilen şeyi ihtiyaç sahibine vermiştir. Öte yandan, yaşam yolunda aktif komşu sevgisini uygulama 

görevi olan biri, armağanlarını bencil amaçlar için kötüye kullanırsa, farkında olmadan kendini Baba'nın 

lütfundan mahrum bırakmış olur ve artık hiçbir şey veremez; o zaman hem kendini hem de diğer insanları 

kandırmış olur. Bu kötü "işçi" yoluna buğday yerine sadece dara eker. Kötü işlerini yaptıktan sonra, çok acı 

bir tat, tatminsizlik, huzursuzluk içinde kalır ve Babasının nazik yüzünde işlerini kutsayan ve onaylayan o 

sevgi dolu gülümsemeyi keşfedemez ya da kardeşine ruhani armağanlarının etkisini hissettiremez. 

16 Eğer hasta adam iyileşmişse, acı çeken adam teselli bulmuşsa ya da bir mucize gerçekleşmişse, bu 

mucizenin nedeni o "çalışan" değil, cehaletiyle tüm güvenini Rab'bin kötü öğrencisine bağlayan muhtaç 

adama karşı Baba'nın sonsuz merhametidir. Yine de kötü hizmetkâr mucize gerçekleştiğinde bunu 

şefaatlerine, ruhsal armağanlarına bağlar ve bu tanıklığı kendisine güvenenlerin sayısını artırmak için 

kullanır. O zaman doğruluğum onlara acı vermeli ki, yanlış adımlarını dizginlesinler, işlerinin yanlışlığı 

üzerinde düşünsünler ve doğru yola dönsünler. 

17 Adaletimin ilk ziyaretinde, günahlarından tövbe eden, sapkınlıklarının yolundan gitmemeye karar 

veren ve tüm günahlarını telafi etmeye çalışanlar kutsanmıştır, çünkü böylece ruhun tatminlerinin 

dünyadakilerle kıyaslanamaz olduğunu kanıtlamışlardır. Diğerleri ise iyi bir işin kalpte bıraktığı huzuru 

küçümsemiş, dalkavukluğu ya da para ile yapılan değersiz ödemeleri kabul etmiş ve birincisinin ruhu 

yücelttiğini, ikincisinin ise küçülttüğünü ve alçalttığını çok geç fark etmişlerdir. 

18 'Tarlalarımda emekçi' olan herkes, onu Bana tanıklık etmesi için gönderdiğimi bilmelidir. Ancak 

tanıklığının doğru olabilmesi için, işleriyle, hayır işleriyle, iyi sözlerle ve iyi düşüncelerle aklanmalı, böylece 

yüreğinin saf kalmasını sağlamalıdır ki Ben de kendimi onda tanıtabileyim. 

19 Bir keresinde size şöyle demiştim: "Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır"; bununla size, yeryüzünde 

yaptığım işlerle Babanızın her zaman üzerinize yağdırdığı sevgiyi tanıyabileceğinizi söylemek istemiştim. 

Şimdi size öğrencilerimin yaptıklarıyla tanınmak istediğimi söylüyorum. 

20 Bu halk sonunda Beni anladığında ve yaşamını bu talimata göre yönlendirdiğinde ve haçını gerçek 

sevgiyle kucakladığında, insanlar uyanacak, yaptıklarının farkına varacak ve kendilerine rehberlik edenin 

gerçek olduğuna kendilerini ikna etmek zorunda kalacaklardır. O zaman benim çalışmamı ilahi bir vahiy 

olarak görecekler, aynı şekilde buna din, doktrin veya dünya görüşü diyecekler. 

21 Ey öğrenciler, size belirttiğim görevin nelerden oluştuğunu öğrenin ve anlayın. Sorumluluğunuzu 

hatırlayın ve her bir işinizi inceleyin ki, hepsi Benim öğretilerimin gerçeğine uygun olsun. 

22 Birçok toplumda, tarikatta ve cemaatte insanlar birbirlerine "kardeşim" diye hitap ederler. 

Dudakları sevgi dolu "kardeş" kelimesini telaffuz eder, ancak genellikle bunu kalplerinde hissetmezler. 

23 Gerçekten, size söylüyorum, eğer bu kelimenin anlamına kendinizi kaptırmak için zaman 

ayırırsanız, içinden çıktığınız yaşam kaynağını keşfedeceksiniz. Benim İlahi şefkatimi anlayacaktınız ve tüm 

bunlar, kendi aranızda yaşadığınız soğukluğu, yabancı olarak adlandırdıklarınıza baktığınız kayıtsızlığı ve 

birbirinize sürekli olarak yaptığınız hakaretleri düşündüğünüzde sizi pişmanlıkla titretecekti. 

24 İnsanlarla birlikte yaşamak için dünyaya geldiğimde, bunu size kardeş olmayı öğretmek için 

yaptım. Meryem'de beden buldum ve birbirinizi nasıl seveceğinizi göstermek için size kardeşlerim dedim. 

Tüm öğretilerim size Baba'yı sevebileceğiniz ve yüceltebileceğiniz o ilahi ve tek yasayı göstermek içindi. 

Birbirinizi sevmeden Beni nasıl sevebilirsiniz? Size doğrusunu söyleyeyim, Bana sunduğunuz her şeyi 

hemcinsleriniz arasında paylaştırmanız daha iyidir. Çünkü Baba her şeye sahiptir, ama siz her şeyden 

yoksunsunuz. 
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25 Tüm yaşamlarınıza ve işlerinize benim örneğimi ilham edin ve size gerçekten söylüyorum, eğer 

bunu yaparsanız, Beni her şekilde yüceltecek ve sevginizin gerçek kanıtını vereceksiniz. Eğer insanlar 

varlıklarını yüceltmek amacıyla tüm yetilerini birleştirebilselerdi, Benim varlığımı aralarında tam olarak 

hissedeceklerdi. Bazıları bilgilerini, diğerleri sevgilerini, diğerleri yardımseverliklerini, bilimlerini, 

ilhamlarını ve diğerleri de güçlerini sunacaktı. O zaman, sanki aydınlanmış, büyük, iyi ve dolayısıyla güçlü 

bir adam tarafından yaratılmış gibi güçlü ve birleşmiş bir insanlık ortaya çıkacaktır. Bu adam, uzun 

zamandır sevgi yasamı yonttuğum kişidir. 

26 Yüreğinin taşı serttir, ama sözümün ilahi keskisinin keskinliğine dayanamaz. 

27 Size insanlığın uyum içinde yaşayacağı bir zamanı müjdeliyorum. Bu da uzun zaman önce 

peygamberlerim tarafından size duyurulmuştu. O zaman ulusların kardeşleştiğini, ekmeklerini, güçlerini 

ve bilgilerini paylaştıklarını göreceksiniz. İnsanların daha önce sadece savaş ve düşmanlık içinde yaşamayı 

bildikleri yerde barış yaptıklarını göreceksiniz. İnsanların gerçek doktorları olarak hastalara nasıl teselli 

verdiklerini göreceksiniz. 

28 Şimdi gerçekte henüz Benim Yasamda kardeşler olarak yaşamayı başaramadığınızın farkında 

mısınız? O günlerde size neden en büyük buyruğumun "Birbirinizi sevin" olduğunu söylediğimi anlıyor 

musunuz? 

29 Şu anda bu yüce buyruğu yüreklerinizden silmeye ya da yerine bir başkasını koymaya gelmedim. 

Sarsılmaz ve değişmezdir. Ben onu size sadece kapsamını anlayasınız ve benim bilgeliğim olan anlamını 

tanıyasınız diye açıklıyorum. 

30 Bu insanlık, çok ihtiyaç duyduğu huzurun, şu anda yoksun olduğu sağlığın ve asla bulamadığı 

mutluluğun bu yasanın yerine getirilmesinde yattığını ne zaman anlayacak? 

31 İnsanların farkında olmadan, ulaştıklarında nihayet gözlerini gerçeğin ışığına açacakları o noktaya 

doğru ilerlediklerini biliyorum. 

32 Tüm bunları size anlattıktan sonra, komşularınızdan birine "kardeşim" dediğinizde, bu kelimenin 

ne anlama geldiğini anlamanızı ve bugün size açıkladığım şeyin gerçekliğini hissetmeye çalışmanızı 

istiyorum. 

33 Sizi Babalık sevgimle kabul ediyorum. Beni duyanların sayısı az olsa da, Kendimi sevgiyle 

tanıtmaktan vazgeçmem. 

34 Zihniniz benim ışığımla dolacak ve bu da sahip olabileceğiniz tüm şüpheleri ortadan kaldıracaktır. 

35 Beni izleyenlerin sayısı azdır ve yine de onları güçsüz görüyorum. Ama bakın, Benim Sözüm onları, 

yorgun ve yaralı olsalar da bir gün sağ ellerinde barış ve kardeşliğin sembolü olan bayrağı dalgalandırarak 

hedefe ulaşacak güçlü askerlere dönüştürecek. Zaferiniz birçok kişiyi sizi takip etmeye teşvik ediyor 

olmalı. 

36 Görevini tanıyan ve yerine getiren kişi kutsanmıştır. Ruhun gelişimi için sağlam kararlara, güce ve 

iradeye ihtiyacı vardır. Eğer bu eksikse, ilerleme yavaştır ve mükemmelleşmesi için birçok dünya 

yaşamına ihtiyaç duyar. İnsanlar ruhun mükemmelliğe giden yolu olan tüm öğretilerimi bilmelidir. Sezgi 

yeterli değildir, yolda asla durmamaları, zamanın ve fırsatların değerini bilmeleri ve artık ruhun ölü 

adamları olmamaları için bilgiye de ihtiyaçları vardır. 

37 Yaşam kendini bedenden çok ruhta göstermelidir. Bu dünyada kaç kişi yaşadı; ama ne kadar azı 

ruhsal olarak yaşadı, her insanda var olan lütfu, Yaratıcının insanın içine yerleştirdiği o ilahi kıvılcımı ifade 

etti. 

38 Eğer insanlar zihinlerinde durugörü yeteneğini koruyabilselerdi, bu sayede geçmişlerini, 

bugünlerini ve geleceklerini görebilirlerdi. 

39 Ruh benim İlahi Bilgelik kitabım gibidir. Ne kadar çok şey içeriyor! Durmadan size açıklayacağı bir 

şeyler var ─ bazen o kadar derin ifşaatlar ki sizin için anlaşılmaz oluyorlar. 

40 Her insanda mevcut olan bu ışık kıvılcımı, insanı ruhani olana bağlayan bağdır, onu öte dünyayla 

ve Babasıyla temasa geçiren şeydir. 

41 Dikkatli olursanız, her şeyin sizi bekleyen ve her gün ya da geçen her an daha da yaklaştığınız 

ebedi yaşamla bağlantılı olduğunu anlayacaksınız. 
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42 Tarlalarımda bu tohumu ekmeyi ve beslemeyi öğrenen işçilere, temiz kafalara ve iyi niyet dolu 

kalplere ihtiyacım var. Çünkü armağanlarımı alan pek çok kişi, babalarıyla sadece bir süreliğine kalan ve 

sonra zevklerinin peşinden koşan "müsrif oğullar" oldular. Ama sözüm gerçekleşecek ve geri dönecekler. 

Yolda Benim acımasız adaletimle karşılaşacaklar; ama Bana döndüklerinde, Beni her zamanki gibi şefkatli 

bir Baba olarak bulacaklar. 

43 Siz kalabalıklar, bu Çalışmanın habercileri olarak yola çıkın ve tüm kardeşlerinize Müjde'yi 

götürün. Sözüme iman edin ve mucizeler yaratın. Bu ışık insanlığı uykusundan uyandıracaktır. 

44 Yolda adım adım ilerleyin ki onu tanıyabilesiniz. Bu benim yasamın geniş yoludur. Bu konudaki 

mücadele devam ediyor. Bazen çok acı kadehler içeceksiniz, ama ruhunuzda Rab'bin esenliğini 

yaşadığınızda sonsuz tatminler de yaşayacaksınız. 

45 Ben yol gösteririm ve yolu işaretlerim. Koyunlar gibi itaatkâr olmalısınız, o zaman tökezlemezsiniz. 

Bana sizi nereye götürdüğümü sorarsanız, size cevap veririm: ruhun en yüksek mutluluğuna. Omuzlarında 

sevginin çarmıhını taşıyan kim yaşam yolunda yok olabilir? Sizden yaşamınızın tüm saatlerini Bana 

adamanızı talep ettiğimi düşünmeyin. Yeryüzünde yerine getirmeniz gereken görevleriniz vardır ve 

bunların da kutsal olduğunu ve ruhani kaderinizin bir parçasını oluşturduğunu bilmelisiniz. 

46 Benim için her gün sadece kısa bir ruhani dua istiyorum. Ama Bana adadığınız o anlarda, kendinizi 

tüm insani yoksulluk ve sefaletten kurtarmalısınız ki, gerçekten Benim huzuruma girebilesiniz ve Benim 

kucağımın ve huzurumun tadını çıkarabilesiniz. 

47 Hepinizin yerine getirmesi gereken ruhsal açıdan farklı görevler vardır. Bazıları yaşadıkları bölgeyi 

terk etmeyecek, diğerleri ise ayrılıp başka topraklara doğru yola çıkacak. Bazıları işlerini yürütmek için 

akrabalarından uzaklaşacak, diğerleri ise görevlerini ailelerinin bağrında yerine getirecektir. 

48 Bazıları Üstadın şu anda size yalnızca ruhani bir görev verdiğine inanıyor. Ancak ciddi bir yanılgı 

içindedirler, çünkü ruhunuz, kökeninden itibaren, kendi içinde önceden çizilmiş olan gelişim yolunu 

beraberinde getirmiştir. Geçmişte olduğu gibi bu kez de size sadece ruhunuzun bu dünyaya gelmeden 

önce Babasıyla yaptığı anlaşmayı hatırlattım. 

49 Ey öğrenciler, görevinizi sevgiyle kucaklayın ki, hemcinslerinizin benim izimden gitmesini 

başarabilesiniz. Bu tohumun ekicileri olmak için gereken her şeye sahip olduğunuzun farkına varmalısınız. 

Ruhunuzda ve bedeninizde testlere dayanacak ve savaşı kazanacak tüm yeteneklere sahipsiniz. 

50 Ruhunuz bedeninizin dümeni olsun ve ruhunuzun ışığı yolunuzu aydınlatsın ve bedenin tutku ve 

dürtülerini yönetsin. O zaman görevinizi yerine getirmek kolay olacaktır. 

51 Her birinize emanet edilen ruhani tohumu, ambarlarımda saklanmak üzere çoğaltılmış olarak geri 

vermeniz gerektiğini unutmayın. Bu sayede, elinizdeki zamanı iyi değerlendirmeniz gerektiğini 

anlayacaksınız. 

52 Ne mutlu mücadelenin kendisine sunduğu acı kadehini sabırla içene, çünkü sonunda acısı 

mutluluğa dönüşecektir. İman ve cesaretle dolu olun, o zaman insanların yargılarından korkmazsınız. 

Kendinizden korkun, çünkü tek bir zayıflık ya da hata sizin için ciddi sonuçlar doğurabilir. Dünyayı 

kaplayan karanlığın körleştirdiği insan kardeşlerinizden biri kalbinizi haince yaralarsa, onu bağışlayın ve 

Bana gelin ki yaranızı sevgimle kapatabileyim. 

53 Çarmıhınızın yükünü sabırla taşıyın ve bilin ki bu varoluş ve zorlu ruhani görevinizi yerine 

getirmeniz, ruhunuzu hakkı olan krallığa yükseltmenize hizmet eder. 

54 Görevinizi dünyada yerine getirirseniz, ahirette de yerine getireceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 202 
1 Sizi Babanızın huzuruna götüren yıldızı ruhunuzun bakışlarıyla görün. 

2 İşte Kurtarıcı, yaşamın kederli yolculuğundan rahatsız olan ruhlarınızın ihtiyaç duyduğu ilahi 

sıcaklığı sözleriyle size getiriyor. 

3 Acı çektiğiniz için Bana yaklaştığınızda, sevgim sizi kabul eder. İnançlı olun ve bu tezahürün 

ciddiyetine katılın. 

4 Sizinle birlikte olmak istiyorum, kalbinize o kadar yakın olmak istiyorum ki varlığımı gerçekten 

hissedebilesiniz. Bu gecenin ahenk ve samimiyetinde siz ve ben bir olalım istiyorum; ilk ışığınız, ilahi 

vaadiniz, ruhlarınızı mükemmel ve Tanrı'ya layık kılmak için çabalayan yorulmak bilmez Üstadınız 

olduğumun farkında olmanızı istiyorum. 

5 Sadece bir saatliğine bile olsa sizinle birlikte olmak istiyorum, ama öyle bir şekilde ki kendinizi 

Benden ayırmanız mümkün olmasın. Bakın, sizi samimiyetle, umutla ve iyileştirici merhemle doldurmak 

istiyorum ve böyle bir gecede, yaşamım ve örnek işlerim aracılığıyla size Cennetin Krallığına giden yolu 

göstermek için dünyaya geldiğimi hatırlamanızı istiyorum. 

6 Bana yaklaşın ki, bu Söz'ün özünü kalplerinize alabilesiniz ve kalplerinizden sessizce yayılan 

dualarınız bu ciddi saatte göklerin tüm şarkılarıyla birleşebilsin. 

7 Hepiniz dua edin, yoksullar için, acı çekenler için, hapsedilenler için, hastalar için, yetimler için dua 

edin. Düşüncelerinizin acı çekenleri rahatlatması, yas tutanları neşelendirmesi ve ağlayanların gözyaşlarını 

kurutması için dua edin. 

8 Aranızda, kalbi ne kadar katı olursa olsun, bu anlarda içten içe duygulanmayan hiç kimse yoktur. 

Ama aynı zamanda başkalarını düşünmek için kişinin kendisini unutması gerektiğini de söylüyorum. O 

zaman onlar, siz ve ben bu ruhani birlik saatinde bir olacağız. 

9 Sizi yalnızlığınızda ziyaret ettim ve bugünkü öğretilerim sona erdiğinde, Varlığımın izi olarak bu 

halk için unutulmayacak bir koku bırakacağım. 

10 Sıkıntılar ve yaralarla dolu yüreklerinizin Bana sunduğu solmuş çiçekleri toplamama izin verin; 

oraya bir iman ve umut lambası bırakacağım. 

11 Ruhum bugün insanlığın kalbinde yeniden yükselmek için sizin kalbinizi arıyor. 

12 Size gerçekten söylüyorum, eğer benim cümlelerimi yasanız haline getirirseniz, eğer benim 

adımlarımı takip eder ve beni örnek alırsanız, yüzyıllar önce insan olduğunda size ölümsüzlük tohumunu 

getiren ilahi aşk kalplerinizde çiçek açmaya başlayacaktır. 

13 Şimdi ben size bu sevginin nedenini açıklamaya geldim, çünkü siz bunu anlayamadınız. 

14 Ruhunuz Beni dinlerken titrer ve Bana şöyle der: "Tanrım, o sırada Seninle birlikte olduğum 

anlaşılıyor. Sözün bana her şeyi hatırlatıyor. Beni bu belirsizlikten kurtaracak mısınız, Efendim?" 

15 Size doğrusunu söyleyeyim, o günlerde ruhlar ve insanlar Benim gelişime ve dünyadaki işlerime 

tanıklık ediyorlardı. 

16 Ruhunuz başka bir dünyada yaşamış ya da başka bir bedende ikamet etmiş olsa bile aynıdır. 

Bugün farklı gözlerle ağlıyor ama özü aynı ve soruları aynı. O da Bana sorar, Beni görmeye ya da Beni 

keşfetmeye çalışır. Sonra ona korkmamasını, neşeli olmasını ve sonsuzluktaki yaşamın sürekli bir 

sorgulama olduğunu ve ilahi dersleri anlamak için alçakgönüllü, azimli ve büyük bir inanç gücüne sahip 

olmak gerektiğini fark etmesini söylüyorum. 

17 Genellikle önce büyük olanı, sonra da küçük olanı anlamak istersiniz. Ancak, işe kendinizi 

tanımakla başlayın. Kendinizi anlayın, kendinize sorular sorun ve varlığınızın ateşiyle nasıl beslenmeye 

başladığınızı deneyimleyeceksiniz. Çünkü Tanrı onu Kutsal Ruh'unun ateşiyle tutuşturdu. 

18 Bu talimatı belli belirsiz anlıyorsunuz çünkü gelişiminize uygun olandan daha fazla bilgiye sahip 

olamayacağınızı biliyorsunuz. Ama sizi temin ederim ki, Beni kendi varlıklarında, kendi ruhlarının 

tapınağında aramayı bilenler, yüzyıllardır bir açıklama bulamadıkları bu sorulara çok yakında bir yanıt 

alacaklardır. 



U 202 

158 

19 Eğer insanda ruhani olana karşı bir isyan varsa, onun dar görüşlülüğünün Sonsuz'u 

yargılayamaması doğaldır. Ve her ne kadar Üstat size Baba'nın yüceliğinden söz etse de, insan bu 

gerçeğin içerdiklerini kavrayamaz. 

20 Size tam olarak Tanrı hakkında sahip olmanız gereken bilgiden söz ettiğimi söylemeliyim. Çünkü 

her şeyi kavramak, her şeye nüfuz etmek ve onu istediğiniz gibi bilmek, bunu başaramazsınız. 

21 Üstat size Tanrı'yı gerçekten yalnızca Tanrı'nın bildiğini söyler. 

22 İnsanlar, evrenin bu saatte Rablerini selamladığı ve onlara ibadet ettiği derin sessizliğin farkında 

olun. Her şey sevgi dolu bir adanmışlığa, yüce bir tefekküre, derin bir hayranlığa dalmıştır. 

23 Bunun nedeni, tüm varlıkların ve yaratılan her şeyin, insanların ve doğa krallıklarının itaat ettiği, 

çaresiz hastalıkların yol verdiği ve ölülerin dirildiği İsa'nın dudaklarından çıkan aynı Söz'ü, Söz'ümü şimdi 

verdiğimi bilmesidir. 

24 Kendini nasıl hazırlayacağını ve yücelteceğini bilenler için manevi bir şölen olan bu gecede, 

görünmezde, dokunulmazda, melek dediğiniz varlıkların varlığına ve ziyaretine sahipsiniz. Ruhunuzu 

bedeninizden gerçekten ayırabilseydiniz, ışık, barış ve sevgi elçileri olan sayısız varlığın ilahi ışıltısıyla 

aydınlanan tarlaları, şehirleri, evleri ve dış uzayı görürdünüz. 

25 Cennet yeryüzüne yaklaşır ve ışığı hem hatırlamak için zaman ayıranı hem de ruhani hakikati 

unutmuş olanı arar. 

26 Sevinin ey insanlar, en azından bu gece sevinin, çünkü henüz bu barışı sonsuza dek 

koruyamayacaksınız. 

27 Samimiyet ve iyiliğe dönüş olan doğal kalp sevinciyle neşeli olun. Evet, ebedi aydınlanma olan 

ruhun hazzıyla neşeli olun. 

28 Hahamın dünyaya geldiği gecenin anısına bu geceye "Kutsal Gece" diyorsunuz. 

29 Bu anıların ilahi etkisi altında insanlar yakınlaşır, kayıplar hatırlanır, kırgınlıklar affedilir, aileler bir 

araya gelir, dostlar birbirini ziyaret eder, kalpler umutla dolar. İnsanların kalplerinin katılığına biraz 

sıcaklık, materyalizmlerine biraz maneviyat kattığı bu gecede herkes tam olarak anlamlandıramadığı 

şaşırtıcı bir şeyler bekliyor gibi görünüyor. Ama size soruyorum: sadece bu gecenin insanlar tarafından 

"kutsal" olarak adlandırılmaya layık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayatın her an kutsal olduğunu 

deneyimlemek için birazcık sevgiyle varlığınızın tüm gece ve gündüzlerini "kutsal" kılamaz mısınız? 

30 Bana şöyle diyorsun: "Bu gece, bize sevgi mesajı getirmek için dünyamıza geldiğin o geceyi her yıl 

andığımız gecedir." Ama ben size o saatin, içinde "Söz "ün insan olduğu o adamın doğduğu anı 

gösterdiğini, ama Ruhumun o zaman da insanlara daha önce olduğu gibi ve bugün olduğu gibi yakın 

olduğunu söylüyorum. 

31 Ancak günlük yaşamınızı tamamen hukuka, hakikate ve birbirinizi sevmeye adamadığınız sürece, 

en azından bu anma gecesinde ruhen birlik olmak için çaba gösterin. 

32 Hepiniz Beni arayın, hepiniz Bana gelin, ama her şeyi Rabbinizin merhametinden bekleyerek 

itaatkâr ve alçakgönüllü bir şekilde gelin. 

33 Kimse kendini beğenmişlikle ya da kibirle gelmesin; çünkü size söylüyorum, muhtaçlar ve 

günahkârlar olarak, ama lekelerini Benim bağışlayıcılığımın billur sularında yıkayan alçakgönüllüler olarak 

Benim için daha değerlisiniz. 

34 Ah, keşke ruhen Benimle gelebilseydiniz ve insanlığın tüm sefaletini buradan görebilseydiniz! 

35 Eğer güçlüler, zenginler ve konforla çevrili yaşayanlar o gece Benimle birlikte olmak isteselerdi, 

onları ruhen görmek istemedikleri acı ve yoksulluk yerlerine götürürdüm. 

36 O zaman onlara şöyle derdim: Bir an için ziyafetinizi bırakın ve kardeşleriniz olan yoksulların 

yaşadığı yerleri birlikte ziyaret edelim. Bakalım kimileri için hüzün, kimileri için şenliklerle dolu bu 

mübarek geceyi nasıl kutluyorlar? Rahat olun, derdim onlara, sizden sadece birkaç dakika istiyorum, 

sonra ziyafetinize ve eğlencenize dönebileceksiniz. Sonra onları bir yerden bir yere götürür ve onlara sefil 

gece kampının yalnızlığında, umudu olan ve savaş tarafından kendisinden koparılan çocuklarının kaybı 

için ağlayan yaşlı bir anneyi gösterirdim. 
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37 Bu kadın sadece anılar ve dualarla yaşıyor. Kendilerini zevklerle sarhoş eden pek çok kişi varken, o 

acı kadehini içer. Ruhu sadece bu dünyadan ayrılıp sonsuzluğa gireceği saati beklemektedir. Çünkü 

insanlığa olan umudu çoktan sönmüştü. 

38 Daha sonra onlara insanlar arasında dolaşan, komşularının hayatlarına saygı duymayan, 

muhtaçları ne seven ne de anlayan çocukları gösterirdim. 

39 Bu insanların, insani cehaletleriyle bunca adaletsizliğin, bunca kinin, bencilliğin ve zalimliğin 

nedenini soran çocukların çok derin sorularını duymalarını sağlardım. 

40 Sonra onları, fırtınada kırılan bir dal gibi bedeni kırılan hasta bir insanın boğuk iniltilerinin ve 

ağıtlarının duyulduğu yerlere götürürdüm. Onlar hasta, yenilmiş ve unutulmuş olanlardır. 

41 Daha sonra cezaevi kapılarının bizi içeri almasını sağlayacağım ki, sevgi, merhamet, ışık, adalet ve 

barıştan yoksun oldukları için cezaevinin karanlığına düşmüş binlerce insanı görsünler. 

42 Ve böylece onlara, bu güç çabasının, açgözlülüğün, nefretin, materyalizmin ve sahte güçleriyle 

yöneticilerin doymak bilmez güç açlığının ─kendilerini güçlü zanneden ama güçlü olmayan ve kimsenin 

hakkı olana sahip olmasına izin vermeyenlerin─ yol açtığı tüm sefaleti ve acıyı tek bir görüntüde bir 

yerden bir yere gösterirdim. 

43 Ama onları çağırmıyorum çünkü vicdanlarında duyulabilir olmasına rağmen sesimi duymak 

istemediklerini biliyorum. 

44 Ancak siz, şu anda Beni duyan ve yoksunluğu, yalnızlığı, soğuğu ve yetimliği bilen ve bu nedenle 

adalete açlık ve susuzluktan ağlayan insanlara çok fazla sempati duyan insanlar ─ Bana gelin ve birlikte 

hastaları, acı çekenleri, dünyanın tüm yoksullarını ve unutulmuşlarını ruhen ziyaret edelim. 

45 Gelin ki, Benim örtümü yaydığımı ve tüm insanlığı sevgiyle örtmek için sizinkiyle birleştirdiğimi 

görün. Gelin ki, ağlayanlara şöyle diyen ruhani sesimi duyabilesiniz: artık ağlamayın, üzülmeyin, yaşam 

yolunda ışık olan inanç ve umuda uyanın. Size gerçekten söylüyorum, eğer dua eder ve gerçek bir inançla 

yeniden "uyanırsanız", insanlık için bu acı dolu günler kısalacaktır. 

46 Evet, sevgili insanlar, buradan, Beni dinlemek için oturduğunuz yerden, ruhunuzun Benim 

konutuma yaklaşmasına izin verebilirsiniz, böylece insanların, kardeşlerinin trajedisini daha iyi görebilir, 

anlayabilir ve hissedebilir. 

47 Mutluluk dolu insan kalabalıklarını görüyor musunuz? Onlar, Bana birkaç dakikalık dua ve anma 

sunmak için savaş sırasında kısa bir ateşkes yapan askerlerdir. Ancak sevinçleri ve mutlulukları aldatıcıdır. 

Acılarını hafifletmek için yer ve içerler. Kalplerinde büyük bir acı var. Acı çekiyorlar, insanlar, büyük acı 

çekiyorlar ve özellikle de onlar için azap olan bu gecede. Her anı bir sızı, gözlerinde canlandırdıkları her 

isim ya da yüz bir yaradır. 

48 Siz sıkıntılarınıza rağmen huzur içindeyken, anne babanızı, çocuklarınızı ve eşlerinizi 

görebiliyorken, onlar onlara sarılamamanın burukluğunu ve onları bir daha asla göremeyecekleri 

düşüncesinin verdiği korkuyu taşımak zorunda kalıyorlar. 

49 Birçoğu, hayatları mahvederken, evleri ve kasabaları yerle bir ederken, acı, keder ve gözyaşı 

ekerken acı çekiyor ve sonra ailelerine, huzura, kendi bağrına dönme haklarını kaybettiklerine inanıyorlar. 

50 Biliyorum ki birçoğu suçlu değil, kalplerinde ne nefret ne de yok etme isteği var. Onların 

kurbanlar, köleler ve gerçekten kötülerin araçları olduğunu biliyorum. 

51 Onları sadece ben kurtarabilirim, sadece benim sevgim onları koruyabilir. Dünyada terk 

edilmişlerdir. 

52 Sizler, bu denemenin ne anlama geldiğini hayal bile edemeyen, ancak bugün Sözüm tarafından 

kalplerinin en hassas tellerine dokunulan insanlar ─ onlara merhamet ve ışık dolu düşüncelerinizi 

gönderin. Size gerçekten söylüyorum, nedenini bilmeden, sonunda ölümcül savaşın sona ermesi için dua 

etmek ve umut etmek için güçlenmiş ve cesaretlenmiş hissedecekler ve kulakları savaşın uğultusu yerine, 

"İyi niyetli insanlara yeryüzünde barış" diyen o tatlı sözleri tekrar duyacak. 

53 Dua edin ki dünya yeni bir günün ışığını beklesin, insanlar daha iyi zamanlardan, ruhanileşmeden 

ve esenlikten bahseden sözümü hatırlasın. 
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54 Ben de size diyorum ki: Şimdi de kalplerine dönelim 

Çocuklar ve biz her şeyden yoksun olanları arayalım. Onları düşünün: Uyuyorlar, yatakları çok sert 

olmasına rağmen rüyalarında kimseye karşı bir suçlama yok. 

55 Bugün sofrada ekmek yoktu ama yine de yeni gün için güven içinde dinleniyorlardı. Üzerlerinde 

paçavralar var ama masum oldukları için utanç duymuyorlar ve bedenleri sıcaktan yoksun olsa da 

gülümsüyorlar. Onlar yeryüzündeki meleklerdir, çünkü tartışmasız gülümsemeleri cennetin saflığını 

yansıtır. 

56 Ah masumiyet! Onları en iyi örtünüzle örtün, çünkü cennetin krallığı onlarındır! 

57 Hepiniz bu geceye "Kutsal Gece" diyorsunuz ve ben de tüm çocuklarımın üzerine kutsama 

yağdırıyorum. 

58 Bil ki ben seninim ve sen de benimsin. Siz sıradan insanların arasında yaşayarak, yoksulluk içinde 

doğarak, dikenler arasında çalışarak ve yokluk içinde ölerek size olan sevgimi kanıtladığımı hatırlayın. 

59 Benim hakkımda sizi anlamadığımı söyleyemezsiniz. Çünkü ben sizin acılarınızı yalnızca görmekle 

kalmadım, bizzat yaşadım da. 

60 Size aynı zamanda yaşlılardan da bahsediyorum ─ hayatın baharını çoktan geride bırakmış ve artık 

kışın soğuğunu hissedenlerden. Yaşlandıkça güçten, enerjiden ve sağlıktan yoksun kalırlar. İş zorlaşır, 

uzuvlar hantallaşır ve artık işbirliği yapmaları istenmez. 

61 Böylece yaşlılar kendilerini başkalarının yaşam mücadelesinden dışlanmış görürler, kendilerini 

yalnız bırakılmış görürler ve alçakgönüllü kalpleri hüzne gömülmeli ve zorluğu, sefaleti, açlığı, yalnızlığı 

bilmelidir. Onlardan bahsediyorum çünkü onların da sizin yardımınıza ve tesellinize ihtiyacı var. Onları 

sevin, insanlar ve size söyleyeceğim ruhani ziyafetin büyük masasına oturma hakkına sahip olacaksınız: 

Ne mutlu size ki, Üstadı izleyerek acı çeken herkesi anlayabildiniz. 

62 Böylece kendi içinizde şefkat geliştirmeye başlayın. O zaman kutsamalarımı onlar aracılığıyla 

iletmek için ellerinizi kullanacağım ve bir daha asla kardeşinize vermek için ellerinizi kullanmama 

direnmeyeceksiniz, öyle ki Bana şöyle dediğinizde: "Tanrım, Benim olan her şey Senindir", bunu 

kalbinizden söylüyorsunuz. 

63 Hayatınız boyunca aktif hayırseverlik yaptıysanız, bunu yapmaya devam edin. Ama değilse, 

kapınızı çalan ilk muhtaç kişiyle başlayın; bu kişi ruhen ya da bedenen hasta biri, kalbi ıssız biri, dul bir 

kadın, yaşlı biri ya da bir çocuk olabilir. 

64 Gerçekten muhtaç olanların İsa'yı temsil ettiğini, O'nun her birinde size "susadım" demek için 

geldiğini, birbirinizi sevmeniz için susadığını unutmayın. 

65 Bu insanlığın sunduğu büyük acı ve sefalet görüntüleri karşısında insanların kalplerinin 

sarsılmaması mümkün mü? Evet, evet, bu mümkün. Hiçbir sıkıntı çekmeyenlerin, sahip oldukları 

hazineleri bakışlarıyla, Tanrı'nın çocukları olan insanlardan daha şefkatle okşadıklarını görüyorum. 

66 Sevgili insanlar, muhtaçları ziyaret etmek için bu kısa anlarda Bana eşlik ettiniz. Bunun için 

kutsanmış olun. Zenginleri ve güçlüleri unuttuğumu sanmayın. Çünkü onlar Bana ihtiyaç duymuyor gibi 

görünseler de, onların sefaletlerini, acılarını ve talihsizliklerini en iyi Ben bilirim. Ama bugün her şeye 

sahip olduklarını düşünüyorlar. Öyleyse neden benden yardım istiyorlar, çünkü onlara göre ben 

hastaların, dışlanmışların, acı çekenlerin Mesih'iyim? Onlara gerçek ve ebedi mutluluğu vermek için onları 

sahte ihtişamdan kurtarmanın Benim görevim olduğunu bilmiyorlar. 

67 Sizden başka kim sözümü hararetle dinledi ve ruhunun sevgiyle titrediğini hissetti biliyor 

musunuz? Bu Meryem'dir, sevgili insanlar, Yaradan'ın bağrında yaşayan ve en içteki varlığı her zaman 

İsa'nın anısıyla birleşecek olan anne ruhudur. 

68 Dünyadaki yürüyüşü kısaydı, ancak benimkinden daha uzundu, çünkü o daha erken geldi ve daha 

geç gitti. Kısa ve sevgi dolu sözleri ilahi bir okşamaydı. 

69 Onu ruhen hissedin, sevin ve ruhen ona yönelin. Bilin ki, ne zaman merhamet çalışmaları 

yapsanız, o sizinle olacak, şefaat ve anne sevgisi örtüsünü acı çeken ve kanayan dünyanın üzerinde 

tutacak ve her ağıtınızda ya da üzüntünüzde size sıcak bir şekilde cevap verecek bir ses duyabileceksiniz: 

Korkma, ben buradayım, inancını kaybetme. 
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70 Ey insanlar, Benimle beraber oldunuz, nefesim bu mübarek gecede kalbinize girdi ve size tüm 

zorlukları unutturdu. 

71 Kurtarıcınızın ışığının rehberiniz olması ve bugün geçmekte olduğunuz bu fırtınalı denizde size yol 

göstermesi için dua edin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 203 
1 Varlığınızın en yücesini keşfetmek için bilginizi genişletmek isteyen sizler hoş geldiniz. 

2 Açıkça görmeyi dileyenler mutlu ve kutsanmış olacaktır. Ama size gerçekten söylüyorum, 

gözlerinizi örten bandajı çıkarmak için çaba sarf etmeden bunu başaramazsınız. 

3 İnsan iki kat suçludur: yalnızca kendisini en yüksek öğretileri bilmekten alıkoyan bandajın düşmesi 

için hiçbir çaba göstermediği için değil, aynı zamanda kendisini baştan çıkaran madde prangalarından 

─ruhun zevklerinin aksine─ fiziksel zevklerden kurtarmadığı için. Kendisini tutkuların egemenliği altına 

sokmasının ve ruhunun iyileşmek için hiçbir şey yapmayan topal bir adama benzemesine izin vermesinin 

nedeni budur. 

4 Her alanda insanların çoğunun dengesiz olduğunu görüyorum, her yerde sadece zayıf insanlarla 

karşılaşıyorum. Peki bunun sebebi nedir? İçinde sıkışıp kaldığınız pislikten çıkmak, maddeye bağlayan 

prangaları oluşturan ataletin üstesinden gelmek için yeterli cesarete ve iradeye sahip olmadığınız 

gerçeğine ve bu, tüm kötü alışkanlıkların, tüm hataların kaynağıdır. 

5 Ancak insan kendisine bahşedilmiş olan gücü, yani iradeyi kullanmak istemez. 

6 Sınırsız yasa koyucu olan, en yüce lider haline gelen ve akıl tarafından desteklenen iradeye ─ güce 

karşı güç, tahakküme karşı tahakküm: bir tarafta tutkular ve arzular, diğer tarafta akıl ve irade, ta ki bu 

sonuncular savaşı kazanıncaya ve özgürleştiğinizi söyleyinceye kadar. 

O zaman büyük peygamberler, büyük aydınlanmışlar, "süpermenler" olabileceksiniz. Daha sonra vahşi 

hayvanlarla birlikte yaşayabilecek ve sürüngenlerle oynayabileceksiniz. Size doğrusunu söyleyeyim, o 

küçük kardeşlerinizden korkmanıza neden olan şey başınıza gelen günahlardır ve size saldırmalarının 

nedeni de budur. 

Ancak insanları gözlemlemek için zaman ayırırsanız, kaplanlardan daha vahşi ve kobradan daha zehirli 

insanlar olduğunu keşfedeceksiniz. 

7 Antik çağ peygamberlerinin mucizeler gerçekleştirebildiklerini, çünkü bunu yapmalarının önceden 

takdir edildiğini düşünmeyin. Hayır, çünkü zafere ulaşana kadar savaştılar ve Tapınağın gerçek 

hizmetkârları oldular. Ama size doğrusunu söyleyeyim: Gerçeğe ulaşmak için en çok çabalayan kişi, 

günahlara ve tutkulara maruz kalır. 

Ama sizi aydınlatan ışığa sahipsiniz; bu ışık ilahi güçtür, ölümsüz ve saf doğadır, her şeyi canlandıran ve 

insanı en yüksek mutluluğa taşıyan yok edilemez özdür. Bu yok edilemez öz, her insanın sahip olduğu saf 

unsurdur. Ancak insan kendini dünyevi zevklerle zehirledi ve bu nedenle bu yok edilemez madde, bu 

ölümsüz öz, ölümlü giysiyle örtüldü ve gönüllü olarak kendini feda etti. 

Ancak sahip olduğu güç sayesinde, ölümlü insanın saygınlığını yavaş yavaş geri getirecek ve o zaman 

ölümsüz meyvenin sevinçlerini arzulayacak ve kötü meyvenin bahşettiği yozlaşmış zevkler için 

çabalamaktan sonsuza dek vazgeçecektir. 

8 Peki tüm bunları başarmak için neye ihtiyacınız var? ─ Tapınağın gerçek işçileri olarak çalışmak için 

gücünüzü ve enerjinizi nasıl kullanacağınızın bilgisi, böylece muzaffer olabilir ve gözlerinizi örten göz 

bağını kaldırabilirsiniz; böylece net bir şekilde görebilir, yanlış bir adım atmaz ve karanlıkta el yordamıyla 

ilerlemezsiniz. 

9 Sizinle sır dediğiniz şeyler hakkında konuştum. Ama tüm ışığı algılamak için sözümü iyice 

incelemelisiniz. 

10 Şu büyük gerçeği anlamanızı istiyorum: Ne Tanrı'nın ne de doğanın insan için sırları vardır. İnsanı 

gerçek yasayı takip etmekten aciz kılan, ilahi öğretilerin zayıf kavranışıdır. Bu nedenle, hiçbir şey 

anlamadan, hiçbir şey hissetmeden, Tanrı'nın insanın ruhunda olduğunu ve her zaman onun yararı için 

Kendisini tanıttığını anlamadan, oradan oraya, bir taraftan diğerine dolaşır durur. 

11 Gerçek yasa mükemmellik demektir. Şu ya da bu dine mensup olduğunuzu söylemenin ne faydası 

var? İşleriniz, düşünceleriniz tam tersini söylerken Tanrı'ya inandığınızı söylemenin ne faydası var? Benim 

Baba'da, sizin Bende, Benim de sizde olduğumu görebilmeniz için size Göksel Krallığımı vereceğim gün 

gelecektir. Bu antlaşma Barış Antlaşması olarak adlandırılacaktır. O zaman Yasa'yı yerine getirmiş 
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olursunuz. O'nu tek Rab olarak kabul edeceksiniz, birini diğerine tercih etmeyeceksiniz, çünkü hepiniz 

birbirinizi bir olarak, tek bir varlık olarak seveceksiniz. 

Ama eğer isterseniz, eğer siz, sevgilim, çaba gösterirseniz, eğer gerçek tapınak hizmetkârları olmak 

isterseniz, bu barış antlaşmasını bugün yapabiliriz. 

Bu antlaşmayı yapmak için bu gezegeni terk etmeniz gerektiğini düşünmeyin. Hayır. İhtiyacınız olan 

şey irade. Masa hazır ve sizi oturmaya davet ediyorum. Gelin ve yerinizi alın, sizi yönetmeme, size hizmet 

etmeme izin verin. Benimle birlikte gerçeğin ekmeğini alın, kendinizi sevginin meşalesiyle aydınlatın, 

gözlerinizi örten bandajı bırakın, tutkuların zincirlerini kırın, Tanrı'nın çocukları olarak kendinizi en yüksek 

ışıkla aydınlatın. 

Sizi davet ediyorum, Benimle gelin, övgü ilahisinde Bana katılın: "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun 

ve barış antlaşması şimdi yeryüzünde kurulsun. Hallelujah, Hallelujah Tanrı'ya." Benim lütufkar çiyimi, 

Benim memnuniyetimi al. Acılarınızı Bana teslim edin, sıkıntılarınızı Bana verin ve artık onları 

hatırlamayın. Benimle birlikte söyleyin, "Alleluia, alleluia Rab'be." ─ Çok gürültü yapma sevgilim, çünkü 

ben seninleyim. 

12 Göksel konserle uyum içinde olabilseydiniz, zehirli meyveyi bir daha yemek için en ufak bir arzu 

duymazdınız. Her zaman içinizdeki ölümsüz varlığın parlamasına izin verirdiniz. Masaya gelmek ister 

misiniz, sevgili çocuklarım? Her şey ayarlandı ve ben sizin sunucunuzum, size rehberlik ediyorum. Gel, 

çünkü seni bekliyorum. 

13 İnsanlar oruç tuttuklarını söylesinler diye kendilerini tapınakta, havralarda solgun yüzlerle 

gösteren ve sonra da kötülüklerinin ve düşüncesizliklerinin dizginleri ele geçirmesine izin veren Ferisiler 

gibi olmayın. Hayır, sevgilim, toplantı salonunda, sokaklarda ve evlerinizde aynı olmalısınız, her zaman 

berrak sudan daha gürültülü olmalısınız ki İsa'nın öğretisine saldırmak isteyenler bunu görsünler ve benim 

öğretimin gerçekten iyi olduğunu söylesinler, çünkü siz kamusal ve özel yaşamlarınızda erdemin canlı bir 

aynasısınız, çünkü her yere sevgi, gerçek ve iyilik bırakıyorsunuz. 

14 Şu anda halkımı düşünmek ve Sözümü onların yüreklerine yazmak için yaklaşıyorum. Size bu ses 

taşıyıcıları aracılığıyla yaptığım duyurunun anısını bırakıyorum. Eğer düşünürseniz, tek bir an bile sessiz 

kalmadığımı, Söz olarak her zaman sizinle konuştuğumu fark edeceksiniz. İnsanların zihinlerine, ruhlarına 

ya da kalplerine pek çok şekilde gönderdiğim sesim cesaretlendirici, güçlendirici, umut verici, ilham verici 

ve bazen de yargılayıcıdır. 

15 Ben de size diyorum ki: İnsanlar her zaman Beni ruhsal olarak aramışlardır ─bazıları diğerlerinden 

daha büyük bir gayretle. 

16 Çünkü yeryüzünde her şeyi bulamazsınız. Kendime sakladığım bir bilgi ve vahiy vardır ki, onu 

aradığınızda Beni bulursunuz. Sizin için iyi olmadığını bildiğiniz şeyleri bile size bağışlayacak kadar ileri 

giden sevgimi, merhametimi sizden asla esirgemedim, öyle ki istediğinizde kendinizi hatanıza ikna 

edebilesiniz. 

17 Ruhani tezahürlerin ve ilahi kelamın bu zamanı, kendinizi onun yiyecekleriyle doldurmaya davet 

edildiğiniz bir ziyafet, bir şölen oldu. "Çıplak" gelenler kendilerini örtecek düzgün giysiler buldular. 

18 Uzun yolculuklar ve çabalardan sonra, gücünüzü yeniden kazandığınız ve sizi her fırsatta doğru 

yoldan ayrılmaya davet eden ayartıcı fısıltıları yenmeyi öğrendiğiniz ulu bir ağacın gölgesine girebildiniz. 

Böylece yavaş yavaş iyi birer öğrenci olmayı öğrenirsiniz. 

19 Size talimatlarımı verdikten sonra, sizi bu Davaya kendinizi adamaya devam etmeye hazır ve 

hevesli buluyorum. Bu çalışmayı doğasında var olan saflık ve samimiyetle duyurma sorumluluğunuzu, 

yükümlülüğünüzü anladınız. Artık gayretle, uysallıkla ve sevgiyle çalışırsanız, insanların yolundan birçok 

deve dikeni ve dikeni kaldıracağınızı fark ediyorsunuz. Yeryüzünün çeşitli noktalarından asker ve öğrenci 

olmak için bu çağrıyı takip ettiniz. 

20 Bugün Bana sadakatinizi göstermeye, Beni izlemeye, yalnızca Benim bildiğim emeğinizin 

meyvelerini Bana sunmaya geldiniz. Kim olduğunuzu, kim olduğunuzu ve yarın kim olacağınızı yalnızca 

ben biliyorum. İyi işlere aç, sevgiye ve sevilmeye susamış olarak geldiniz ve Baba sizi kabul etti, açlığınızı 

giderdi ve sizi hizmetkârları yaptı. 
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21 Benim ilahi sevgimi tanıdığınızda ve hissettiğinizde, kapsamlı bir itirafla kalbinizin kapattığı ve 

dünyadan gizlediği her şeyi Bana emanet ettiniz. İşlediğiniz günahlar için duyduğunuz pişmanlık gerçekti, 

çünkü ruhunuz daha önce Benim ışığımla aydınlanmıştı. 

22 Beni tekrar duyduğunuzda, çalışmalarınız ve bağlılığınız aracılığıyla Tanrısallığımla yaptığınız sevgi 

antlaşmasını onurlandırmak için donanımlı olmanızı istiyorum. Çünkü şimdi Beni Baba olarak 

deneyimliyor olsanız da, size Yargıç olarak da gelmeliyim. 

23 Uyuyan kimseyi şaşırtmak istemiyorum, çünkü çok geç uyanacak ve gözyaşı dökmek zorunda 

kalacak. 

24 Sadece üç yıl daha bu kelimeyi duyabileceksiniz. Size durmaksızın öğretti. Ne zaman usta 

olacaksın? Kalabalıkları beslemeye devam etmek için benim yerimi alabilecek misiniz? Bugün sözüm bir 

uyandırma çağrısı gibi, çünkü artık sözümün doruk noktasına ulaşma zamanı sizin için çoktan geldi. 

25 Ruhen birleşebilmeniz, misyonu yerine getirmek için kesin bir kararlılıkla yola çıkabilmeniz ve 

birbirinizi kardeş olarak kucaklayabilmeniz için size yaklaştım. 

26 Hepinizin eşit olduğunu, aranızda efendiler ya da üstler olmadığını anlayın. Hepinizin davamın 

hizmetkârları olmanızı istiyorum. 

Bakın, Sözümün tarihi "altın tüyler" olarak adlandırdığım kişiler tarafından yazılıyor ve gelecek 

nesillerin bu yazılar aracılığıyla aranızdaki bölünmeleri keşfetmesini istemiyorum. Sen de bunu istiyor 

olmalısın. İşlerinizle yazılı hale getirdiğiniz örneğinizi onlara bırakın; tıpkı kendi iman kardeşlerinizde 

cesaret bulduğunuz gibi, onlar da yola koyulacaklardır. 

27 Herkesi okşamaya, onları örtümle örtmeye geldim. Ancak bu insanlık tepkisiz ve sağır kalmıştır. 

Onunla mucizeler aracılığıyla konuştum, ama o boyun eğmedi. Ben onlara adaletimi hissettirdim, ama 

onlar benim adaletimden kaçtılar. Tanıklık edesiniz diye size sevgi dolu sözlerle seslendim, ama ne 

Müjde'yi verdiniz, ne de içinde bulundukları zamanı bilebildiniz. Hepiniz ruhen aynı niteliklere sahipsiniz. 

Ama bazılarını elçi olarak hazırlarım, bazılarını da onları kabul etsinler diye hazırlarım. 

28 "İşçiler" olarak dışarı çıkın, her zaman benim irademe tabi olun. Kendinizi donanımlı tutun, çünkü 

donanımlı olmazsanız, İlahiyatım tarafından doldurulmuş olsalar bile eliniz boş gelirsiniz. 

29 Kusursuz işimi günahkâr ellere teslim ettim. Ancak bu, onu ifşa etmemeniz için bir neden değildir. 

Eğer değersizseniz, benim sevgim sizi değerli kılar ve birbirinizi sevmeniz ve kurtarmanız için size araçlar 

verir. 

30 Ben güçlü olduğum için, yarattıklarımın muhtaç olmamasını isterim ve bu nedenle hazinelerimi ve 

mallarımı günahkâr ellere veririm, böylece onlar da kendilerini açarlar ve başkalarına bol bol verirler. 

31 Ne mutlu ruhunda taşıdığı her şeyi aktarabilene. Çünkü imansız, bencil ya da cahil olan kişi kendi 

içinde ne olduğunu bile fark etmemiştir. İmanlı insanlar olun ki, "Lazar "ı ölümden diriltebilesiniz ve 

körlerin gözlerini açabilesiniz. 

32 Sözümün hangi büyük gerçeği içerdiğini bilmek istiyorsanız, onu sınamak için takip edersiniz. Ama 

sınava tabi tutacağınız şey bu değil, kendiniz olacaksınız. Çünkü söylediklerinize ya da yaptıklarınıza 

inancınız yoksa, başkalarının size nasıl bir inancı olabilir ki? İnsan kardeşlerinizin kendilerini 

görebilecekleri ve benim elçilerim olduğunuzu anlayabilecekleri bir ayna gibi olmalısınız. 

33 Görevinizi yerine getirin ve işiniz bittiğinde kendinizi kapalı büyük bir kapının önünde bulacaksınız; 

anahtarı sizde olduğu için eliniz onu açabilir. Bu kapının ardında seni bekliyorum. Yabancı bir anahtarla 

kapıyı açamazsınız ya da ikinci basamağa çıkmadan merdivenin birinci basamağından üçüncü basamağına 

geçemezsiniz. Çünkü bu yedi adım hepinizin kat etmesi gereken ruhani mükemmellik yolunu ifade eder. 

34 Hepinizi tek bir yürek haline getiriyorum ki sizi tek bir irade ve tek bir idealle bırakabileyim. 

35 Doğruluk ve yücelikle yürüyebilmeniz ve zayıf olanlara el uzatabilmeniz için zamanın 

başlangıcından bu yana size yasalar ve buyruklar veren O, şu anda konuşmaktadır. Ancak meyveleriniz 

yetersiz ve size her zaman sunduğum ekmeğin özüyle, yani sevgi, iyilik ve merhametle henüz kendinizi 

beslemediniz. Benim ayetlerimi gizliyor ve armağanlarınızı kendinize saklıyorsunuz. Ancak insanların ruhu 

zavallıdır ve bir gün sizden hesap soracaktır ve sorumluluğunuzu öğrendiklerinde yargılarının 

acımasızlığını hissetmenizi istemiyorum. Çaba gösterin ve ben de tohumunuzu çoğaltayım. 
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36 Omuzlarınızda çok ağır bir çarmıh taşıdığınız ve üzerinizde sitem, pişmanlık ve kınama yükü 

olduğu doğrudur. Ancak görevinizi yerine getirmezseniz, sorumluluğunuzu çok daha güçlü bir şekilde 

hissedeceksiniz. 

37 Şimdiye kadar İyi Haber yayılmış ve öğrencilerimin sayısı çok daha fazla olmuş olmalıydı. 

İyileştirdiğiniz hastalar ve dönüştürdüğünüz günahkârlar nerede? Size verdiğim görev gücünüzün ve 

yeteneklerinizin ötesinde değil. Sizin haçınız da Benimki gibi, feragat, fedakarlık ve sevgi haçıdır. Bunu 

gerçek bir anlayışla ele alan herkes Bana, hemcinslerinin anlayışsızlığı yüzünden delinmiş bir yürekle, ama 

Benimle barış içinde ve yaptığı işten tatmin olmuş olarak gelecektir. 

38 Burada gördüğünüz ve kardeşleriniz olan kilise önderlerinin üzerinde, ruhunuzu aydınlatan ve 

ilham veren İlyas yükselir. Ve Kutsal Anneniz Meryem de yarattıklarını sunar ve onları Bana yaklaştırır ki 

Baba ile çocuk arasında her zaman bir birlik olsun. Meryem sizin daimi Avukatınızdır. Onun gözünde 

hepiniz küçük ve şefkatli çocuklarsınız. Sevgili çocukları günah işlediğinde ne kadar çok gözyaşı döküyor. 

Gerçekte, onun sevgisini ve bağlılığını bilmiyorsunuz ve onun anaç ruhunu teselli etmediniz. Onun şefaati 

sayesinde adaletim birçok kez engellendi. Ama onda Bana karşı bir irade olduğunu düşünmeyin; çünkü o 

Benim İlahi Ruhumun bir parçasıdır. Meryem benim şefkatimi temsil eder ve anne sevgisinin modelidir. 

39 Bu zamanda dua ederek ve öğretilerimi iyi bir şekilde uygulayarak kendini hazırlayan herkes, 

doğanın serbest bırakılan güçlerinden kurtulduğunu görecektir. Sizleri dua etmeye ve hepinize kendinizi 

kurtarma fırsatı vermeye çağırıyorum. 

Doğanın unsurları itaatsizlerin saflarını arındırıp azaltırken, siz "uyanık ve çalışıyor" kalmalı ve 

hemcinsleriniz için dua etmelisiniz. 

40 Birçok kez sizden dünyaya tek bir öğreti getirebilmeniz için birleşmenizi istedim. Çünkü 

bölünürseniz, büyük sıkıntılar yaşarsınız ve telafiniz daha büyük olur. Çünkü Benim İsteğimi ve zor 

görevinizi bilmenize rağmen, Benim emirlerimden yüz çevirdiniz. Kendinizi birleştirin, tek bir Ruh ve tek 

bir İrade olarak kalın. Birbirinizi sevin. 

41 Benim Huzurumdasınız ve misyon eksikliğinizden utanıyorsunuz. İyi işler yapmadan geldiniz ve sizi 

süslediğim lütuf giysisini kaybettiniz. Size talimatlarımı bir insan aracılığıyla verdiğim için emirlerime 

itaatsizlik ettiniz ve Bana kusur isnat ettiniz. İnsanoğlunun ilahi Kelamı iletme kapasitesine sahip olmadığı 

görüşündesiniz. Ancak şu anda size kararımın doğru olduğunu kanıtlıyorum. 

İnsan Benim ruhuma sahiptir ve Beni anlayabilir. Bu yüzden onu bir ses taşıyıcısı yaptım ve Beni 

dünyaya iletmesi için onu kullandım. 

42 Ruhunuzda, yeryüzünde geçirdiğiniz çeşitli enkarnasyonlar sırasında çalışmalarınızı yazdığınız bir 

kitap taşıyorsunuz. Ve şimdiki zamanda, bir yargı zamanında, bazılarını kefaret için, bazılarını da zor bir 

görevi yerine getirmek için gönderdim. İnsanlık arasında bir arınma, bir yenilenme ve ruhani yükselme 

çalışması gerçekleştirmek üzere çok sayıda insan arasından sizleri seçtim. 

43 Dünya neden siz eğitimsiz ve günahkârları seçtiğimi merak edecek. Sana söylüyorum: Tüm 

varlıkların kaderi Benim içimdedir. Sizleri havarilerim yapmak için şu anda çalışıyorum ve başarılı bir 

şekilde tamamlanmasıyla arınma zamanı sona erecek. 

44 İlyas, altıncı aşamanın başlangıcını, her ruha lütuf ve ışık getiren Altıncı Mühür'ün çözülüşünü 

açıkça görebilmeniz için algılarınızı eğitti. 

Sırları açıklığa kavuşturan, yolları açan ve her yaratıkta ışık yakan basit ve anlaşılır sözüme sahip 

oldunuz. Birçok kehanetin gerçekleştiğini gördünüz ve bu kadar büyük bir deneme karşısında uyandınız ve 

kendinizi benim öğretimi uygulamaya hazır hale getiriyorsunuz. 

45 Ses taşıyıcılarımın Sözlerimi iletmeyi bırakacakları 1950 yılına kadar Beni duymanız için size lütuf 

bahşediyorum. Hepinizden görevlerinde kardeşlik ve süreklilik diliyorum, öyle ki hatasız aktarım 

yapabilsinler ve öğretilerim tüm topluluklarda aynı öze sahip olabilsin. Çünkü sizinle konuşan tek bir 

Efendi'dir. Dünya İyi Haber'i bekliyor ve onu getirmeniz için sizi seçmek benim İradem oldu. 

46 Ulusunuzun liderleri, içinde insanlar arasında barış ve iyi anlayış için dua etmek ve "izlemek" üzere 

Benim tarafımdan seçilmiş bir inanç halkı olduğunu bilmiyorlar. Onları hazırlıyorum ve tezahürlerimi ve 

dini uygulamalarınızı takdir etmeleri için aranıza gelmelerine izin veriyorum. 
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47 Sözlerimi doğru yorumlamaya ve buyruklarıma uymaya dikkat edin. İnsanlara cehaletin veya 

fanatizmin meyvelerini vermeyin. Kusurlarınızı düzeltin, kalbinizi duyarlı hale getirin, sonra itaatiniz 

uğruna hemcinslerinizin ve kendinizin yaşamını ve huzurunu yok eden doğa güçlerini durduracağım. 

48 Kısa bir süre için size söz veriyorum. Benim tarafımdan tayin edilen zaman yaklaşıyor ve o zaman 

kilise önderleri ve 'işçiler' olarak aynı fikirde olmalısınız. Beni kendinize örnek alın. Üstat'ın, İkinci Çağ'daki 

işini tamamlamak için çarmıhta acı çektiğini ve onu omuzlarında Calvary'ye taşıdığını hatırlayın. 

Alçakgönüllü olun ve görevinizi kabul edin. Acınız Bana ulaşıyor ve gözyaşlarınız Benimkilere karışıyor ─ 

insanlık uğruna sevgi ve acı gözyaşları. 

49 Sevgi ve merhamet dolu işler yapın, benim yaptığım gibi gayret ve doğrulukla kalabalıklara 

önderlik edin. 

Will. 

50 Kendinizi öyle hazırlayın ki, 1950 yılı sona erdikten sonra, öğretimi insanların kalbine 

ulaştırabilesiniz ve insanlar tüm uluslara dağılsın. Size cesaret veriyorum; çünkü Sözümü dinlediğiniz bu 

dönemden sonra yolunuz engebeli olacak. Seni kutsuyorum. 

51 Bana hoş geldin dediğiniz anda esenliğim sizinle olur. 

52 Size uzun zamandır bahşettiğim bu tezahürün ve bu sözün silinmez bir hatırasını bırakacağım. 

53 Sözüm sizi süsledi, ama asla övünmeyin. Kim olduğunuzu, kim olduğunuzu ve kim olacağınızı 

yalnızca ben biliyorum. Ruhlarında açlık ve susuzlukla gelenler, Sözümü duyduklarında arzularını tatmin 

ettiler ve bugün onlar Benim hizmetkârlarımdır. Bu hizmetkârlar Altıncı Mühür'ün ışığını gösterdiğim 

öğrencilerdir. 

54 Bu gün farklı bölgelerden bir araya geliyorsunuz çünkü sesim her yerde duyuldu ve sizi 

toplanmaya çağırıyor. 

55 Sizi yargılamak ya da sorumlu tutmak için gelmedim. Vicdanınız ve sezgileriniz size 

sorumluluğunuzu ve çalışmalarınızın değerini en iyi şekilde anlatacaktır. 

56 Beni yalnızca senin sevdiğini düşünme. Dünyanın bütün yollarında Beni arayanlar, Beni izleyenler 

ve Beni sevenler vardır. Yine de kendinizi Benim talimatlarımla eğitmenizi ve böylece Beni kusurlu ya da 

sadakatsiz bir şekilde sevenlere örnek olmanızı istiyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, bütün insanlığa 

peygamberlik, ilham ve (içsel) söz armağanları dağıtılmıştır. 

57 Uyumayın, çünkü Beni artık bu şekilde duymayacağınız süre sadece üç yıldır. Ne zaman bu 

öğretinin öğretmenleri olacaksınız? 

58 Bugün sizleri uyanmaya çağırmak için bir araya getirdim ki gerçek ruhani sevgi anlayışında 

birleşebilesiniz ve Benim İradem uyarınca aranızda ne efendiler ne de astlar olacağını anlayabilesiniz. 

Sözüm yazılı kalacak. Ama unutmayın ki, kusurlarınızın bu kitaba yazılması benim isteğim değildir. 

59 İşlediğiniz suçların geçmişini gelecek nesillere kötü bir örnek olarak mı bırakmak istiyorsunuz? 

60 Benim işim kutsaldır, ilahidir ama yine de onu günahkâr ellere teslim ettim; çünkü günahkârlar 

Rableri tarafından sevildiklerini, onurlandırıldıklarını ve affedildiklerini hissettiklerinde, Beni en büyük 

sevgi, sadakat ve feragatle takip eden onlardır. 

61 Dahası, bu dünyanın doğruları nerede? 

62 Siz öğrencilerime şunu söylüyorum: Sizi öğretilerimle yetkinleştirebilmem için tüm iyi niyetinizi 

kullanın. 

63 Beceriksizliğiniz yüzünden kendinizden şüphe etmeyin, çünkü ben kayaları bile konuşturabilirim. 

64 Yollarınızda, yaşamlarınızda, insanla başlayıp Tanrı'yla biten bir merdiven var. Ruhunuz 

mükemmelliğin en yüksek derecesine ulaştığında, Babanızın bağrına ulaşıncaya kadar adım adım yürüyün. 

65 İlyas bu zamanda yolunuzu aydınlatan bir deniz feneri gibidir. Sizi denemelerde güçlendirir ve 

henüz gelmemiş olanları size duyurur. 

66 Bu anlarda ruhlarının rehberliğinde sözümü duyan "işçiler" kutsanmıştır. Çünkü onlar yollarına 

sağlık, huzur ve neşe ekmeyi bilenlerdir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 204 
1 Sizi kabul ediyorum, millet. Krallığımın kapıları sizi karşılamak ve sevgimi üzerinize dökmek için 

açılıyor. Şu anda size, bazılarınızın inancına ve bazılarınızın muhtaçlığına göre ihtiyacınız olanı veriyorum. 

2 Kalbinizin mabedini arıyorum, size gerçeğin ışığını veriyorum; bu ışık, kudretli gücü yaratılışı 

hareket ettiren ve içindeki her şeyi düzen, uyum ve denge içinde tutan sevginin ışığıdır. Bu nedenle, 

yaşamın sırrını öğrenebilmeniz için size sevmeyi öğretiyorum. Cömert olun ki, sevginiz acı çekenlerin 

yüreğini sevindiren bir şarkı gibi olsun. 

3 Görevinizi tanımak ve yerine getirmek sizin elinizde. Kaderiniz, ruhunuzun her türlü sefalet ve 

günah karşısında zafer kazanmasına izin vermek, tüm varlığınızı yüceltmek, sizi yüceltmek ve değerli 

kılmaktır. Bedeninizi şiddet kullanmadan kontrol etmenizi, bunu bilgelikle ve aynı zamanda merhametle 

yapmanızı istiyorum. İnsanlar yasalarımı tartışmak yerine, onları sevgi dolu bir itaatle yerine getirirlerse, 

bu dünyayı, ilk insanların masumiyet ve itaat içindeyken, kirli düşünce ve eylemlerle kirletmeden önce 

tadını çıkardıkları gibi bir cennet haline getireceklerdir. 

4 Eğer insan Cennetteki Baba'nın iradesine göre yaşasaydı, bu dünya maddi faydalar ve manevi 

yükseliş vadisi olurdu. Doğa güçlerinin olumsuzluklarından şikayet etmezdi, çünkü onlarla ve tüm 

yaratıklarla uyum içinde yaşardı. Bu, her insanın bir nota olduğu ilahi bir konser olacaktır. Ancak insan 

ilahi yasalarla uyum içinde yaşamaz ve bu yüzden acının tutsağı, kendi kendisinin kölesi haline gelmiştir. 

İnsan zincirlerini arkasında sürükler, acı çeker, gözyaşı döker ve tüm bunları kendi yaptıklarına borçlu 

olduğunu fark etmeden umutsuzluğa kapılır. Eğer aklanmamış hiçbir gözyaşı olmadığını anlayabilseydi, 

çok geçmeden kurtuluşuna kavuşurdu. 

5 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlığın uğradığı bütün kötülüklerden kurtuluş insanın elindedir. 

Kendi kendinin doktoru olabilir. Bu nedenle size söylüyorum ki, eğer vicdanınızın emrettiği yolda 

yürürseniz ruhunuz Bana yükselecektir. 

6 Sonsuzluğa ait olan ruhunuzun iyiliği için değilse, bu yaşamı ne için istiyorsunuz? ─ Bu dünyaya 

hastalıkla, gözyaşıyla, acıyla geldiniz ve hayatınızı küçük bir iyilikle dönüştürebileceğinizi bilmek 

istemiyorsunuz. 

7 Beni gerçekten seven kişi, önce dünyayı sonra da tüm evreni kucaklayan bilge kişi olacaktır. 

Tanrınızın sevgisinin tüm yaratılışta tezahür ettiğini görün. Bilge eylem, mükemmel söz, Cennetin 

Krallığının anahtarıdır. Evrenin kalbi olan sevgi, tüm varlıkların düşünce yoluyla bir araya gelmesi 

sağlanana kadar varlığınızı yüceltecektir. 

8 İnsanlar: Bir yılın 365 günü vardır, ama siz bu süre içinde kaç tane merhamet ve sevgi işi 

yapıyorsunuz? İhtiyacı olan insan kardeşleriniz için hiçbir şey yapmadığınız halde neden Bana Beni 

sevdiğinizi söylüyorsunuz? Size sizi sevdiğimi söylediğimde, bunu gerçek işlerle kanıtlarım. 

İnsanlar Mesih'i sevdiklerini iddia ederler, ama her an Beni incitirler, Beni yargılarlar, Benim anımı ve 

örneğimi kendi içlerinde yok ederler ve Benim davranış biçimlerimi izlemeyi reddederler. Tüm bunların 

dikenli bir taç ve yeni bir çarmıha gerilme anlamına geldiğini düşünmüyor musunuz? Ben hastalara, acı 

çekenlere, yoksullara, hapsedilenlere ruhen yardım ediyorsam, siz neden Bana eşlik etmediniz? Sizden 

biraz merhamet isteyenleri neden geri çeviriyorsunuz? Beni tekrar çarmıha gerdiğinizi size neden 

söylediğimi anlayın. Çünkü sevgiyi inkâr eden Beni inkâr etmiş olur. 

9 Size Tanrı'nın çocukları olarak O'nun gibi davranmanız gerektiğini söyledim. Neden kendi zihinsel, 

ahlaki ya da ruhsal yaratımlarınızla Baba'nın yaratımını güzelleştirmeye yardımcı olmuyorsunuz? 

10 Tanrı'nın gerçek hizmetkârı, insanlara sevginin merhemini veren, yürekten gelen bir şefkatin 

esinlediği merhameti uygulayan kişidir. 

11 Sizden kaynaklanan acım çok uzun sürdü ve bu acı sizin anlayış ve sevgi eksikliğinizden 

kaynaklanıyor. 

12 Bu Üçüncü Zaman'da şu ifadeyi sevgiyle tekrarlamak için geri dönüyorum: "Birbirinizi sevin." 

13 İnsanlar, kendinizi benim iyileştirici merhemimi almaya hazırlayın. Kabul etmeye hazır olan herkes 

şifa bulacak, zayıf olan herkes güçlenecektir. Kalbinize odaklanın, ruhunuzu Bana kaldırın ve umut edin. 
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Size düşündüğünüzden daha fazlasını vereceğim. Sessizce kabul edin, çünkü sessizlikte size veriyorum. 

Ben umudunuzun güneşiyim, sevgili koyunlar. Ama ben size verirken, siz de verin. Dar görüşlü olmayın. 

Bağış yaparken, çocuklarınızdan ne aldığınızı düşünmeyin. Eğer vereceğiniz şey size zor geliyorsa, onu 

yapmamanız daha iyidir. 

14 İnsan kardeşlerinizin yaşamlarını kınamayın, çünkü o zaman sadece dudaklarınızı değil, kalbinizi 

de lekelemiş olursunuz. Bununla birlikte, her eyleminizi kınamaya ve vicdanınızın emirlerini dinlemeye 

hazır olmalısınız. 

15 Daha saf bir yaşam sürün ve sonra Tanrı'nın tüm çocuklarıyla uyuma yaklaştıkça, çok özlediğiniz o 

huzuru hissetmeye başlayacaksınız. 

16 Gerçekte, Üstat size şöyle der: Bu sabah adanmışlığından itibaren, üç zaman karşılaştırması bir 

gerçeklik haline geldi ve sembolik olarak size hala sözümü vereceğim üç yılı temsil ediyor. Bu nedenle, 

ışığım idrakinizin kilidini açtığı ve ruhunuza nüfuz ettiği için öğretilerim artık daha derin olacaktır. 

17 Sizler artık, ilkel halleriyle kendilerine rehberlik edecek ruhani bir yasanın tam bilgisine sahip 

olmayan İlk Çağ insanları değilsiniz. Baba'nın gönderdiği peygamberlerin Tanrı'nın varlığına tanıklık 

etmeleri gerekliydi. Hepsi tek ve aynı İlahi Varlıktan söz ediyordu ve böylece insanlıkta yaşayan ve gerçek 

Tanrı inancı oluşmaya başladı. İbrahim Rabbine olan sevgisiyle, Yakup denemelerdeki kararlılığıyla, Musa 

ise aldığı ilhamlar ve Yasa ile insanın Tanrı hakkındaki bilgisini doğrulamış ve artırmıştır. 

18 Bu insanlar bir çağın öncüleriydi, tıpkı sizin başka bir çağın, ruhsallaşma çağının öncüleri olmanız 

gerektiği gibi. 

19 Birinci Çağı temsil eden bu 1948 yılında, Sözümde o zamanla ilgili birçok öğreti öğreneceksiniz. 

Birinci Çağ'da kurtarılan ve İkinci Çağ'da ruhsal olarak kurtarılan tek halk olmayan İsrail'in tarihinin 

önemini bileceksiniz. Bu inançlı insanları tüm ırkların kalbinde bulabilirsiniz. İsrail'i tüm dini topluluklarda 

da keşfedebilirsiniz, çünkü bu halk tüm insanlığa bir örnek ve ders vermek için bir araç olarak seçilmiştir. 

Bu nedenle, ruhsal olarak ait olduğunuz İsrail'in tarihinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini 

söylüyorum, çünkü içinde ilklere verdiğim büyük vahiyler yer almaktadır. 

20 O zamanlarda, Rabbini yaratılmış her şeyden daha saf bir sevgiyle seven İbrahim gibi yüce ruhları 

bulduğunuzda şaşıracaksınız. Bu adamın yaşamı ve eserleri üzerinde düşündüğünüzde, onun inancının, 

gücünün, uysallığının ve sevgisinin İsrail ağacının gerçek anacı olduğunu keşfedeceksiniz. 

21 O zamanlarda, doğa güçlerine saf olmayan kültler sundukları tanrılar olarak tapan putperest ve 

pagan halklar vardı. O zaman İbrahim ortaya çıktı ve Rabbinden aldığı, gerçeğin ve doğruluğun ışığı olan 

esini açıkladı. Ancak katı yürekli ve inançsız olan halk patriği yargıladı. İbrahim'in Tanrısı'nı görünmez ama 

tüm zamanların yaşayan Tanrısı olarak kabul etmelerini sağlayana kadar, onları iyi öğretiye dönüştürerek 

tüm tuzaklardan ve zulümlerden kaçtı. 

22 Bu ruhsal savaşların insanlar arasında ne kadar uzun süredir var olduğuna bakın. Ancak onlardan 

sonra gerçeğin ışığının her zaman parladığının farkına varın. 

23 Sözüm aracılığıyla yaşamınızı zorlaştırmadığımı, ama ibadetinizi ve tapınma eylemlerinizi 

kolaylaştırdığımı anlayın. Size, Beni hoşnut etmek için dünya nimetlerinden vazgeçmenin ya da 

görevlerinizi ihmal etmenin gerekli olmadığını öğretiyorum. Bedende olduğunuz sürece insan 

ihtiyaçlarına maruz kalırsınız. Ama aynı zamanda size, ruhunuzun yararı için bir yasaya uyarak topraktan 

gelen şeyleri kendinizin kullandığını da öğretiyorum. Bu şekilde yaşarsanız, yasamı yerine getirmiş 

olursunuz. 

24 Daha İlk Çağ'da size rehberlik etmesi için ruhani bir çoban verdim; o aynı zamanda halkımın 

arasına gelişimin habercisiydi. Bu dersleri tam olarak kavrayamadınız ve cehaletiniz yüzünden doğa 

güçlerine ya da Altın Buzağı'ya taparak sahte kültlere kapıldınız. 

25 İster sizi zenginliğe boğmuş olayım, ister zekânıza ışık tutmuş olayım, isterse de size dünyada 

hüküm sürme yeteneği vermiş olayım, Hakikat Tanrısı her zaman sizin varlığınızda Kendisini göstermiştir. 

26 Geçmişte efendiydiniz, bolluk içinde yaşadınız ama bencilliğinizin ve kibrinizin sizi sıradan 

insanların hizmetkârları ve köleleri haline getirmesine izin verdiniz. Yine de sizi bağışladım, bir Baba 

olarak geldim ve düşmüş olanı eski haline getirdim ve herkesi kutsadım. Benden istediğiniz her şeyi size 
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verdiğim gibi, sizin için hizmetkârınız oldum. Ama zamanın başlangıcından beri size emanet ettiğim görevi 

yerine getirmek üzere yola çıkacağınız saati sabırla bekledim. 

27 Ben adaletim. Yine de seni cezalandırmıyorum. Çünkü Beni çarmıha gerdiğiniz için sizden hesap 

bile sormadım. Dolayısıyla, çektiğiniz sıkıntı ve acıların tek amacı sizi arındırmaktır. Arınmayı, onarılmayı, 

orijinal ruhsal saflık durumunuzun yeniden tesis edilmesini gerektiren şey, Yasama itaatsizliğinizdir. Ama 

siz ilerlemenin ve ruhun kurtuluşunun kesin yolundasınız. 

Ancak, misyonunuzun ve içinde yaşadığınız zamanın farkında olmalısınız. Vicdanınıza insanlığın iyiliği 

için ne yaptığınızı sorarsanız, yasam dünya tarafından zaten biliniyorsa ve çalışmalarım ilerlediyse, size 

şunu söyleyecektir: hayır. 

28 Şimdi sizinle konuştuğuma göre, Sözüme alışmaya başlıyorsunuz. İmanı bulmak için, Kendimi 

onların aracılığı ile tanıtmak üzere basit ve eğitimsiz kalpleri seçtiğimi anlayın. Yine de şüphe ettiniz ve 

hatta sizinle konuşanın insan olduğuna inanmaya başladınız. Bu nedenle, Kendimi normal hallerinde, 

kendinden geçmeden tezahür ettirdiğim insanları araştırmanıza izin verdim ki onların cehaleti ve 

eğitimsizliği konusunda kendinizi ikna edebilesiniz. 

Size alçakgönüllülüğü ve merhameti öğrettim, sizi hazırladım ve halkım arasında emirler dağıttım. 

Ancak bunları çoktan almış olanların çoğu kendini beğenmiş, kendilerini efendi ilan etmiş ve birinci olmak 

ister hale gelmiştir. 

29 Yalnızca Ben İlk'im, yine de sizi alçaltmam, kölelerim yapmam, eksik olan her şeyi ellerinize 

veririm. Ben Babayım ve çektiğiniz acılara kayıtsız kalamam. Ben Tanrı'yım ve sizi karanlıkta bırakamam. 

Bu nedenle, Beni tanıyabilmeniz ve kiminle birlikte olduğunuzu ve kimi duyduğunuzu bilmeniz için 

Kendimi size açıklıyorum. 

30 Birlik örneği oluşturmadınız ve bu nedenle kavgaları ve anlaşmazlıkları üstünlük arzusunu 

besleyen ve yeni bir "savaşa" hazırlanan kiliseler ve mezhepler arasındaki kardeşlik ve uyum eksikliğini 

görebilirsiniz. 

31 Henüz yasalarımı yerine getiremediniz. Bu yol ışıkla doludur, ama siz çoğu zaman karanlıkta 

yürüdünüz. Sürekli olarak Üstadın sevgisini alıyorsunuz ve yine de düşmanlıkları körüklüyorsunuz. Sürekli 

olarak ahlak ve erdem üzerine öğretiler alıyorsunuz ama yine de aranızda kötü eylemler ve düşünceler 

var. Bu nedenle, son gelenler öğrencilerimde samimiyetsizlik gördükleri için alay ediyorlar. Bilim insanları 

da benim tezahürlerime tanık olduklarında, evrensel ışınımın insanın anlama yetisi aracılığıyla tezahür 

ettiğine inanmazlar. Lazar'ı mezardan kaldırarak, körlere görme yetisini ve topallara hareket kabiliyetini 

geri vererek, bu zamanda aranızda olduğuma inanmak için insanların görmesi gereken tüm kanıtları 

göstermelisiniz. 

32 Ruhun görevini yerine getirmesi için bir engel olduğunu kanıtlayan ve Benim İrademe direnen 

sizin bedeninizdir. Ama ruhunuzun kendi bedeninin tutkularıyla olan savaşında galip gelebilmesi ve 

erdem kazanabilmesi için ruhunuza bir kılıç verdim, çünkü ruhun isteksiz bedeni kefaret ya da mihenk taşı 

olarak hizmet eder. 

33 Bu yüzden size yardım etmeye geldim. Ben sizin Kurtarıcınızım ve size "Vaat Edilmiş Topraklar "ı 

tanıma ve orada yaşama fırsatı sunuyorum. 

34 Sana verdiğim zamanı kullan. Sizi hangi saatte çağırdığımı bilmiyorsunuz. Kendinizi 

materyalizmden kurtarın, aktif hayırseverlik uygulayın, gerçek havariler olun ve ben de sizin aracılığınızla 

insanlara ilahi merhametin gücünü göstereyim. 

35 Büyük sınavlar sizi bekliyor. Kendinizi hazırlayın! Yarın size öğretilmediğini söylemenizi 

istemiyorum, elinizde muazzam bir güç olmasına rağmen sizi yozlaşmış ya da muhtaç görmek 

istemiyorum. Size bu kadar çok sevgi veren, ziyafet sofrasında yemek ve şarabın tadını çıkarmanızı 

sağlayan Ben, daha sonra arkanızda sefalet ve acı zincirlerini sürüklediğinizi görmek istemiyorum. 

36 Misyonunuzu yerine getirmezseniz, kendinize acı dolu bir gelecek hazırlarsınız ve ilk olmak yerine 

kendinizi sonuncu gibi hissedersiniz. Sevdiklerinizin yok olduğunu göreceksiniz, günlük ekmeğinizin 

kıtlaştığını göreceksiniz. Savaş sevdiklerinizi sizden koparacak ve ışığımla ve esenliğimle şereflendirmek 
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için seçtiğim bu yeryüzünün masum kanıyla lekelendiğini göreceksiniz. Yabancı boyunduruğu hissedecek, 

onların kölesi olacak ve doğru yoldan uzaklaşacaksınız. O zaman artık sesimi duymayacaksın. 

37 Ben, Yaratıcı, sizi zorlamıyorum ve yasalarımı size dayatmıyorum. Sizden buna itaat etmenizi ve 

alçakgönüllü olmanızı istemek için geldim. 

38 Sözümü iyi niyetle dinlediğinizde esenlik sizinle olsun ey insanlar. 

39 Ben kalplerinizin bahçelerine bakan ve onları ilahi suyla sulayan ilahi bahçıvanım ve dünyanın çok 

büyük olan acısına bir damla ilahi sevgi döktüm. Size Baba'nın krallığına giden yolu gösteriyorum ─ bu 

yolda asla bir son bulamayacaksınız, ama her zaman ilerleme kaydedecek ve yeni yücelikler 

tanıyacaksınız. 

40 Bugün sözüm sizi öğütüyor ve size şekil veriyor. İçimdeki insanla, ruhumla çalışıyorum. Kendinizi 

şekillendirmeyi ve kendinize güzel şekiller vermeyi öğrenin. Çalışmanızı kutsayacağım, böylece daha sonra 

bu dünyadaki büyük misyonunuzun gerçekleşmesini tamamlayacaksınız. 

41 Ben sizin Efendinizim, ama Beni Baba'dan ayrı görmeyin, çünkü Ben Baba'yım. Oğul ve Kutsal Ruh 

arasında hiçbir fark yoktur, çünkü Kutsal Ruh Bir'dir ve o da Ben'im. Tüm zamanlardaki vahiylerimde, 

Kendisini size birçok ve çeşitli öğretilerle gösteren tek bir Tanrı'yı tanıyın ─ birçok sayfası olan, birçok sevgi 

dersi içeren tek bir kitap gibi. 

42 Çalışmalarınızla adımı kutsayın ve içinizde sizi cehaletin ve günahın karanlığından kurtaracak olan 

ışığı bulacaksınız. 

43 Sözüm tarafından şekillendirilmeden önceki halinize katılıyor musunuz? Geçmişte artık 

yapmadığınız pek çok eylemi yapabildiğinizi hatırlıyor musunuz? Bugünkü yaşamınızı geçmiş yaşamınızla 

kıyaslayamazsınız. Geçmişte, varoluşu aydınlatacak ve içinde umudu tutuşturacak bir ışık olmadan 

yolunuzu kat eden yalnız gezginlerdiniz. Bugün sizler, sevgi pınarında susuzluğunuzu giderdiğiniz ve 

yaralarınızı yıkadığınız İsa'nın öğrencilerisiniz. Sevgim içinizdeki dikenleri çıkarır ve eğer çarmıhınızda 

çiviler varsa, onları da çıkaracağım. 

44 Ben bu dünyanın ve tüm dünyaların ışığıyım. Kendinizi bu ışıkla giydirmenizi istiyorum. Sözüm 

şifalı bir merhemdir, onu duyduğunuzda kendinizi onunla iyileştirin. İçinizde Tanrı varken neden 

hastalanıyor, acı çekiyor ve ağlıyorsunuz? Kendinizi inceleyin ve düzeltilmesi gereken her şeyi düzeltin. 

Arındırılması gereken her şeyi arındırın. Size "Gemiyi içeriden ve dışarıdan temizleyin" demiştim. Yani, 

içsel varlığınız fiziksel veya insani varlığınızla birlikte irade ve ilham içindedir. 

45 İnsanlardan gizlediğiniz, başkalarına görünmeyen ama Benden gizleyemeyeceğiniz iç yaşamınızı 

Ben şekillendiririm. Dış görünüşünüzü öyle şekillendirin ki, görünen yüzü ruhunuzun gerçek bir yansıması 

olsun. O zaman eylemleriniz samimi ve doğru olacaktır. İşte bu 

Bunun nedeni, insanların dünyaya sadece bir yüzlerini gösterirken diğer yüzlerini saklamalarıdır. 

46 Yaralarınızı incelediniz mi, size verdiğim merhemle tedavi ettiniz mi? Eğer merhemimin etkisinden 

şüphe ediyorsanız, onları yeniden tedavi edin. Ama eğer inanıyorsanız, çareden vazgeçin ve sevgimin 

onları nasıl iyileştirdiğini göreceksiniz ve onları aradığınızda artık orada olmayacaklar. 

Diğerlerinin sağlıklarını inançla, duayla, düşünce gücüyle bulmalarına izin vereceğim. Güçlerini ve 

kuvvetlerini birleştirecek, sizi tedavi edecek ve iyileştirecek çok sayıda ruhani varlık gelecek. 

47 Spiritüalist der ki, "Hayat ne kadar güzel!" Deneyimsiz materyalist, "Hayat ne kadar acı, ne kadar 

üzücü ve ne kadar kasvetli!" der. ─ İçsel yükselişi olmayan kişi her şeye tökezler, her şey onu incitir. İçsel 

olarak yücelmiş kişi yolun zorluklarının farkına bile varmaz. Yüksek görüşlü kişiler başkalarıyla muhatap 

olduklarında, onların erdemlerini över ya da hatalarını mazur görürler. Asla kınamazlar ya da 

ayıplamazlar. Alçak gönüllüler ise başkalarını kınarlar, iftira atarlar, hatalarını duyururlar ve bundan zevk 

alırlar. 

48 Hemcinslerini kınayan ve onların işlerine karışanlara soruyorum: Günah yükünüzün çok hafif 

olduğunu mu düşünüyorsunuz ki, başkalarınınkiyle bu yükü arttırmak istiyorsunuz? Kendinizi yükünüzden 

kurtaramıyorsanız, neden başkalarının yükünü artırıyorsunuz? Neden hemcinslerinizde sizi 

zenginleştirecek manevi değerler aramak yerine, kendinizi pisliğe boğmayı ve kendinize yük olmayı tercih 

ediyorsunuz? 
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49 "Babamın evinde birçok köşk vardır." Ancak yüksek ruhsal bölgelerde yaşayanlar, insanların 

yüklerinden kurtulmalarına ya da yüklerini taşımalarına yardımcı olurlar, ama onları kınamazlar ya da 

sefaletleri karşısında kederlenmezler. 

50 Bir gün küfrettiğinizi, diğer gün tövbe ettiğinizi gördüm. Bildirimi inkâr ettiğinizi ve sonra da 

doğruluğuna tanıklık ettiğinizi gördüm. Sizi bir gün iftira atarken, ertesi gün iftira attığınız kişiyi 

savunurken gördüm. Hatalarınızı düzeltmeniz sizin için iyidir, ama düzeltecek bir şeyiniz olmaması için 

tekrar kötülüğe düşmeseniz daha iyi olur. 

O gün sizi, ihtiyacı olmayana sevgi armağanı verirken gördüm ve gerçekten yoksul olanlardan bunu 

esirgediğinizi gördüm. Ama ben sizi suçlamıyor ya da yargılamıyorum. Bir daha günah işlememeniz için 

öğretilerimin ışığıyla sizi aydınlatıyorum. Ama size şunu da söyleyeyim ki, zaman zaman sizi yardımsever, 

asil, hayırsever ve şefkatli gördüm ve bu erdemlerinize her zaman saygı duydum ve itibar ettim. Ama 

yüreğinizde şimdiden darıdan çok buğday olması gerekir. 

51 Kalbinizde ve ruhunuzda içsel olarak yükselme arzusu hissetmeden dudaklarınızı mekanik bir 

şekilde hareket ettirerek dua etmeyin. Konuşmadan hissederek dua edin. Geçmişte nasıl kolayca yalan 

yere yemin ettiyseniz ve gereksiz yere ant içtiyseniz, şimdi de doğruyu söylemelisiniz. 

52 Size yabancı olan hiçbir şeyi almayın. Kim yabancı olanı alırsa, onu acı ve utançla geri vermelidir. 

Kimseye ihanet etmiyorum, ancak herkesin sözlerimin kendileri için geçerli olan kısmına kulak vermesini 

istiyorum. 

53 Sizi suçlamayacağım ya da hala cehaletin, olgunlaşmamışlığın ve maddileşmenin karanlığında 

yolunuzda yürürken yaptıklarınız için hesap sormayacağım. Ama bugün, yasamın ne olduğunu tam olarak 

bildiğiniz halde, yasak olan şeyde, dürüst olmayan şeyde ısrar ederseniz, yaptıklarınızın hesabını Tanrı'nın 

önünde vermek zorunda kalırsınız, o da size karşı acımasız olduğunu kendi vicdanınızda gösterir. 

54 Hepiniz benim tohumumsunuz ve Efendi bunu biçiyor. İyi tohumların arasında yabani otlar 

filizlenirse, onları da altın buğdaya dönüştürmek için sevgiyle kabul ediyorum. Yabani otları, kiri, suçu, 

kalplerde filizlenen düşmanlığı görüyorum ve yine de sizi kabul ediyor ve seviyorum. Bu tohumu 

okşuyorum ve güneşte buğday gibi parlayana kadar arındırıyorum. 

55 Sevgimin gücünün sizi kurtarmaya yetmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Sizi arındırdıktan sonra, 

yeni çiçekler ve yeni meyveler vereceğiniz bahçeme ekeceğim. Benim ilahi işim sizi layık kılma görevini de 

içerir. 

56 Sevgim sizi kutsar, bağışlar ve sözümü dinlemeye layık kılar. 

57 Benim Sözüm yoldur. Adımlarınız her zaman iyilik ve doğruluk yolunda kalsın diye size Yasamı en 

eski zamanlardan itibaren öğrettim. 

58 Bu öğreti, geçmişte size verdiğim öğretiyle aynıdır ─ sevgi öğretisi. 

59 Manevi ruhunuz Yaratıcı'nın mükemmel sevgisinin çocuğudur. Kalbiniz, duyguların kök saldığı o 

organınız, sevginin sembolüdür. 

60 Bu nedenle, sevgi verin, çünkü insanların buna büyük ihtiyacı var. İnsanların kalplerinde açlık, 

ruhsal körelme, yaşama özlem var. 

61 Burada Beni dinleyen siz kalabalıklar Yaşam Ekmeği ile güçlenip beslendiğinize göre, ruhlar ve 

yorgun kalpler için besin sağlayabilirsiniz. 

62 Nerede yanlış bir inanç ya da yanlış bir fikir bulursanız, ışığımı oraya getireceksiniz. Ama asla 

öğretilerimi zorla kabul ettirmeyin. Zenginler ve yoksullar arasında asla ayrım yapmayın, onlara farklı 

şekillerde davranmayın, o zaman onların acılarının dibinde düşmüş ve inleyen bir insan kardeşi 

göreceksiniz. Kalbiniz bu acıdan etkilendikçe, onu dindirmek için bir yol arayacaksınız. Merhametiniz 

açıkta kalanı kapsayacaktır. Huzuru olmayana huzur vereceksin. Karanlıkta kaybolmuş yürüyenlerin 

yolundaki bir yıldız gibi olacaksınız. Görevinizi bu şekilde yerine getirirseniz, size "Efendi" dememe layık 

olursunuz. 

63 Benim öğretilerim yeni kalabalıklar toplamak için buluşma yerleri inşa etmeyi gerektirmez. 

Benim isteğim, kişinin kalpler aracılığıyla inşa edilen evrensel tapınağı inşa etmesidir. 
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64 Sözünü duyurmak için toplantı salonlarını seçmeyen, öğretileri ve benzetmeleri için uygun bir yer 

olarak koridorları arayan İsa'nın İkinci Çağ'da size verdiği örneği izleyin. 

65 Ancak toplantı odalarını insanların cehaletinden ya da acılarından bir iş çıkarmak için kullananlar 

benim ışığımdan yararlanamayacakları gibi, kendilerine spiritüalist de diyemezler. 

66 Mücadele etmeniz gerekecek ve mücadelenizin yeri her yer olacak ─ evinizde olduğu kadar fiziksel 

işinizde veya yolda da. 

67 Orada, uygun zamanda, kendinizi hazırlayacak ve benim ilhamımla konuşacaksınız, sizi dinleyen 

kişi vicdanı aracılığıyla kimin konuştuğunu bilmeden. 

68 İnsanların geleneklerini bir andan diğerine unutmalarını beklemeyin. Biri size kandırılmış derse de 

şaşırmayın. İkinci Çağ'daki öğretilerim de pek çok kişiye bir hata olarak göründü ama daha sonra en yüce 

gerçek olarak kabul edildi. 

Huzurum sizinle olsun! 



 

173 

Talimat 205 
1 Öğretilerimin özünü alın, ruhunuzu dinginleştirin, zihninizi ve kalbinizi susturun. 

2 Bana öyle bir şekilde yaklaşın ki, kendinizi Efendinizin huzuruna dalmış hissedin. 

3 Tıpkı sizin geldiğiniz gibi, uzak diyarlardan gelen kardeşlerinizi de göreceksiniz, çünkü hepsi bu 

mesajın ışığını özlüyor. 

4 Herkese, onları daha sonra ruh için öğretileri anlamaya hazırlayacak ilk dersleri vereceğim. 

5 Sözcükler üzerinde düşünün, her cümleye dikkatle bakın ve her zaman öğretilerimin anlamını, 

özünü arayın. Şunu anlayın ki siz, yani halk, benim yasalarıma uymak zorundasınız; benim yasalarım sizin 

fikirlerinize ve rahatınıza uyum sağlamak zorunda değil. 

6 Eğer öğretilerimi benim değil de kendi isteğinize göre yaşamınıza uygulamanıza izin verseydim ─ 

gerçekten, size söylüyorum, ruhsal durgunluğunuzdan çıkış yolunu asla bulamaz ve ruhunuzun 

gelişmesine, açılmasına ve mükemmelleşmesine asla izin vermezdiniz. 

7 Orada dinlerinde hantallaşmış, artık ışığa doğru bir adım bile atmayan insanlar görürsünüz, çünkü 

ilahi yasanın emrettiklerine boyun eğmemiş, yasayı efsaneler ve sapkınlıklarla doldurarak kendi 

iradelerine boyun eğdirmeye çalışmışlardır. 

8 Bu zamanın pek çok insanı için Beni ruh z ile aramak ve varlıklarının en iç kısmında hissettikleri 

tüm bu nitelikleri, armağanları ve yetenekleri geliştirebilmek için kendilerini tüm dinlerden 

özgürleştirmek gerekli olmuştur. 

9 Kendilerine sonsuz yaşamdan söz eden mesajları alabilenler bunlardır. 

10 Sizi vahiylerimin parladığı ve mesajlarımın yankılandığı bu yola getirmek için gitmekte olduğunuz 

çeşitli yollardan çevirmek zorundaydım. Çünkü hayata daha yüksek bir ruhsal yücelikten bakanların 

arasında olmanızı istiyorum. 

11 Ruh olmadan beden nedir ki? ─ Ruhsuz hücreler federasyonu. Ruh bedenin yaşamıdır, ancak biri 

olduğu kadar diğeri de Tanrı'dan kaynaklanır. 

12 Hiç ─her şey Tanrı'dan geldiğine göre─ O'nun sizin içinizde olduğunu düşündünüz mü? Ama O 

neden ve hangi amaçla içinizde? Kendisini ifşa etmeden orada kalmak mıdır? O zaman O Tanrı olmazdı, 

çünkü O görünür, konuşur, aydınlatır, Kendisini hissettirir ve Kendisini her yerde ifşa eder. Bu yüzden 

Tanrı'nın size mesajını vermeden gizli kalacağını düşünmeyin. Fikirleriniz olmadan O'nun içinizde 

olabileceğini düşünmeyin. Tanrı'nın Kendisini sizin aracılığınızla tam olarak ortaya çıkarmak istediğini 

bilin. 

13 Size Tanrı'nın neden içinizde olduğunu sorsam Bana cevap verebilir misiniz? Neden, O her şey 

olmasına rağmen, sizin ruh dediğiniz şeyde, varlığınızın o bölümünde? Neden O'nun vahyinin gönüllü bir 

aracı olmanızı istiyor? Henüz Bana cevap veremezsiniz, öğrenciler, çünkü hiç kimse sizi içsel tefekküre 

yönlendirmedi. Bu nedenle, Baba'yı ne şekilde açığa vurduğunuzu ve O'nu işlerinizle neden ifade ettiğinizi 

bilmiyorsunuz. Ancak kendinizi sevgiyle öğretilerimi çalışmaya ve uygulamaya adarsanız, bu ve daha da 

derin olan diğer sorulara yakında yanıt verebileceğinizden kuşku duymayın. Ve bu bilginin ışığına bir kez 

ulaştığınızda, Baba'nın neden ve hangi amaçla çocuklarının her birinde yaşadığını gerçek olarak 

bileceksiniz. 

14 Bazıları Tanrı'nın var olmadığını söylerken, diğerleri O'nun varlığına inandıklarını itiraf etseler de 

bununla ilgilenmezler. Ancak O'nun içlerinde olduğu gerçeğinden habersiz olan bazıları, diğerleri gibi, 

O'nsuz yaşayamayacaklarını bilmezler. 

15 Hepiniz bu gerçeğin farkına vardığınızda ve bu ilahi özün ruhani çocukları olduğunuza içtenlikle 

inandığınızda, ruhunuzda mevcut olan Tanrı'nın sizin aracılığınızla Kendisini ifşa etmesine ne ölçüde izin 

verdiğinizi merak edeceksiniz. 

16 Zaman geçecek, uzun bir yol kat edeceksiniz ve bir gün Rab'bin sizin aracılığınızla yaptığı işleri 

hayretle düşünmek için duracaksınız. O zaman Babasının isteğini yerine getiren Efendi İsa'yı 

hatırlayacaksınız. 
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17 Size yaşam veren Tanrı'nın bunu kendisini ortaya çıkarmak için kullanmak istediğini ne zaman 

anlayacaksınız? Bazen buradaki mesajlardan tek bir tanesinin, ulaştığınız yerden çok daha ötesini 

görmeniz ve bilmeniz için yeterli olduğunu düşünün. Ve bu anlayış mucizeler gerçekleştirmenizi 

sağlayacaktır. Çünkü kendinizi tanıyacak ve böylece ruhani mirasınızı nasıl uygulayacağınızı 

anlayacaksınız. 

18 Ey sevgili öğrenciler, sevgi vermeyi, iyilik yapmayı ve ruhunuzla vermeyi öğrenmelisiniz. Size 

söylüyorum, ruhunun gücünü dünyaya açıklayan ve başkalarına sunmak için bu bilgi kaynağından 

yararlanan kişi Baba'nın isteğini yerine getirecektir. 

19 Varlığınızın özünün kendini göstermeye başlaması için içinizde sahip olduğunuz tüm yetenekleri 

ve güçleri bilmelisiniz. O zaman yaşamın sorunlarını çözmenin ne kadar kolay olduğunu, yükseliş 

mücadelesinin ne kadar sakin ve nazik olduğunu deneyimleyeceksiniz. 

20 Sefalet, acı ve hastalık, dua aracılığıyla onları uzaklaştıracak olan Ruh'un gücüyle ortadan 

kalkacaktır. 

21 Kendinizi Beni kabul etmeye hazırlayın, sık sık Rabbinizle iletişim kurmaya hazır olduğunuz ruhsal 

hazırlık anları yaşayın. 

22 Eğer Tanrı'yı gerçekten varlığınızda taşıdığınıza inanırsanız ─ hastalıklar sizi etkileyebilir veya 

sizi dize getirecek ayartmalar? Bedenin zayıf gücü sizi nasıl kontrol edebilir? 

23 Dünyayı ve bedeni fethedebilmeniz için sizi özgür ve güçlü kılıyorum. Çünkü size rehberlik ediyor 

ve sizi Baba'yla mükemmel birliğe yaklaştırıyorum. 

24 Bu zihinler aracılığıyla sahip olduklarınızla zaten mükemmel bir söyleme sahip olduğunuzu 

düşünmeyin. Bazen zihninizi aydınlatan basit bir sezgi de değildir. Ulaştığınız en yüksek diyalog, en nüfuz 

edici diyalog asla bedeniniz aracılığıyla gerçekleşmeyecektir. 

25 Beden, öğrenci, sadece bir kabuktur. Ama içinde parfümü ya da özü ruh olan bir "koku şişesi" 

vardır. Kokusu bütün bir daireyi güzelleştirebilecek olmasına rağmen, o parfümün kilit altında 

tutulmasının yanlış olduğunu düşünmüyor musunuz? "Daire" bugün eviniz olabilir, yarın dünya olacak, 

daha sonra sonsuz uzay olacak. 

26 İnsanlar: Bu Söz'ün içerdiği özü alabilmeniz için iç tapınağınızı açın. Dışarıda kalırsanız, mabedinize 

girmek için çaba göstermezseniz, daha sonra Beni duymak istemeyecek ve geldiğinizde taşıdığınız yükü 

omuzlarınızda taşımaya devam ederek uzak duracaksınız ─ zorlukların, hastalıkların, hayal kırıklıklarının 

yükünü. 

27 Her şeyden önce ruhta var olan iç tapınağa girerek Beni duymaya hazırlananlardan öğrenin. 

Benim sevgi mesajımla kendilerini güçlendirir ve iyileşirler. 

28 Yüzünüzü kaldırıp umutla gülümseyecek ve geleceğe korkmadan, güvensizlik duymadan bakacak 

inançtan yoksunsunuz, çünkü gelecekte ben varım. 

29 Sırf böyle düşündüğünüz için ne kadar sık hasta oluyorsunuz; çünkü her fırsatta kıyametin 

peşinizde olduğunu ve acının sizi beklediğini düşünüyorsunuz. O zaman düşünceleriniz aracılığıyla karanlık 

güçleri kendinize çekersiniz ve bu güçlerle maddi yaşamınızı ve ruhani yükseliş yolunuzu gölgede 

bırakırsınız. 

Ama ben hayata, hakikate, ebediyete, mükemmel huzura olan inancınızı yeniden canlandırmak ve size 

ışığı çekmeyi öğretmek için yanınızdayım. 

30 Öğrenciler, İlahi plan sizi mükemmel kılmak içindi, hâlâ da öyledir ve öyle olacaktır. Ama eğer 

Tanrı size oluşumunuz için mükemmellik fikrini bahşetmişse, o zaman Baba'nın tasarladığı her şeyde 

olduğu gibi sizin varlığınıza da yerleştirdiği bu gerçeğin ışığını neden gizlesin? Bilin ki insan evren gibidir ve 

evren de insan gibidir. Evren, Tanrı'nın çocuklarının büyük evidir. Fakat onda, kemaliniz için geçmeniz 

gereken birçok geçit vardır ve insanın ruhu, Rabbinizin içinde ikamet edeceği mabettir. 

31 Sözümü anlarsanız, yakında şöyle diyeceksiniz: "Baba, iç tapınağımın kapılarını bugünden aç ki, 

yaşam ve sağlık, bilgelik ve güç olan özün bana girebilsin." 
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32 Sana söylüyorum: Eğer Benimle bu şekilde konuşursanız, bu gerçekleşecektir çünkü ruh görevini 

kabul etmiştir. O zaman Kendimi sizin aracılığınızla, hatta oluşumunda büyüklük barındıran önemsiz bir 

şey olan bedeniniz aracılığıyla ifşa ettiğimi göreceksiniz. 

33 Bugün bu dünyada yaşıyorsunuz, yarın dünyanın ötesinde başka bir dünyada yaşayacaksınız ve 

her dünyadan mükemmelliğiniz için gerekli olanı kullanacaksınız. 

34 Her yerde kardeşlerinizle karşılaşacaksınız, çünkü evren yaratıklarla doludur ve hepsi Tanrı'nın 

çocuklarıdır. 

35 Güneşler, yıldızlar, dünyalar, doğa krallıkları, her türden varlıklar, atomlar, kuvvetler, en yüce 

melekten bilinmeyen sürünen şeye kadar her şey, hepsi Mutlak Varlığın çocuklarıdır, her şey O'ndan gelir. 

Biliyorsunuz ki sahibi olmayan hiçbir servet yoktur ve bu evrensel servetin sahibi Tanrı'dır. 

36 Şimdi size soruyorum, öğrenciler: Hasta olmanız mümkün mü? Bu öğreti sizi özgür ve mutlu 

kılacak olmasına rağmen üzgün olmanız mümkün mü? 

37 Size getirdiğim vahiy için ruhsal aydınlanma gereklidir ve bunu size yalnızca ruhun Efendisi olan 

ben verebilirim. 

38 Eğer her zaman bir ruhtan çok bir beden gibi hissettiyseniz, şimdi size bir bedenden çok bir ruh 

gibi olmayı ve hissetmeyi öğretiyorum. Bu kurtuluş, selamet ve barıştır. 

39 Bazen kendinize neden bu zamanda geçmiş zamanların insanlarından daha fazla acı çektiğinizi ve 

neden daha önce sahip olmadığınız ruhani bir misyonu yerine getirmek için gelmek zorunda kaldığınızı 

soruyorsunuz. Ama sana söylüyorum: İlahi dağın zirvesine ulaşmak için iyilik ve ışık yollarında ruhen 

yürüme misyonu her zaman ruhunuzda olmuştur. Öte yandan, mevcut varoluşta eski borçlar birikmiştir ─ 

tamamlanmamış işler ve bitirilmemiş görevler. 

40 Yeni bir yaşamın anlamını kavrayamayan kişi benim adaletime isyan edecek ve kefaret görevini bir 

ceza olarak görecektir. Öte yandan, yeni bir varoluşta borçlarını ödeme ve lekelerinden arınma fırsatını 

tanıyan herkes Rab'bin adını kutsayacaktır. 

41 Sizler hâlâ küçük çocuklarsınız ve küçük çocuklar olarak samimi olmalısınız. Dualarınızda Benden 

küçük şeyler istemekten utanmayın. Önemli olan, size ilham vermem ve sizi eğitmem için dua etmenizdir. 

42 Dua edin, ifadelerimi kullanın, inançla ve bunların yaydığı güçle güçlenin ve iyileşin. 

43 Yarın, dualarınız artık hastalıklarınızı iyileştirmek için değil, sizi Baba'yla bir araya getirerek 

tazelemek için olduğunda, ruhunuz zihnin bilmediği bölgelerde dolaşacaktır. Bazılarına ışığınızı 

getireceksiniz, bazılarından mesajlar alacaksınız, bazılarından da ruhunuz için cesaret ve mutluluk 

alacaksınız. 

44 Ruhunuz ve bedeniniz onları nasıl ileteceğini bilirse, içinizde olan Tanrı, mesajlarını ağzınız 

aracılığıyla duyuracaktır. 

45 "Tanrı'nın insan aracılığıyla konuşması nasıl mümkün olabilir?" diye sorabilirsiniz. Ama ben size 

diyorum ki: O zaman "Söz" Tanrı Sözü'nü söylemek için insan oldu. "Bilgeliğin ifadesi olan Söz beden aldı 

ve bedeni insan İsa oldu. 

46 "Söz "ün kendisinde konuştuğu O'nun öğrencileri olan sizler, neden onu ruh ve hatta beden 

aracılığıyla açıklamayasınız? 

47 Bugün hala öğrencisiniz ve dersimi her zaman anlayamıyorsunuz. Ama şimdilik Tanrı'yla 

yüreğinizle, düşüncelerinizle konuşun; O size varlığınızın en derin yerinde yanıt verecektir. Ruhunuzda 

konuşacak olan mesajı, yavaş yavaş keşfedeceğiniz ve daha sonra alışacağınız net, bilge, sevgi dolu bir ses 

olacaktır. 

48 Başlangıçta, dualarınıza yanıt olarak aldığınız mesajlar üzerinde düşünmeniz gerekir; böylece 

Babanızdan aldıklarınızı gerçekten tanıyabilir ve onları asla hatalı ruhunuzun sesleri, fikirleri, düşünceleri 

ve hatta vahiyleriyle karıştırmazsınız. Sadece sessizlik ve meditasyon içinde her bir mesajın size ulaştığı 

yolu tanıyabilirsiniz. 

49 Hangi insan ruhunun hangi manevi bölgelere nüfuz ettiğini ve ışığın hangi yüksekliğine kadar 

yükselebildiğini söyleyebilir? Hiç kimse. Bu nedenle, dua etmenin, Tanrı'yla bir araya gelmenin, ruhsal 
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tefekkürün yollarını bilmeyen kişi genellikle yanılır. Çünkü ışığa doğru gitmek yerine, kötü ilhamlar ve 

yanlış mesajlar aldığı karanlık alanlara girer. 

50 Çaba gösterin, ruhun ebedi ışığına götüren bilgiye ulaşmaya çalışın ─ kökeninizin ve hedefinizin 

nerede olduğuna. 

51 Sağlık akıntıları sözümü yayıyor. Kendinizi almaya hazırlarsanız, sağlıklı olursunuz. Bu şekilde 

sağlığa kavuşabilirseniz, Ruh aracılığıyla kendinizi iyileştirdiğinizi kanıtlamış olursunuz. 

52 İsteyin, dua edin, Bana dönün. Ben de size biraz ilerleme sağlayacağım. Ama liyakat kazanmak için 

çabalayın. 

53 Tüm kardeşlerinizle ─var olan ve olmayan, görünen ve görünmeyen─ tek bir aile oluşturarak 

yaşamınızın giderek daha uyumlu hale gelmesine izin verin. 

54 O zaman, birbirinizi sevmeniz yönündeki ilahi emre uymaktan kaynaklanan ve daha önce hiç 

deneyimlemediğiniz bir iç huzurun tadını çıkaracaksınız. 

55 Sevgili "emekçiler": Sizi tarlaları özenle işlerken, toprağı hazırlarken ve yarın size meyvelerini 

getirecek ve böylece emeğinizin karşılığını verecek olan tohumu içine yerleştirirken görüyorum. Tohumu 

seçin ve toprağı kazın, çünkü şimdi aranızda Kendimi bu şekilde tanıtacağım son üç yılın ilki olan bir yıla 

başlıyorsunuz. Kalan süre kısadır ve hazırlıklarınızda acele etmeniz gerekecektir. Çünkü sizi zayıf küçük 

çocuklar olarak değil, usta olmaya çoktan yaklaşmış ileri öğrenciler olarak bırakmak istiyorum. 

56 Ben ayrıldıktan sonra, sözleriniz ve çalışmalarınız aracılığıyla öğretime getirdiğiniz yorumdan 

sorumlu olacaksınız. İnsanlar öğrettiklerimi sizin yaptıklarınızla ve yaşamınızla yargılayacaklar. 

57 Benim ilhamımdan yoksun kalmayacaksınız. Bu sayede konuşmanız gereken anı ve ne söylemeniz 

gerektiğini fark edeceksiniz. Açık, kesin ve basit sözlerle, size ifşa ettiğim ötesinin varlığını duyurmalı ve 

böylece gerçek sevgiyle insan kardeşleriniz için ruhani bir yol yaratmalısınız ve her zaman sözlerinizi 

eylemler ve örneklerle pekiştirmelisiniz. 

58 Yavaş yavaş diğer insanların acılarını kendi acınız gibi hissetmeyi öğrenirsiniz. Bunun nedeni, 

ruhunuz benim öğretilerimle doyduğunda, yükselir, mesafeleri aşar ve tüm varlıkların kökeninin tek 

olduğunu keşfettiği öte dünyanın gizemlerine nüfuz eder: hepinizin kardeş olduğu Baba. 

59 Ancak çalışmamda ilerlemesi için yalnızca ruhunuz dürtü almadı. İçinizdeki ruhani ilhamın gittikçe 

güçlendiğini hissettikçe entelektüel yetileriniz de gelişti ve daha önce açıkça fark etmediğiniz her şeyin 

anlayışının arttığını ve gizemlerin netleştiğini gördünüz. 

60 Eğer içerdiği her şeyi kavramak ve hissetmek için ruhun dünyasına tam olarak nüfuz etmeyi 

başaramıyorsanız, bunun nedeni hala maddenin baskısına ve dünyanın etkisine tabi olmanızdır. 

Size pek çok şey açıkladım, ama size gerçekten söylüyorum, insan bu dünyada bile kendisini bekleyen 

dünyanın nasıl bir yer olduğunu, ruhun orada ne şekilde yaşadığını, Tanrısallığın karşısında nasıl bir 

mutluluk deneyimlediğini ve kusurlarla dolu olanın nasıl arındığını asla anlayamayacak. 

61 Eğer insan aklı öte dünyadaki saf ruhun mutluluğunu kavrayabilseydi, o zaman bu mutluluğun da 

insanın sahip olduğu gibi sınırları olurdu. İşte bu yüzden size bunu buradan kavrayamayacağınızı ama 

tahmin edebileceğinizi söylüyorum. 

62 Vicdanı onu Tanrısallığımın huzuruna getirdiğinde bir ruhun yaşadığı acının yoğunluğunu da hayal 

edemezsiniz. Bu nedenle size her zaman söylüyorum: Kendinizi hazırlayın ve ruhunuzu yükseltin, çünkü 

bilmesi gereken öğretiler ona ifşa edilecektir. Ruh ve akıl arasında gerçek bir tekabüliyet olması 

gerektiğinin farkına varın ki burada bile bu gerçeğin bir ipucuna erişebilesiniz. 

63 Zekanızın artmasına ve ihtiyaç duyduğu ışığı sonsuzlukta aramasına izin verdim. Kendi yolunuzu 

seçebilmeniz için size irade özgürlüğü bahşettim. Ama Ben buyruklarımı sizin iradenizin üstüne koydum. 

Bu yasada doğru yolu tanıyabilecek, işlerinizi arındıracak bilgiyi bulabileceksiniz. Eğer bu yolu izlemek 

istemiyorsanız, bu yoldan dönmekte özgürsünüz. Ama artık kendinizi kandıramayacaksınız, vicdanınız 

sizinle sürekli konuşacak. 

O zaman bile, Benim önüme geldiğinizde ─zaten dünyevi bir bedeniniz olmadan─ o içsel vicdan yargıcı 

sizi yargılayacak ve hangi arınma yolunu izlemeniz gerektiğini söyleyecektir. Bu adalet ışığı, içinizde olan 

ve size iyiliği sevmeyi ve kötülüğü reddetmeyi öğreten Tanrı'nın Kendisinin bir parçasıdır. 
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64 Bu hazırlık yıllarında kendinizi benim öğretimi incelemeye adayacaksınız. Çünkü senin sözüne 

ihtiyaç duyan pek çok yürek var. Bu kadar ahlaksızlıktan bıkkınlık var, ruhani olarak yaşamaya açlık var. 

65 Bu Çalışmanın müritleri ruhani besin üretecek, insanlığın şimdiye kadar taşıdığı yanlış kanıları 

düzeltecek, içinde yaşadığınız bu zamanın İyi Haberini paylaşacak, dünya görüşlerinin ve bu zamanın 

getireceği yaşamın ilerlemesini müjdeleyecek, sınıf, mezhep, din veya ırk ayrımı yapmadan insanların 

hizmetinde olacak, ruhani veya fiziksel her türlü ihtiyacı karşılayacaktır. Bu öğrenciler, kazazedelerin 

teknesini aydınlatan bir deniz feneri gibi olacak, geceleyin yolunu şaşıranları kurtaran bir yıldız 

olacaklardır. 

66 Taştan kiliseler inşa etmeyecekler, işlerini duyurmak için sunaklar dikmeyecekler. Taşları sevginin 

gücüyle birleşmiş insanların kalpleri olan büyük bir ruhani katedral inşa edecekler. 

67 Son üç yıldır öğrettiklerimi dikkatle dinleyin. Çünkü bu öğretileri öğrenen öğrenciler 1950'den 

sonra öğretmen olacaklardır. Birleşmenizi ve kendinizi gerçekten Bana yükseltmenizi istediğim o zaman, 

büyük ve temel işler başarabilmeniz için sizi ilhamımın ışığıyla aydınlatacağım. Ama kendinizi buna 

hazırlayın, çünkü Benim tarafımdan belirlenen zaman geldiğinde, artık ses taşıyıcısından 

yararlanmayacağım. 

68 Işığım, Üstatla doğrudan söyleşi zamanına hazırlanan çocuklarımın her birinde parlayacak. 

Ama bu, İşimi satıp üçkâğıtçı olanlarda olmayacak. Kendinizi hazırlayın ki, Sözüm 1950'de sona 

erdiğinde, yolda ilerlemek için gereken prosedürü anlamış olasınız. Çünkü ─iyi dinleyin!: Kendilerini 

yeterince hazırlamayanların hepsi şaşkınlığa düşecektir. 

69 Sevgili halkım, isteğim doğrultusunda sözümü insanlara nasıl ulaştırmanız gerektiğini anlayın. 

Başarısız olmamak için, insanlığın yüzyıllardır sahip olduğu alışkanlıkları bir andan diğerine değiştirmeye 

kalkışmayın. Ona benim öğretimi verin ve o da içinde yaşadığı sapkınlıkları anlasın. Öğretilerimin sahip 

olduğu ikna gücü onun algılarını aydınlatacak ve gerçek fark edilecektir. O zaman bir zamanlar onun 

gözünde yanlış görünen şey sonsuz bir ışıkla parlayacaktır. 

70 Çocuklarım, sizinle birlikte oldum ve yüreğinize dokundum ki, içinde sonsuza dek yaşayabileceğim 

bir yer hazırlayabilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 206 
1 Size olan şefkatim sevgimden kaynaklanır ve tüm varlıkların üzerine durmaksızın dökülür. Sevgim 

sizi her zaman kutsar, bağışlar ve kendinizi Bana yakın hissedebilmeniz ve kendinizi Benim çocuklarım 

olarak tanımaya layık hale getirebilmeniz için gelişim yolunuzda yükselmenize yardımcı olur. 

2 Yasamı size verdim ki, ona göre davranabilesiniz. Zamanın başlangıcından bu yana sizin için 

çizdiğim yol budur, eserlerinizi üzerine inşa edeceğiniz temel budur. Bu yasa sizin için gerekli ilkeleri 

gösterecek, çünkü benim bilgece buyruklarımı içeriyor. 

3 Bugün size öğretmekte olduğum bu Söz, size ilk zamanlardan beri verdiğim ve ne başlangıcı ne de 

sonu olduğu için durmayan talimatın devamıdır. Ve ruhunuz geliştikçe, benim bilgece derslerimi, sizi 

mükemmelleştirme arzumu daha fazla anlayacaksınız. 

4 Beni en onurlu şekilde sevebilmeniz ve Benim tezahürlerime açık olabilmeniz ve onları doğru 

yorumlayabilmeniz için size en yüksek ruhanileşme türünü ilham ediyorum. 

5 Sözümü çalışıp anlamını kavradığınızda, kendinizi güçlenmiş ve tamamen tatmin olmuş 

hissedeceksiniz. O zaman, şu anda Benim gelişimi bilmeyen tüm insanlıkla sevgiyle konuşacaksınız ve 

şefkat duygusu tüm varlığınızı dolduracak. Sizinle konuştuklarımı onlara açıklamak için insan 

kardeşlerinize dönecek ve size bıraktığım tüm serveti ellerinizdeki kutsal bir varlıkmış gibi onlara 

vereceksiniz. 

6 İnsanlığın ileriye doğru bir adım atabilmesi için ışığa ihtiyacı vardır. İnanca dayalı tüm yaratıklarda 

açlık, yaşam arzusu, gerçeğin bilgisi ve aynı zamanda yolculuğun nereye gittiğini bilmek vardır. Kendilerini 

hazırlamış ve zor görevlerinde, ibadet eylemlerinde keşfedecekleri tüm hataları sevgiyle nasıl 

düzelteceklerini bilenler aracılığıyla onlara talimat vereceğim. Bu göreve Beni örnek almaya çalışarak 

başlayacaksınız. Acıyı hafifletme çabalarınızda zengin ya da fakir ayrımı yapmayın. İnancınızı empoze 

etmeyin veya bilginizi kabul etmesi için kimseyi zorlamayın. Tekrar geleceğim için kendinizi bölmeyin ve 

son öğretilerimi bilmiyorlarsa ya da kabul etmek istemiyorlarsa, geçmiş vasiyetlere sahip olanlarla 

savaşmayın. 

7 Karanlığa ışık getirin, kalplere huzur getirin ve Beni bekleyenlerin sabırsızlığını giderin. İnsan 

kardeşlerinizin yardımına koşun, ben de ailelerinizi ve mallarınızı koruyayım. 

8 Bu şekilde hareket ederseniz, insanların ruhlarında kalıcı olacak ve içinde her zaman insanlardan, 

Benim çok sevdiğim çocuklarımdan beklediğim ibadetin yerine getirileceği bir tapınak inşa edeceksiniz. 

9 Çalışmalarınızın samimi olduğundan emin olun. Her zaman doğruyu söyleyin, öğrencilerim olun. 

Bu sözlerle gelecek zamanların insanlarına, Beni takip etmek ve Beni örnek almak isteyen herkese 

sesleniyorum. 

10 1950 yılı geçtikten sonra, dua etmek ya da sözümü çalışmak için belirli bir yer istemeyin. Bunun 

için bir ev, bir dış mekan ya da ekmeğinizi kazandığınız yeri seçin. Örnek olarak on iki öğrencimi ele alalım; 

onlar gittikleri her yerde bir tapınak bulmayı biliyorlardı, çünkü tapınak onların içlerinde, ruhlarındaydı ve 

eylemlerindeki yücelik ve yücelik onların yüceliğine ve Benimle olan birlikteliklerine dayanıyordu. 

11 Yeryüzünde acı olduğu sürece, sefalet olduğu sürece, Meryem'in şefaati bir an bile durmayacak ve 

ruhu tüm yaratıklarının yaşamlarını aydınlatacaktır. 

12 Beni çağırdığın yerden Bana kalbinin evini sunuyorsun ve ben de hemen randevuya koşuyorum. 

13 Benim yolumda, daha önce yeryüzünde hiç bulamadığınız huzuru deneyimlediniz. Damağınız için 

tatlılık arzusuyla, Sözümün balını bulana kadar birçok yol kat ettiniz. 

14 Çocukluktan ergenliğe ve olgunluk çağına kadar yorulmadan doğru yolu aradınız çünkü yoldan 

saptınız ve sis bulutları adımlarınızı engelledi. Ama Ruhumun ışığı önünüzde belirdi ve o gün, doğum 

gününüz kadar önemli olan diriliş gününüzdü. 

15 Sözümü ilk duyduğunuz günü unutmayın, çünkü o an ışığın yaşamına döndüğünüz andı. 

16 İhtiyaç içinde geldiniz ve Sözümü keşfettiniz, bazıları alçakgönüllülükle, diğerleri gururla, hepsi de 

Varlığımın gücünden etkilendi. Bana gelmek zorundaydın. Sizi bekleyen çok şey vardı! Ama bazıları 
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okşamamı küçümseyip Bana sırtlarını dönerek belirsiz bir yola saparken, diğerleri sözlerimden zevk almak 

ve kendilerini İşimin hizmetine adamak için Benimle kaldılar. 

17 Ben tüm çocuklarımın içindeyim, bir katilin kalbinde bile. Kendimi hiç kimseden uzak tutmam ve 

kendini en değersiz görene en yakınımdır. 

18 Gelenler, hayatını kaybedenler için dua etmeye çağrılmaktadır. Ama onların yargıcı olmayın, 

çünkü onlar da ışığa kavuşacaklardır. 

19 Siz onlara örnek olmadan insanların kendilerini yenilemelerini beklemeyin. Parazit olmanızı 

istemiyorum. 

20 Size verdiğim Söz armağanıyla insanların dizginlenemez gidişatını durduracaksınız. İnsanları, 

sulanması ve bakılması gereken hassas bitkiler gibi size emanet edeceğim. Çünkü insanlar her yoldan 

Bana gelecekler ve hapishanelerden bile öğrencilerim olmak için gelecekler. Ama bugün görevinizi yerine 

getirmezseniz, ruhunuz yolda terk ettiğiniz 'ölüyü' hayata döndürmek için tekrar gelmek zorunda 

kalacaktır ─ umursamadığınız hastayı iyileştirmek için tekrar gelmek zorunda kalacaksınız, 

umursamadığınız aça sunmak için ekmek için çabalamak zorunda kalacaksınız. Ama şimdi bunu göreviniz 

aracılığıyla yerine getirebilecekken neden böyle acı verici bir kefaret arayışına giresiniz ki? 

21 İnsan bilimi harikadır, ancak bilim adamının ruhu uykuya dalmıştır ve insanların ölmesine izin 

verir. Bu nedenle, insanların doktorları olarak yardımseverlik ve sevgi konusunda örnek olabilmeniz için 

şifa merhemini ellerinize verdim. 

22 Dünyada salgın hastalıklar patlak verecek ve insanlığın büyük bir kısmı yok olacak. Bunlar, bilimin 

karşısında güçsüz kalacağı bilinmeyen ve nadir hastalıklar olacaktır. 

23 Tüm dünya yabani otlardan kurtulacak. Benim yargım bencilliği, nefreti ve doymak bilmez güç 

arzusunu ortadan kaldıracaktır. Büyük doğa olayları ortaya çıkacaktır. 

24 Uluslar harap olacak ve tüm bölgeler yok olacak. Bu, kalpleriniz için bir alarm çağrısı olacaktır. 

25 Yol hazırlandı. Ben sizin rehberinizim, yaşam yolunuzda ayrılmaz bir parçayım. 

26 İsrail'in kutsanmış halkı: Rabbinizin huzurunda hoş karşılanın ─ o Rab ki, alçakgönüllülükle ve 

tevazuyla bu yerde sizinle birlikte mesken tutar. Fakat Kendimi gösterdiğim yer maddi bir yer değildir. 

Konutunuz kalbinizdedir, görünmezdir, ruhsal yükselişiniz anında Bana sunduğunuz şeydir. 

27 Benim sözümden yoksun olduğunu biliyorum. Onsuz ne olurdunuz, halkım? Bana ihtiyacınız 

olduğunu biliyorum ve sizi güçlendirmek için yorulmadan geliyorum. Sözüm size öğüt verir ve sizi 

yükseltir ─ insan eliyle yazılmış hiçbir kitapta bulamayacağınız bu saf ve aydınlık Söz. 

28 Beni dinlemiş olan bilim adamları, bu Sözün başka hiçbir Sözle kıyaslanamayacağını sizin 

önünüzde itiraf etmiyorlar. Ancak kalplerinin derinliklerinde bunun farkındadırlar. 

29 Bu yolda daha önce yeryüzünde bulamadığınız ruh huzurunu hissetmenize izin verdim. Birçok 

yoldan geçtiniz. Cahil sinek kuşu gibi çiçekten çiçeğe birçok çeşit bal denediniz, ama hiçbiri damağınıza 

daha tatlı gelmedi. Ama dudaklarınızda bal haline gelen bu kelime, daha önce tattığınız tüm lezzetleri yok 

etti. 

30 Durmaksızın doğru yolu aradınız ve farklı yollar buldunuz. Karanlığa karşı savaştınız ama hızlı 

koşunuz yavaş ve yorgun hale gelmişti. 

31 Ama İlahi Ruhumun ışığı sizin için parladı ve ruhunuz ve canınız için o unutulmaz gün, dünyada 

yaptığınız her şeyi ve Üstattan duyduğunuz her şeyi ruhani gözlerinizle okumak zorunda kalacağınız 

ahiretin hatıra defterine kaydedildi. O gün ruhunuz için lütuf dolu bir yaşama diriliş günüydü. 

32 Bazılarınız buraya başarılı insanlar olarak, bazılarınız ise muhtaç insanlar olarak geldiniz. Bazıları 

için olduğu gibi, diğerleri için de zaman sabitti. Sizi sevgiyle bekleyen, sizi karşılayan ve ruhani bir yaşama 

dirilten Babanıza gelmeniz gerekiyordu. 

33 Sözlerimle sevinçle doluyorsunuz ve sizi saran cismani maddenin kendinizi tamamen kutlu İşime 

vermenizi engellediğini hissediyorsunuz. Ama boyun eğiyorsunuz ─ çünkü müritlerin benim yüksek 

öğütlerime müdahale etmesine izin verilmediğini, müridin sadık ve itaatkâr olması gerektiğini, bu madde 

bedeni aracılığıyla hem ışık yolunu hem de yanlışlık ve karanlık yollarını öğreneceğinizi biliyorsunuz. 
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Ulu ağacın gölgesinde esenlik meyvesinin tadını çıkaracak ve nifak elmasını ortadan kaldıracaksınız. 

Yeşil palmiye ağacının gölgesinde ferahlayacak ve yapraklarının tırtıllar tarafından yok edilmediğini, yırtıcı 

kuşların yuvalarını üzerine kurmadığını göreceksiniz. 

34 Tüm bal çeşitlerinin tadını bilmeniz ve sonunda damak tadınıza en uygun olanı seçebilmeniz için 

sizi yollarınıza bıraktım. İlahi atomumun nefesinin rehberliğinde, ayırt edebilmeniz ve her zaman iyiye 

yönelebilmeniz için size iki uç noktayı bildirdim. 

35 Üstat size şunu söyledi: Kapalı bulduğunuz ve "ölüm" olarak adlandırdığınız o kapının ardında 

yaşam vardır. Hayat Benim. Ölüm sizi ayartan, gözlerinizi kör eden ve Benim yanımda yaşamanıza izin 

vermeyen şeydir. Ama sizi ayartıdan kurtaracak güçlü bir silahınız var: o da duadır. Size güçlü olduğunuzu 

hissettiren, sizi Benim İlahiliğime yaklaştıran ve ruhsal gelişim yolunuzda Benimle birlikte ilerlemenizi 

sağlayan silahtır. 

36 Ben, Baba, hiç kimseyi sevgi ve bağışlama kucağımdan geri çevirmedim; ayartılmaya izin verip 

uçuruma düşmüş olanları bile. Ben kimseyi kınamadım. Ne yeryüzünde ne de "ruhani vadide" savunmasız 

varlıklar vardır. Aranızda kim günahkâr olduğu ve merhametime layık olmadığı için bağrımdan kovulabilir? 

Vicdanının sesinden gelen çağrıya kulak vermediği için İlahi Ruhumun ışığını alamayan katılaşmış 

günahkârın yüreğinde yaşıyorum. Yaptığı kötülükler zinciri yüzünden Kendimi ondan uzaklaştırdığımı mı 

sanıyorsunuz? Hayır, kesinlikle. Ben, çocuklarımdan hiçbirini reddetmeden tüm yaratılanların Babasıyım. 

Ben Sevgi'yim ve sevgi dolu bir Baba olarak halkımı ihmal etmem. 

37 Kaybolan kişi için dua etmek, Ruhumun ışığının onun ruhunu aydınlatmasını istemek size düşer, 

böylece uyanabilir, ayartmanın bağlarını kırabilir ve onu kör eden karanlığı dağıtabilir. 

38 Ancak İsrail uykudaydı. İsrail, insanların yenilenmelerini kendi erdemleriyle gerçekleştirmelerini 

beklemektedir. Hak ettiği yeri almamıştır, çünkü görevi başkalarına örnek olmaktır. 

39 Ama ey insanlar, size diyorum ki: Ben yasamı kime bıraktım? Sertleşmiş günahkârların elinde mi? 

Kanun sizin elinizde. Öyleyse, buyruklarıma henüz itaat edilmemiş olmasından kim sorumludur? İsrail! 

Ama dahası, size söylüyorum: Neden büyümenizi dünya üzerinde asalak bir bitki haline getirdiniz? Neden 

size verdiğim emirleri yerine getirmek için yola çıkmadınız? Neden günahkârın dizginlenemez bir şekilde 

yoluna devam etmesine izin veriyorsunuz? Neden size emanet ettiğim Söz armağanıyla onu Bana 

yaklaştırmıyor ve Benim Adımla onunla konuşmuyorsunuz? Karanlığın insanoğlunun gözünü kör etmeye 

devam etmesini mi istiyorsunuz? Sizin aracılığınızla karanlığın ortadan kaldırılması gerektiğini bilmiyor 

musunuz? 

40 Kalkın ey insanlar, diyor Baba size. Git ve düşmüş olanı kaldır. İnsanlığa vermem gereken yeni 

emirler var. Her ulusa, her yöneticisine ve her sakinine büyük ve yeni görevler vereceğim. 

41 Başınıza büyük olaylar gelecektir. Mevsimler değişecek. Kışlar sert geçecek ve baharın ne zaman 

geleceğini bilemeyeceksiniz. Çünkü erkekler bunun için zaman belirlediler. Ama benim isteğime kim karşı 

çıkabilir ki? Yağmurlar geri çekilecek ve tarlalarınıza ulaşamayacak. Bu nedenle, kendinizi hazırlayın ey 

insanlar, çünkü aranızda kaos zamanı yaklaşıyor ve İsrail mücadelesini çoğaltmalı. 

42 Aranızda barış hüküm sürüyor. Sende kalsın! Bu huzuru kalplerinizden söküp atmayın. Bu ulus 

Benim tarafımdan seçilmiştir ve ona dokunulması Benim isteğim değildir. Ancak hazırlıklı olun, çünkü sizin 

ruhani görevinizi yerine getirmeniz sayesinde bu ulus ve insanlık ışığa kavuşacaktır. 

43 İşte ben buradayım, İsrail! Beni göremeden yalnızca sesimi duyuyorsunuz. Ama göksel çanın sesini 

duymakla yetinin. 

44 Gece kampının köşesinde çağrının sesini takip ediyorum. Çektiğiniz acıların hiçbiri Benim 

tarafımdan fark edilmeyemez ve size bedenin ve ruhun iyiliği için olan her şeyi vereceğim. 

45 Size sahte zenginlikler vermiyorum, çünkü kendinizi mahvedersiniz. Ama bu yaşamdan sonra sizi 

sağ elime yükseltmek için sizi kurtaracağım. 

46 Benden ruh için zenginlik isteyin, size vereyim. Ruhun çıplak kalmasına izin verirken bedenini 

süsleme. 

47 İlk iki zamanda insanlara verilmiş olan yasama henüz itaat edilmedi. Bu nedenle, sizi kurtarmak 

için yine yanınızdayım. 
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48 1866'dan bu yana Sözüm, ruhsal olarak susamış olanlara kristal berraklığındaki suların 

kaynaklarından aktığı bu ulusta duyulmaktadır. Çok sevdiğim çocuklarımın taşlaşmış kalplerini 

yumuşatmak için Kendimi buraya yerleştiriyorum. 

49 Ah, keşke herkes beni dinlemeye gelse! Ama bazıları Beni duydukları halde, Rab'bin ışığının 

yolunda yürümek yerine molozlarla dolu engebeli yolları seçerler. Ama bu senin kardeşin, nankör, söz 

dinlemeyen, sonsuz yaşam ekmeği yerine dünyanın acı ekmeğini yemeyi tercih eden. 

50 "Savurgan oğlunu" bekleyen Mesih olduğumu bilerek Benimle kalanlara ne mutlu! 

51 Babanız size öğretisini öğretmek için geldi ─ fanatizme izin vermeyen, ilahi yasayı ve insani 

yasaları mükemmel bir şekilde yerine getirmenizi emreden ruhani öğreti. 

52 Ben size bağışlanmanız için bedeninize zarar vermeyi ya da onu öldürmeyi öğretmedim. Sizden 

kabul ettiğim tek kefaret, zararlı ya da tehlikeli olan şeylerden vazgeçmenizdir. 

Çoğu zaman kalbinizde acıyla da olsa, kötü bir şekilde vazgeçtiniz. Ne zaman bu şekilde davransanız, 

yüreğiniz Ruhumun esenliğini hissetmiştir. 

53 Sizinle bu şekilde konuşuyorum çünkü gerçek dünyası başka olsa da ruhunuzun kendisini 

dünyanın tozu üzerinde sürüklemesini istemiyorum. 

54 Bu hayattan sonra sizi neyin beklediğini biliyor musunuz? Ruhun nereye gidecek? Size sadece 

şunu söylüyorum: İzleyin ve dua edin. Öğrenin ve harekete geçin. Sizler bu dünyada gezginlersiniz, ama 

yakında bu gezginlik sona erecek ve Bana daha yakın olacaksınız. 

55 Üç çağda insanlığa farklı tezahür biçimleri seçtim: Musa aracılığıyla İlk Çağ'da, özgürlüğe ve ışığa 

doğru adımlarınıza rehberlik etmek için. İkinci Çağ'da, "Söz" insan haline gelerek dünya için bir kurtuluş izi 

bıraktı. Bugün "Beyaz Bulut" üzerinde, bir Barış Gökkuşağı olarak size şunu söylemek için geldim: Kutsal 

Ruh'un Işığını arzulayarak gelin. Yeni zamanların gelmesini beklemenizi istemiyorum, çünkü gelecek 

olanlar daha büyük acılar ve daha şiddetli denemeler getirecek. 

56 Şimdi Üçüncü Antlaşma'yı incelemeniz ve takip etmeniz için size bırakıyorum. Çünkü 1950 yılı 

şimdiden yaklaşıyor. 

57 Eğer benim öğretimi kullanmazsanız, Üstadın size veda ettiğini duyduğunuzda acı acı 

ağlayacaksınız. Beklediğiniz şey bu mu? Salgın hastalıkların ve açlığın da yayılmasını, keder ve acının 

evlerinize girmesini mi bekliyorsunuz? 

58 Sizi birleşik ve güçlü bırakmak istiyorum. Birbirinizi yanlış değerlendirmeyin, birbirinizi sevin ve 

barış evrensel olsun. 

59 Yarın hanginiz denizleri aşacak, dağları geçecek ve uzak diyarlara girecek? Sözümü uluslara 

ulaştırmak için hangileri ailelerini, çocuklarını terk etmek zorunda kalacak? 

60 İzleyin ve dua edin, çünkü 1950 yılından önce bile size verdiğim ekmeği yalnız yiyordunuz. O 

yiyecekten kalanları saklamak için elinizi kapattınız ve susayanları düşünmeden suyu sakladınız. Ancak 

işler değişecek ve size sözümü vereceğim bu son üç yıldan sonra, yeni gelenleri eğitmek için ustalar olarak 

yola çıkacaksınız. 

Saf olabilmeniz ve kiliselere ve mezheplere örnek olabilmeniz için kendinizi pek çok kusurunuzdan 

arındırın. Kendinizi hazırlayın, çünkü şu anda Beni duyanların çoğu Bana sırtını dönecek. Diğerleri 

ayrılacak ve kendi isteklerini yapacaklar. Aranızda Bana ihanet edecek, Beni ele verecek ve satacak biri 

var. 

61 Sözümü çalışın ki, yarın O'nun konuşan bir insan olduğunu ve Tanrınız olmadığını söylemeyesiniz. 

Ama kim sizinle benim konuştuğum gibi konuşabilir? Hangi insan bir halkı benim yaptığım gibi 

dönüştürme ve yenileme yeteneğine sahiptir? 

62 Yakında artık o sesi duymayacaksınız, ama 1866'dan 1950'ye kadar sizinle birlikte olduğumu ve 

birçoklarının Beni duymasına rağmen, bazılarının Sözümü yüreklerinden kovduğunu hatırlayacaksınız. 

Benimle birlikte olan sizler de sonsuzlukta Baba'yla birlikte olacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 207 
1 Kutsanmış olun çünkü varlığımı hissetmek için artık Beni sembolize eden herhangi bir resimli 

temsile ihtiyacınız yok. Bu, ruhsallaşma yolunda attığınız bir adımdır. 

2 Gözlerinizin önünde, asla sonuna ulaşmadan bir öğretiyi birbiri ardına inceleyebileceğiniz uçsuz 

bucaksız bir alan uzanıyor. Çünkü insan olarak sahip olduğunuz bu yaşam her şeyi anlamaya 

yetmeyecektir. 

3 Sesimi duyduğundan beri seni çevreleyen şeylerin görünümü nasıl da değişti! Gözlerinizi örten 

perde yırtıldı ve artık onları kapatamıyorsunuz. Çünkü ışığı görenlerden kim tekrar karanlıkta kalmak 

ister? 

4 Bana duyduğunuz hayranlığı, minnettarlığı ve sevgiyi artık yüreğinizde bastıramazsınız ve bunu 

ruhsal dualarınızda ve eylemlerinizde Bana kanıtlarsınız. Zihninizin anlamadığı ve kalbinizin hissetmediği 

yapay ve seçilmiş kelimelerle dolu ezberlenmiş duaları çoktan unuttunuz. O zamanlar Tanrınızla 

konuşmak için uygun bir yolunuz yoktu. 

5 Bugün, hemcinslerinizin sıkıntısı, sefaleti veya acısıyla karşılaştığınızda, varlığınızın derinliklerinden 

komşunuz için iyilik arzunuzu en iyi ifade eden dil olan şefkat ve sevgi duygusunun yükseldiğini 

hissediyorsunuz. 

6 Uzun zamandır kendinize tapınmak için bir tapınak inşa etmiştiniz. Başkaları üzerinde 

uygulayabileceğiniz güç ve hâkimiyetin bilgisiyle kendinize hayranlık duydunuz. Kendinizi sevdiniz, güçlü 

ve kuvvetli olduğunuzu düşündünüz. 

7 Bu kibrinizi kırdım ve böylece dünyevi önemsizliğinizi fark ettiğiniz için alçakgönüllülük 

hissetmenize neden oldum. Size içinizde değerinizi ve gücünüzü belirleyen bir şey olduğunu, bu nedenle 

kibirli olamayacağınızı ve bu şeyin ruhunuz olduğunu; onun yüceliğinin bedensel varlığınızda hissettiğiniz 

kendini beğenmişlikten çok uzak olduğunu açıkladım. Çünkü ruh Tanrı'nın bir parçasıdır ve maddi olan her 

şeyin üstündedir. İnsanın içine yerleştirdiğim gerçek yücelik budur. Ancak ışığının azalmaması için 

çabalamalısınız ki liyakat yoluyla gelişim yolunda yükselişinizi gerçekleştirebilesiniz. 

8 Daha önce, yaşamınıza tutkular hakim olduğunda, ruhunuz zincirlenmiş ve baskı altında 

hissediyordu. Şimdi bu tutkuları kontrol etmeyi öğreniyorsunuz, çünkü öğrencilerimin yüreğinde ne 

gurura, ne bencilliğe, ne de nefrete yer vardır. Ruhunuz artık eylemlerinize, düşüncelerinize ve 

yaşamınızın tüm adımlarına rehberlik etmeye başlar ve bu teslimiyet, işlenen günahları temizlemek için 

teslim olduğunuz gönüllü bir kefaret gibidir. 

9 Böylece ruh iyilik konusunda giderek daha fazla güç kazanacaktır. Ve böylece yaşam boyunca 

insani yolculuğunun sonuna geldiğinde, görkemi o kadar büyük olacaktır ki, bu dünyayı terk ettiğinde, 

hakkında hiçbir kibir izi veya sıkıntı belirtisi olmadan tamamen ruh dünyasına girecektir. 

10 Bu tevazu ve yücelikle öteki dünyaya giren kişi, bu dünyada geride bıraktığı zorlukları 

unutamayacaktır. Sonra zayıfların, hastaların ve kayıpların koruyucusu ve muhafızı olmak için oraya geri 

dönecektir. 

11 İyilik yaparak ruhunuzun yeteneklerini geliştirin ve size doğrusunu söyleyeyim: Felaketler, 

salgınlar, hastalıklar maneviyatı ve iyi hazırlığı koruyan kişiden geri çekilecektir. Bu, gurur duyması için 

gerçekleşmeyecektir. Çünkü bunu fiziksel gücüyle değil, alçakgönüllülük sayesinde güçlenen ruhuyla 

başarmış olacaktır. 

12 Benimle birleşin ve Sözümü dinleyin. 

13 Dünyanın kurtuluşa ihtiyacı var, dışarı çıkıp benim öğretimi savunan iyi niyetli insanlara ihtiyacı 

var. 

14 Bu, insanın ruhsal durumu hakkında tam bilgiye sahip olmadığı bir zamandır. 

15 Sözümü duydukları için uyananların sayısı, tezahürüm hakkında hiçbir bilgisi olmayanlara kıyasla 

çok azdır. Ruhani olanın yakınlığını ve varlığını sezgisel olarak hissedenler vardır. 

16 İnsanların kurtarıcı bir ele ve kurtarıcı bir söze ihtiyacı vardır. Bu el ve bu ses, büyük bir çabayla 

kayıpları kurtaracak ruhani bilgiyi getirecek olan yeni öğrencilerimin eli ve sesi olacaktır. 
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17 Sınav zamanları yaklaşıyor. Size bildirdiğim her şeyi deneyimleyecek güce ve cesarete sahip 

olmanız için sizi eğittim. Bu çatışmada insanlar, uluslar arasındaki savaşın ve dünya görüşlerinin 

mücadelesinin nedeninin Mesih'in öğretilerinden habersiz ve yabancılaşmış olarak yaşamaları olduğunu 

anlamayı öğreneceklerdir. Çünkü buna uyulursa, dünya çok memnun olacaktır. Ama eğer sevgi yerine 

bencillik varsa, kişinin yaşamındaki işlerde zihin berraklığı ve ruhanilik nasıl olabilir? Bu koşullar altında 

ruh, özünü açığa çıkarmak için bedenin muhalefetine nasıl üstün gelebilir? 

18 Günümüz insanları, kendilerini her yerde kuşatan sefaleti ortadan kaldırmak yerine, kendileri için 

en büyük avantajı elde etmenin peşinde. 

İnsanlar neden kendilerine daha saf duygular ve ruha daha layık özlemler verecek bir ideal arzusuyla 

yukarıya doğru evrimleşmediler? Çünkü onlar fani gözleriyle görebildiklerinin ötesine, yani zorluklarının, 

dünyevi zevklerinin ve materyalist bilimlerinin ötesine bakmak istememişlerdir. 

Dünyada kendilerine verilen zamanı mümkün olduğunca çok zenginlik ve zevke sahip olmak için 

kullanmış ve değerlendirmişlerdir ─ beden sona erdiğinde kendileri için her şeyin biteceğini 

düşünmüşlerdir. 

İnsan yukarıya doğru gelişmek ve kendisini Tanrı'nın bir çocuğu olarak görmek yerine, cahil kibriyle 

daha aşağı bir varlık seviyesine iner ve ruhu ona Tanrısallıktan ve Ruhsal Yaşamdan söz ettiğinde, 

Tanrı'nın adaletinden duyduğu korku onu ele geçirir ve bu iç sesi susturmayı ve bu uyarılar üzerinde hiçbir 

düşünce "harcamamayı" tercih eder. 

Ne kendi varlığı ne de zihinsel ve fiziksel durumu hakkında düşünmüştür. Bu şekilde yaşadığı ve 

düşündüğü sürece toz ve sefalet olmasından başka ne olabilir? 

19. Bu nedenle, size öğretiyorum ve bakın, Beni işitenlerin zihinlerinde farklı bir fikir var ve ruhun 

yaşamı olan ve insanda daha yüksek bir şeyin var olduğunu anlarsa, dünyevi yaşamda zaten ortaya 

çıkmaya başlayabilecek olan o yüksek yaşam hakkında derin düşünüyorlar, ki bu Benim İlahi lütfumdur. 

20. Bununla, her şeyi yöneten yasa ya da gücün, gücü ve bilgeliği mükemmelliğinin bir yansıması olan 

doğada açığa çıkan Tanrı olduğunu görebilirsiniz. Bu insanlık Babasının yüceliğini tanıyıp kabul ettiğinde, 

O'na tapınmak için O'nun suretini yaratmanın gerekli olmadığını anladığında ve yaratılışın görünüşte 

önemsiz varlıklarında bile O'nu nasıl keşfedeceğini bildiğinde, o zaman iyi bir yolda ve tüm yaratılmış 

şeylerin kendi içlerinde barındırdıkları Tanrı'nın bilgeliğini ve gücünü tanıma yolunda olacaktır. Bu şekilde, 

benim öğretimi alanlar giderek daha fazla ruhanileşeceklerdir çünkü algıları daha geniş ufuklara 

açılacaktır. Onları hapseden duvar gözlerinin önünde yıkılacak, böylece birbiri ardına gelen öğretileri 

kavrayıp anlayabilecekleri bir dünya görecekler. 

21. Ama size doğrusunu söyleyeyim: Öğrendikleriniz Benim İradem olan her şeyi anlamanız için henüz 

yeterli değil. Uzun bir süre daha bu uzun yolda yürümek zorunda kalacaksınız. Ancak size şunu da 

söyleyeyim ki, cehalet perdesini yırtabildiğiniz andan itibaren artık geri dönemezsiniz. Bu ilahi şarkıyı 

duyan kişi artık benim esinime kulaklarını kapatamayacak ve dudakları Rabbini övmekten 

vazgeçmeyecektir. 

22. Bugün her seferinde kalbinizin derinliklerinden gelen farklı bir dua söyleyebilirsiniz. Kısa bir süre 

önce hala kökeni zihinde ve kitaplarda olan yapay kelimeler formüle ediyordunuz. Artık dualarınızın sınırı 

yoktur, çünkü gerçek imanla içten içe her yükseldiğinizde, savaşa daha da yaklaştığınızı hissedersiniz. Bu 

nedenle, ─kendinizin ve başkalarının acılarında ve şükrederken─ dudaklarınızdan dökülen sözcükler 

yerine, ruhunuza yaklaşıp onu Rab'bin huzuruna taşıyacak olan ilhamdır. Bugün Rab'bin yüceliklerini öven 

dudaklarınız değil, artık O'nun iyiliğine tanıklık eden tüm varlığınızdır. 

23. Kendinizi tanıyın ve hatalarınızı keşfettiğinizde onları düzeltin. Her ruhun gitmesi gereken yere 

dönme umuduyla kendinizi cesaretlendirin. Bu arzuyla kendinize karşı savaşın. Ruhani doğanızda üstün 

olduğunuzu kendinize kanıtlayın. Tutkular, kötü eğilimler size hükmetmeye çalıştığında kendinizi 

yenebileceğinizi kendinize kanıtlayın. 

24. Ancak bedenin tatminleri için yaşadığınız ve kendinizi ebedi, güçlü ve kudretli hissettiğiniz için 

kendinize tapınmak üzere bir tapınak inşa ettiğiniz geçmiş zamanların mirası, manevi ve maddi değerlerin 

ne anlama geldiğinin farkına varılmasıyla ortadan kalkacaktır. 
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25. Gücünüze ve manevi değerinize olan inancınız kibir sebebi olmamalıdır. Çünkü ruhani yücelik 

dünyevi yücelikten çok farklıdır. 

26. Ruh ışığın kıvılcımı, sevginin tohumu, yaşamın mikroplarıdır. 

27. Büyüklüğe ulaşmaya çalışırken dizginleri sadece dünyevi hırslarınıza bıraktığınızda ne kadar yanlış 

bir yola girdiğinizi fark edin. 

28. Artık maneviyatı yavaş yavaş anlıyorsunuz ve bu nedenle size bahşedilen bu yaşamın sonuna 

geldiğinizde ruhunuz ışık, bilgi ve zarafete sahip olacak. 

29. Peki içinde yaşadığınız çağı anlıyor musunuz? 

30. Halklar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere bir araya gelen ulusların temsilcilerine yardımcı 

olabilmeniz için dua edin. Sizce hepsinin her bir çözüm için farklı bir fikri var mı? Hayır, insanlar, 

yanılıyorlar ─ içten içe, vicdanları aynı fikirde. Kendi inançlarını göz ardı etmelerine neden olan şey maddi 

çıkarlardır. Herkes vicdanına göre hareket etseydi, tüm çatışmaları çözmek ne kadar kolay olurdu. O 

zaman dünya barış içinde olurdu. Ulusların kaderlerini yönlendiren insanlar o zaman ─kendi 

büyüklüklerini düşünmek bir yana─ herkesin refahını düşüneceklerdir. Ancak bunların hiçbiri görülmüyor 

ve güvensizlik insanları sürekli tetikte tutuyor. 

31. Tekrar söylüyorum: Dünya benim yoluma döner ve öğretimi izlerse, sorunlarını çözecek ve barış 

içinde yaşayacaktır. 

32. Bu gün, evrensel ışınım sizi ebedi yaşamın ekmeğiyle beslemek için ruhunuza iniyor. Sizi çağıran 

benim sesim. 

Aranızda en son gelenleri görüyorum; onları sözümle kendilerini tazelemeye davet ediyorum. Bazıları 

inançsızdır, diğerleri putperesttir, bazıları nazik koyunlar gibi ağıla gelir, diğerleri yüzlerine ikiyüzlülük 

maskesi takar. Varlığımdan kuşku duyuyorlar ve içten içe öğrettiklerimle alay ediyorlar, çünkü Yaratıcı'nın 

kendisini insanın anlama yetisi aracılığıyla tanıtması onlar için imkânsızdır. 

33. Kendini tanıtan gerçek Tanrı olmasaydı, size verdiğim kanıtları üretmez ve erdem yolunu 

öğretmezdi. İnanmayan kişi bunu düşünmediği için yapar. Kalbi kapanmıştır ve karanlıktadır. 

34. Ses sana diyor ki: Ben gerçek Tanrı'yım, Baba'yım, Yaşam'ım ve Işık'ım. Kendimi bu formda 

tanıtmak, gerçeği anlamanızı ve kavramanızı engelleyen sapkınlıklarınızı, hatalarınızı ve temel tutkularınızı 

ortadan kaldırmak için aşağıya indim. 

35. Siz benim ziyafetimde olduğunuz için kimseyi diğerlerine gammazlamam. Ruhunuzdaki ışığım 

aracılığıyla, sarsılsın ve uyansın diye ruhunuzla konuşuyorum. 

36. Ben İkinci Çağ'da kınadığınız Mesih'in aynısıyım. Ama zaman benim isteğime göre belirlendi. 

37. Kanımın son damlasını sana olan sevgim uğruna akıttığım o dönemde Beni çarmıha 

götürdüğünde, nedenini bile bile Mesih'i mahkûm etmene rağmen, seni ne yaptığını bilmeyen bir masum 

gibi gösterdim. Ama sizi, Üstadı izleyerek Öğretimi insanlık arasında yayan on iki adamın himayesine 

bıraktım. 

38. Bugün aranızda başka bir zamanda avazı çıktığı kadar, "Onu çarmıha gerin!" diye bağıranları 

keşfediyorum. O bir büyücü!" Ve böylece dağıttığım faydaları yanlış değerlendirdiler. 

39. Zaman geçti ve ruhlarınız benim İradem uyarınca bu ulusta yaşamaya geldi, böylece "İlahi Sözü", 

sevgi ve yaşam Sözünü farklı bir şekilde duyabilirsiniz. 

40. İşte seninleyim! Bana sığınabilmeniz için yüreğinize dokunuyorum. Çok sevdiğim ruhunuzu 

arzulayarak geldim. Çünkü onu günaha zincirlediniz ve böylece ışığını kararttınız. 

41. Zekanız ne zaman parladıysa, bu komşunuzu sevmek için olmadı. Çünkü konfor ve maddi 

tatminlerle dolu bir yaşamda sevginiz azaldı. 

42. Ruhun ebedi yaşamını unutuyorsunuz ve sonunda kendinizi bu dünyada tanrı olarak 

görüyorsunuz. Benim varlığımdan ve adaletimden yavaş yavaş şüphe ediyorsunuz çünkü bir yargıç olarak 

acımasız olduğumu anlamadan insanlar arasında kan dökülmesini engellemediğimi ve günahların acı 

yoluyla kefaretine ve arınmasına izin verdiğimi görüyorsunuz. 
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43. Kalbini aç! Ruhunuzu kaldırın! Duyduğunuz sesin, size her zaman sevgi, merhamet ve 

mükemmellikten söz eden sesle aynı olduğunu söylemesine izin verin. Üçüncü Kez sizi şaşırttı! İkinci 

Çağ'da yaptığınız gibi Beni bir insan olarak görmeyi arzulamayın! Size "bulutun üzerinde" geleceğimi 

söylediğimi hatırlayın. İlahi Ruhum size iner ve bu nedenle ışığımı mükemmellik merdiveninden ses 

taşıyıcısının üzerine gönderirim ve böylece sesim bu dünyanın pisliğinde bile duyulur. 

44. Sözlerimi sadece sen duymuyorsun. Ben, "Söz", ışığımı yerküreye saçıyorum. Ancak herkese 

öteden gelen bir ses duyup duymadıklarını sorarsanız, "hayır" cevabını alacaklardır. Neden? 

Çünkü insanlar vicdanlarından gelen çağrıya kulak vermeden, günah ve fanatizmle kucaklaşarak 

dünyanın yollarında sağır bir şekilde yürürler. 

45. 1866 yılından bu yana size ruhlarınız için kurtuluş olan ve tüm dünyada mükemmel barışa 

ulaşacağınız yolu size işaret eden Sözümü verdim. 

46. Ruhlarınıza, Rablerine olan borçlarını ödeyecekleri zor bir görev emanet ettim. Yabani otları söküp 

demetler halinde bağlamak ve kül olana kadar ateşe atmak üzereyim. Çünkü sonunda ışık parlayacak ve 

öğretilerim dünya çapında tanınacak. 

47. İnsan yeni öğretiler ve yeni yasalar yaratacak, ama bu artık onun değil, benim iradem olacak. O 

zaman barış, uyum ve kardeşlik olacaktır. Kalpler artık nefretle beslenmeyecek, hiçbir cani el 

kalkmayacak. Ancak tüm bunların gerçekleşmesi için önce sizi arındıracağım. Bazılarınız bu kehanetlerin 

ruhani vadide gerçekleştiğini görecek ve yeryüzünde yaşamaya devam edenler 1950'den sonraki yeni 

nesillere bunlara tanıklık edecek. 

48. İnsanlar: Bana ulaşmanız için size çizdiğim yol tektir. Işıkla işaretlenmiştir. Üzerinde hayat ve dua 

vardır. Bu ruhun yoludur. Eğer üzerinde yürürseniz, yok olmazsınız. Bu yolda yürürseniz, Ruh'un Öğretisini 

dünyaya duyurun, vahiylerime tanıklık edin ve dostlarınıza mükemmel dua yoluyla Bana gelmeyi öğretin. 

49. Zeytin Bahçesi'nde insanlık için Baba'dan bağışlanma dilediğim zaman size verdiğim dua örneğini 

hatırlayın. İsa'nın bedeni herhangi bir suretin önünde değil, Cennetteki Baba'nın önünde secde etti ve 

Ben de sözlerimi insanlığa miras bıraktığım Cennete yönelttim. 

50. Bir kez daha merhametimi üzerinize yağdırıyor ve sizi sevgiyle kucaklıyorum. Yaşamın gezginleri, 

öğrenciler ve çocuk öğrenciler: Üstadın sesinin sizi okşamak için indiği bir lütuf günüdür. Kendimi sert bir 

yargıç olarak değil, adil bir Baba olarak gösteriyorum ve sözlerimle sizi sapmış olduğunuz, belirlediğim 

yolda ilerletiyorum. 

51. Hepiniz savaşçısınız. Bazılarının kederli geldiğini görüyorum. Diğerleri zafere ulaştı ve diğerleri 

henüz bir zafer şarkısı söylemiyor. Hâlâ bu savaşın ortasındasınız ve sonucunu bilmiyorsunuz. Ekmeniz 

gereken ve henüz bilmediğiniz tarlalar çok geniştir. Ama sizin bol miktarda tohumunuz var ve onu 

ekebileceksiniz. 

52. Bazıları görevlerini yerine getirme konusunda özverili ve güçlü iken, diğerleri her şeyi gören bir 

göz, her şeyi duyan bir kulak ve her şeyi yazan bir el olduğunu bilmelerine rağmen yorgunluğa yenik düşer 

ve gevşer. Bugün yaşadığınız değerli bir zamanın geçmesine izin verdiğinizi ve yarın gözlerinizin ışıksız 

açılmayacağını düşünün. O zaman sözümü dinlemek istemediğin için ruhun üzüntüyle kalkacak. Bu 

zamanda olduğu gibi, Beni duymak için ruhunuzu muazzam bir arzu kaplayacak. Ama sadece sert bir ses 

size ulaşacaktır, sizi titretecek olan vicdanın sesi. 

Bu nedenle, bugün size diyorum ki: Sözümden uzaklaşmayın, talimatlarıma sağır olmayın. Bu 

talimattan, Benim önümde hesap vermek zorunda kalacağınız kutsal bir kitap gibi anlamını alın, çünkü bu 

yasadır. 

53. İnsanların öğretilerimin yüceliğini anlamadaki körlükleri, günahlarının ve acılarının sonucudur. 

54. Size verdiğim bu öz, ruh için yaşam ve acı çeken her ruh için merhemdir. Çorak tarlalardaki çiy 

gibidir. 

55. Henüz iyi meyveler toplamadıysanız, bunun nedenini vicdanınıza sorun; o size iyi sonuçlar elde 

etmek için çalışmak ve izlemek gerektiği yanıtını verecektir. Toprağa iyi örnekler ekin, erdem ekin, 

ruhunuzu yarattığım yetenekleri ortaya çıkarın. Onu kötü tutkulardan arındırın ve iyi işlerle giydirin. O 

zaman, yeryüzünde, benim gerçek çocuklarım ve İlahiliğimin vücut bulmuş halleri olacaksınız. 
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56. Her birinize, insanlık tarafından tartışılacak ve zihinlerde bir fikir devrimine neden olacak ve bu 

Çalışmanın başlangıcını anlayamayan ve nihai hedefini kavrayamayan herkesin kafasını karıştıracak olan 

Üçlü-Meryem Ruhsal Çalışmamı duyurma sorumluluğunu verdim. 

57. Ekicilerim uyurlar ve benim saf ve daha yüksek olan işimi duyurmazlar, çünkü kötü işlerini ona 

karıştırdıklarını fark ederler. Dünyanın bu bildirideki sözlerimi duyması için çok kısa bir zamanınız kaldı. 

Eğer uyursanız, yarın yüreklerinizde acı ve burukluk olacaktır. Ama sizi yargılayan Baba değil, vicdanınız 

olacaktır. 

58. Bu yemeğin tadını çıkarmak için sadece kısa bir zamanınız kaldı. 1950'nin sonunda hangileri 

Benimle birlikte olacak? Hanginiz hasadınızın bereketli buğdayına sahip olacak? 

59. Dünya derin uyuşukluğu içinde uyuyor ve sizin gelip onu hayata döndürmenizi bekliyor. Henüz 

"ölüler" için yola çıkmadınız çünkü Bana güvenmiyorsunuz. İnsanlardan neden korkuyorsunuz? Onların 

adaletinden mi yoksa ölümünden mi korkuyorsunuz? Sizi ölümden kurtaracağımı söyledim. Size sonsuz 

yaşam verdiğimi unutmayın. 

60. Sizinle konuşmaktan bıkmadım, çünkü ben "Ebedi Söz "üm. Sözüm, kristal berraklığında su 

kaynağı yaptığım taş kalpleri işleyen ve pürüzsüzleştiren keskidir. 

61. Bu acı ve trajedi zamanında, Beni örnek almanızı istiyorum. Ama tüm güveninizi Bana verin, o 

zaman insan kardeşleriniz ruhaniliğin ışıltısını bilebilecekler. Siz de Benimle aynı şeyi yapabilirsiniz, 

kendinize güvensiz olmayın. Çarmıhın yükü sizin gücünüzün ötesinde değildir. 

62. Millet, çektiğiniz büyük sıkıntıların karşılığı olarak size söz veriyorum. İşim uğruna akrabalarınız 

tarafından yanlış değerlendirildiniz ve hor görüldünüz. Kaçınız kendini dünya alemlerine ve zevklerine 

adadı ve böylece ruhunu her sefahatin bir darbe olduğu yozlaşmaya sürükledi. Ama sonunda sizi bu 

yoldan kim saptırdı? Efendiniz. Sevgimi anladınız ve feragatlerinizin bir ödülü olarak sizinle konuştuğumu 

bilerek bunun için Bana teşekkür ettiniz. 

63. Geçmişinizi bilebilecek hiçbir bakış olmadığına inandınız. Yine de buradayım, varlığımdan ve 

mevcudiyetimden şüphe etmemeniz için hayatınızın kitabını okuyorum. 

64. Tıpkı İkinci Çağ'da elçilerimi etrafımda topladığım gibi, bu kez de sizi öğrencilerimin yerine 

koydum. 

65. Sözlerim sizi izimin bıraktığı yola götürür. Uzun zamandır seyahat ediyorsunuz ama 

dudaklarınızdan hala bir zafer çığlığı gelmiyor. Hâlâ mücadelenin ortasındasınız ve ödülünüzü ancak 

yaşam yolculuğunuzun sonuna ulaştığınızda alacaksınız. Bazılarını güçlü, bazılarını bitkin görüyorum. Size 

dinlenebileceğiniz yerler vereceğim ki, onlarda düşünebilesiniz. Çünkü şu an kimsenin boşa 

harcayamayacağı değerli bir zamandır. 

66. Talimatlarımı göz ardı etmeyin ve sesime sağır olmayın. Bu kelimeyi duyun ve anlamını öğrenin. 

Zihninizi temizleyin ve kalbinizi arındırın ki onun yüceliğinin farkına varabilesiniz. İçinde ruhunuza hayat 

veren şey vardır. Bu, kuru tarlalara düşmesine izin verdiğim çiydir ve insanlığa getirmeniz gereken 

tohumdur. Çocuklarımdan bazıları ektikten sonra meyve toplayamadıysa, bunun nedeni tohumun saf 

olmamasıydı. İyi tohumu ekin ve iyi meyveyi bekleyin. 

67. Sizi her zaman görevinizi yerine getirmekten alıkoyan insan korkusunu yüreğinizden kovun. 

Ruhunuzu çıplak kalana kadar her lekeden arındırın ve sonra onu iyi işlerinizin ışığıyla giydirmeye 

başlayın. O zaman Yasamı yaymaya içten içe layık hissedeceksiniz. Doktrinimi açıklayın ve bırakın insanlar 

onu keşfetsin. İşime nüfuz ederken, ne bir başlangıç keşfedecekler ne de sonunu görecekler. 

68. Benim öğretilerim o kadar saftır ki, insanlardan özür dileyecek ya da utanacak hiçbir şeyiniz 

yoktur. Yine de utanacak olursanız, bu utanç ona eklediklerinizden ya da yaşamınızın öğrettiklerinizle 

uyum içinde olmamasından kaynaklanacaktır. Çoğu zaman tanınmadan geçmek istersiniz; ama bu 

mümkün olmayacaktır çünkü sizi bu İyi Haberi iyi işlerinizin örneğiyle paylaşmanız için gönderdim. 

69. Dünya, kendisi için beklenmedik bir şekilde yeni bir zamanın doğduğunun farkına varacak ve 

kendisine bu konularda bir şeyler söyleyebilecek olanlara yönelecektir. Ama eğer uyuyacak olsaydınız ne 

kadar acı çekerek uyanırdınız! 
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70. Bu Sözü duymanız için yalnızca 'anlar' kalmıştır. Bu sona erdiğinde hangileri Benimle birlikte 

olacak? Hangileri size verdiğim gibi Yasamı saf tutacak? 

71. O andan itibaren asil görevinizi yerine getirmek için metanetle yola çıkacağınızı unutmayın. 

Ölümden korkmayın, çünkü size ölümün gönderilmeyeceğini söylüyorum. Ancak bedeninizde taşıdığınız 

günaha ölümcül darbeyi vurmalısınız ki düşmeyesiniz. İyi bir öğrenci, başkalarına zayıflıklarının ve 

tutkularının üstesinden gelmeyi öğretebilmek için kendisinin üstesinden gelmeyi öğrenmelidir. 

72. Sizinle konuşurkenki sadeliğimi fark etmiyor musunuz? Gerçekten, size söylüyorum, bu İkinci 

Çağ'da kendini gösterenle aynıdır; Ben Kendimi insan gibi olmak ve onu Sözüm ve örneğim aracılığıyla 

yüceltmek için sınırladım, böylece o Tanrı gibi olacaktı. 

73. Benim araçlarım olun, ama kalplere ulaşmam için asla engel olmayın. Benim gibi 

yapabileceğinizden neden şüphe ediyorsunuz? Öğretileri iyi anlamamışsınız. Sizler Benim çocuklarım 

olduğunuza göre, babanızdan benzer bir şeyi miras aldınız ve babanız iyidir. 

74. Kaderin tüm darbelerinin ötesindeki İlahi Üstadın izlerini aramak için ruhani dünyadan yeryüzüne 

indiniz. Ve şimdi Ben kendimi sizin aracılığınızla tanıtıyorum, siz de Beni duymak için sahip olduğunuz her 

şeyi geride bırakıyorsunuz. Feragatlerinizin ve fedakârlıklarınızın Benim tarafımdan 

ödüllendirilmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Kaderinizin nihai hedefini tek bir günde unutmayın ki her gün 

ileriye doğru bir adım atabilesiniz. 

75. Bana hiçbir şey vermeyeceğinizi unutmayın. Elde ettiğiniz her şey sizin olacak. 

76. Neden sizi kurtarmak için eğiliyor ve hatta bazen en derin uçuruma iniyorum? Çünkü seni 

seviyorum. 

77. Bu öğretide, anavatanınıza dönmeniz için bir temel, kısa ve emin bir yol var. Bu, ruhsallaştırma 

öğretisidir. Bunu anladığınızda ─ düşüncelerinizde, sözlerinizde ve çalışmalarınızda ne kadar çok ışığa 

sahip olacaksınız! Ruhani olduğunuzu sadece dudaklarınızla tekrarlamayın. Gerçekten öyle olduğunuzda, 

trompet çalmanıza gerek kalmayacaktır. 

78. Şu anda kalbinize ve ruhunuza vermekte olduğum bu öğretileri düşünün. Yarın bunları insan 

kardeşlerinize öğretmek için orada aramanız gerekecek. 

Huzurum sizinle olsun! 
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İçerik bilgileri 
Ayet no. 

Talimat 175 

Spiritüalizm ve spiritüalizm arasındaki mücadele  

 egoist materyalizm4 

 Tanrı iyi uygulanan bilimi kutsasın8 

 İlahi adalet reenkarnasyonları bağışlar11 

Tanrı, adaleti gereği, aşağıdakilerle ilgili bir sınır koyar 

 insanın kötülüğü15 

 Ruh yükseldiğinde acı da yok olacaktır16 

 Ölüm, ebedi lanet ve cehennem nerede?  17 

 Her ruh İlahi Ruh'un bir parçasıdır22 

 Ruhani yaşam zamanın dışındadır27 

 Mezarlıklarda materyalizm ve fanatizm29 

 Çalışmalar, sözler ve dualar36 

 Üç ahit tek bir ahitte birleşmiştir49 

 "Altın buzağı " 55 

 Tabernacle ve Ark56 

 Davut ve Süleyman'ın Dersi62 

 Ruh'taki Yeni İsrail68 

 Gerçekleşmekte olan kehanetler70 

 Özgür irade ve vicdan76 

Talimat 176 

 İsa'nın sınırsız sevgisinin örneği1 

 Dünyada barış için koşullar15 

 Elçilerin çalışmaları18 

 Uyumlu gelişim25 

 Ruhani alanlardaki misyonların yerine getirilmesi33 

 Büyük ruhani vahiy zamanları yaklaşıyor38 

 Dünya kölelerle dolu50 

Talimat 177 

 Barış ve manevi yükseliş için mücadele1 

 Tanrı'da gazap yoktur19 
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 Tanrı cezalandırmaz21 

 Deneme ve mücadelelerde dua ve iç huzur39 

 Temizliğin faydaları44 

Pek çok kişi kendisine Hıristiyan diyor46 

 İlahi iletişimin her biçiminin bir sonu vardır50 

 Zihinden zihne iletişim68 

Talimat 178 

 Ne ekersen onu biçersin2 

 İnsanın İçindeki Ruh7 

 Yerine getirme için hazırlık14 

 Gerçek spiritüalist30 

 Tanrı'nın şekli yoktur39 

 Ruhsal yaşamla ilgili açıklamalar45 

 Ruhsal mücadele evrenseldir64 

 Zihinsel iletişim  72 

 Manevi yükseliş hakkında vahiy74 

Talimat 179 

 Ruhsal İsrail'in Ebedi Görevi1 

 Bu deneme zamanlarında hazırlık ve inanç15 

 Ruh bedenden önce gelir35 

 Kehanet edilen Üçüncü Geliş  36 

 Ruhumuz İlahi Ruh'un bir parçasıdır49 

 Meksika'nın ruhani ve maddi olarak hazırlanması52 

 Bu dünya hayatının büyük fırsatı64 

Talimat 180 

 Vicdanın ışığı öğrencinin rehberidir1 

 "Zengin genç adamlar " 8 

 Evrim Yasası29 

 Kişi ruhani kelimeyi anlamalıdır34 

 Meksika Hakkında Kehanet38 

 Golgota dramasının öğretisi48 

 

 Bu dünyadan ayrılmak için hazırlık52 
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 Ruhların Enkarnasyonunun Nedeni63 

Tutkularımızı kontrol ettiğimizde 

birinin ya da diğerinin tarafını tutma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir77 

 1950'den sonra84 

Talimat 181 

 Evrensel Işının Her Yerde Bulunuşu1 

 Tanrı'da ne öfke, ne ceza ne de intikam vardır6 

 İlahi olanı akıl değil, maneviyat keşfeder14 

 Ekmek ve şarabın önemi18 

 İşlerde, sözlerde ve düşüncelerde merhamet22 

 Diriliş ve yaşam33 

Rab'bin bulut üzerinde vaat edilen dönüşü 

 bu zamanda diriliş52 

 Ruhsal armağanların 2000 yılı civarında ortaya çıkışı56 

 Her enkarnasyon merdiveni şekillendirir63 

 Rab'bin Yeni Gelişi74 

Talimat 182 

Vicdan ya da sezgi kişinin kendini kurtarması için birer araçtır1 

Pratik yapmak için belirlenmiş bir saat yoktur 

 ilahi örnek16 

 Maddi bilim ve manevi dünyanın bilgeliği19 

Kendinizi asla bir hapishaneye kilitlemek zorunda değilsiniz23 

 Kehanetler34 

 Ruhani Âlem40 

 Kötülük İmparatorluğu42 

 Cehennemin anlamı45 

 İnsanlık gerçekten Hristiyan değil54 

Diğer zamanlarda ve günümüzde İlyas56 

 İlahi Işığa Uyanış60 

 Sözsüz dua64 

 Ruh Varlıkları Arasındaki Uyumun Gücü66 

 Gerçek77 
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Talimat 183 

 Karışıklıklardan önce öğrencilerin hazırlanması1 

 İlahi söz tahrif edildi7 

 Kaderde adalet vardır22 

 Meksika'nın Büyük Misyonu33 

 İsrail'in Ruh'ta Yeniden Bedenlenmesi34 

 Diriliş Üzerine Bildiri35 

 "Savurgan Oğul" (E1:61) xxx40 

 Kutsal Ruh dönemi42 

 Kaos insanoğlunun hatası yüzünden gelecek48 

Talimat 184 

 İlahi adalet ya da insan ahmaklığı4 

Bizim bilmediğimiz kürelerden gelen ruhani varlıklar,  

 görevleri de yerine getirir17 

Kelimeyi tercüme ederken, ilahi öz şu şekilde olmalıdır 

 zihinsel eklemeler olmadan korunur20 

 Hakikat biçimlerin ve sembollerin ötesindedir28 

 Sevgi, ruhun Yaratıcısına giden yoludur38 

 Cennet ve dünya hakkındaki hatalı fikirler40 

 Ruhun bir alandan diğerine gelişimi44 

 Ruh ve madde arasındaki uyuma doğru55 

Talimat 185 

 Serbest ruhsal yükselme yeteneği1 

 Dünya'nın Üçüncü Zamanında Sözün Yayılması17 

 Zihin geliştikçe hatalı kavramları siler29 

 Ruhani kardeşlerimiz bizi çevreliyor33 

 Maddileştirme içermeyen ruhani kült37 

İnsan zekâsını bir başkasıyla kıyaslamamak gerekir. 

 zihni karıştırmak43 

 Gerçekleşen kehanetler46 

Talimat 186 

 Işığın karanlığa karşı büyük savaşı4 

 Ruhun ölümsüzlüğü üzerine aydınlanma15 
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 Vicdan ilham kaynağıdır20 

 

 Üçüncü Zaman'ın tezahürü22 

 Ceza yerine ışık ve bağışlama28 

 Maneviyata doğru bir adım37 

 Evrimin yolu43 

 Reenkarnasyonlar ruhsal ilerlemeye karşılık gelir45 

Talimat 187 

 Sadık takipçiler3 

 Ruh ve madde arasındaki ilişki19 

 Ruh sevmekten asla yorulmaz26 

 Daha iyi bir dünya nasıl kurulur?  27 

 Yalnızca ruh Tanrı ile karşılaşabilir31 

 Netlik ve hakikat spiritüalisti ayırt eder39 

 Gelecekteki barışa ilişkin kehanetler45 

İnsanoğlu kendinden sorumludur 

 Entelektüel geri kalmışlık48 

 Vicdanın önemi63 

 Kendi erdemlerimiz sayesinde Tanrı'ya ulaşacağız66 

Talimat 188 

 Zihin, yolu seçmek için tam özgürlüğe sahiptir6 

 Reenkarnasyon bir telafi aracıdır7 

 Zihinsel tanıma16 

 Ölüm diye bir şey yoktur28 

 Üçüncü Ahit29 

 Ruhani varlıkların varlığı39 

 Ruhçuluğun Tehlikeleri42 

 Her ruh ebedidir43 

 Korkunç ideolojik savaşların kehanetleri52 

 İlahi yasa ve beşeri yasalar62 

Işığın güçlü akımları, adalet ve 

 Baba Sevgisi69 

Talimat 189 
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 İlyas, Haberci2 

 Öğrencinin sorumluluğu11 

 Spiritüalizm, doğru anlaşıldığında25 

 

 Yalnızca Tanrı yanılmazdır31 

 Meksika ve sorumluluğu36 

 Çocuklara ve gençlere çağrı47 

 Meksika'nın Kaderi57 

 Yaşam Kitabı58 

 Yeni savaşları önlemenin yolu67 

 Gelişim yasası74 

Talimat 190 

 Elias'ın Önemi1 

 1866'dan 1950'ye kadar ilahi iletişim10 

 Sözde zenginlerin kibri18 

 Ruh'un "Cennetin Krallığı "na  Yüceltilmesi27 

 Incarnate Angels for Good51 

 Salomon'un olumsuz örneği52 

 Ruhun yaşamı ebedidir57 

 Maddi ayartmanın gücü mevcuttur61 

 Zihin ve beden arasındaki ilişki65 

Talimat 191 

 Ruhun gelişimi ve yüceltilmesi için hazırlanması1 

1950'den sonra itaatsizlik yoluyla kafa karışıklığı16 

 Üçüncü Dönem Çalışmalarının Önemi18 

 Manevi yüz inancı güçlendirir22 

 İyiliğin gücü her şeyin ilkesidir26 

 Kötülük ebedi değildir27 

 Gökyüzünün önemi37 

 Ruhsal armağanlar52 

 Çalışma ve Meditasyon66 

Talimat 192 

 1 Eylül1 
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 Ebedi lanetlenmeye ilişkin yanlış inanç4 

 Ruhun varlığı ve sonsuzluk13 

 Mezheplerin ve ayrılıkların kökeni17 

 Yeni bir doktrin yok, yeni vahiyler var18 

Ne İlahi Ruh ne de insanoğlunun ruhu 

 

 bazı formlara sahip19 

 Ruhlar Dünyasının Etkisi31 

 Ruhun Yolu34 

 İnsani gurur ve ilahi bilgelik53 

 Üçüncü Zaman'ın tezahürünün açıklanması63 

Talimat 193 

 Spiritüalizm dünyayı dönüştürecek2 

 Sezgi yeteneği9 

 Hedef, ruhun mükemmellik dünyasıdır27 

 Spiritüalistin Özellikleri34 

Ruhsal ilerlemeyi durdurmaya çalışanlar 38 

 Ruhun denemeleri ve ilerlemesi41 

Tanrı cezalandırmaz, herkes kendi kendinin yargıcıdır50 

 195060'ın Önemi 

 The Voice Bearer71 

 İlahi elçiler dünyada iş başındadır74 

Talimat 194 

 Ruh Varlıklarının Kaderi ve Görevi7 

 Yeni bir çağ insanlığı şaşırtıyor9 

 Maneviyat henüz insanlarda kendini tanımlamamıştır16 

 Spiritüalizmin maddi sınırları yoktur23 

 Ruhani ışık zamanı31 

 Kavramlar dönüşecek33 

 Reenkarnasyonun Nedenleri35 

 İnsanın ruhu Yaratıcı'nın atomu ve mülküdür50 

 İşaretler gerçekleşti66 

 Ruh her zaman kendini mükemmelleştirecektir70 
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Talimat 195 

 İlahi söz her varlığı aydınlatır2 

Tüm yaratılış ritim içinde titreşir 

 ilahi yasanın17 

 Her Şeye Gücü Yetenin Her Yerde Bulunuşu20 

 Ruhsal gelişim zihni aydınlatır21 

 Elementlerin öfkesinin nedenleri26 

 Ruhani dünya36 

 Ruhani konutlar38 

 Reenkarnasyon Yasası46 

 Hem bedenin hem de zihnin önemi vardır49 

 Kaderin Anlamı53 

 Musa, İlk Çağın Elçisi65 

 Mesih'in Yeni Talimatı71 

 Kutsal Ruh'un Vahyi, 1866'dan beri75 

Talimat 196 

 Hizmetkarlara çağrı2 

 İnsan sınırlamaları olmadan doğrudan iletişim12 

 Zihin savaş için donatılmıştır17 

 Ölüler kim?  20 

 "Bırakın ölüler ölülerini gömsün " 23 

 Putperestler uyanacak41 

Talimat 197 

 Kıyamet, bugün içinde yaşadığımız çağı gözler önüne sermektedir3 
 Gerçek spiritüalist11 

 Yoksulluk ve zenginliğin anlamı24 

 Hazırlık eksikliği nedeniyle bölünmeler39 

 Gerçek Spiritüalizm49 

 Bağışlayıcılık ve alçakgönüllülüğün önemi58 

Talimat 198 

 İlahi Ruhsal Çalışma evrensel olarak bilinir hale gelecektir3 

 Bu dönem için dersler10 

Yaratılıştaki her şey doğaldır11  Ruhun bilgeliği, aklın değil17 
 Ruhani İsrail'e Çağrı24 

 Kahinlerin Görevi35 

 Üçüncü Çağın İletişimi59 

 Gerçek müridin gücü72 
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 Yasalar Hastalıkla ilgili sınırlar75 

Gerçekleşen kehanet77 Talimat 199 

 İnsanlık barışın temelidir3 

 Işık zincirleri kırar10 

 Zihin bedenin lideridir25 

 1866'dan 1950'ye kadar bildiri beyannamesi48 

 Kavramların açıklanması52 

 Cennet Konseri53 

 Kardeş katili din savaşları62 

 İlahi Olanın İçindeki İmkansız68 

 Üçüncü Çağ'ın gerçekleşmiş kehaneti70 

 Aile72 

 Evlilik75 

 Büyükelçi79 

Talimat 200 

 Ruhani Alemin Anlamı1 

 Üçüncü Çağın İsrail'i23 

Yoksulların ve Mirastan Mahrum Bırakılanların Misyonu28 

 Ruhsal gelişimde yeni bir dönem41 

 Güç imanda ve kişinin saflığında yatar47 

 Barışa giden yol62 

Talimat 201 

 Üç zamanın mesajı1 

 Ruhani bir halk ortaya çıkacak8 

 Tanrı'daki kardeşlerimiz22 

 Armağanların birliği yenilmez bir güç verir25 

 Uluslar arasında uyum27 

 Zihnin gelişimi güç gerektirir36 

 Dünyevi görevler ruhani kaderin bir parçasıdır45 

 Ruh'un Yaratıcısı ile yaptığı Antlaşma48 

Talimat 202 

 Noel Arifesi1 

 Ölümsüzlük tohumu12 
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 Sonsuzluktan önceki sorgulama16 

 Ruhani gerçek25 

 Mercy62 

Talimat 203 

 İrade ve akıl ile karanlığın bandajı düşer1 

 Yasa yerine getirilecektir11 

 Yerine getirme planı25 

 Meryem İlahi Ruh'un bir parçasıdır38 

 İlahi Ruhun Ses Taşıyıcısı41 

 Ruh'taki İsrail45 

Talimat 204 

 Aynı adam cenneti cehenneme çevirir4 

 İlahi sevgi cennetin krallığının anahtarıdır7 

 Üç zamanın anlamı16 

 İlahi adalet asla cezalandırmaz27 

 Sadece tek bir Tanrı vardır41 

 Yüksek ve düşük zihinler47 

 İşlenen gerçeğin bilgisi53 

 Kalpler evrensel tapınağın bir parçasıdır63 

Talimat 205 

 İnsan iradesinin değil, ilahi iradenin yerine getirilmesi5 

 Ruhun gereksiz olandan özgürleşmesi8 

 Tanrı içimizdedir12 

 Beden ve zihin25 

 Çok çeşitli ruhsal konutlar  30 

 İnsan aracılığıyla ilahi tezahür45 

 Maneviyat aracılığıyla sağlık ve ışık50 

Talimat 206 

 Mükemmelliğe giden yol işaretlenmiştir1 

 Herkes ışığa ulaşacak18 

 Manevi sorumluluklar20 

 Kehanetler22 

 Çaresiz varlıklar yoktur36 
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 Tanrı tarafından kabul edilen tek tövbe52 

 İnsanlık ile üç ilahi iletişim55 

Talimat 207 

 Aklın gerçek değeri7 

 İnsanın ruhsal ve maddi durumu14 

 Maneviyat duvarları yıkar ve ufuklar açar20 

 Spiritüalizm dünya çapında tanınacaktır46 
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