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Önsöz 
Gerçek Yaşam Kitabı adlı bu eserin ilk ciltleri önsözlerinde bazı tarihsel arka plan ve açıklamalar 

içerdiğinden, burada daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılmıştır. 

Ayrıca, bu cildin sonunda eserin tamamını tanıtan iki kitap bulunmaktadır. 

Aşağıdaki alıntılar okuyucuya ilahi Söz'ün berrak ve canlandırıcı gücü hakkında küçük bir fikir 

verebilir: 

Bu dünyaya deneyim kazanmak ve komşunuza karşı sevgi ve merhametin ilahi yasasını 

gerçekleştirmek için geldiğinizi anladığınız anda, bu yaşamın uyumuna nüfuz etmiş olursunuz. Vahiylerim 

aracılığıyla zaten biliyorsunuz ki, yasalarıma itaat etmeyen her kim olursa olsun, ruh kendisine verilen 

görevi yerine getirene kadar bu dünyaya geri dönmelidir. (228, 54) 

İçinizde yeryüzüne ait olan maddi bir parça ve gökyüzüne ait olan manevi bir parça vardır. İnsanın 

kendini madde olarak hissettiği bir zaman vardır ve kendini ruhani olarak hissettiği bir zaman vardır. Bu 

dünyevi bedeni terk edip ruhani duruma geçtiğinizde, şu anda anlamadığınız şeyleri anlayacaksınız. 

Bedeniniz burada kalacak çünkü o dünyaya ait. Ancak ruhunuz, ruhsal gelişiminizi sürdürmek için 

yaşamaya devam edeceğiniz yüksek bölgelere uçacaktır. (228, 69) 

Ruhlar merdivenin farklı basamaklarındadır ama ben hepsini eşit derecede seviyorum ve zirveye 

ulaşmaları için onlara imkânlar sunuyorum. Aynı şekilde, insan kardeşlerinizi de sahip oldukları ruhsal 

gelişim derecesine bakmaksızın sevmelisiniz. (223, 72) 

Yaratılan her şey, atomdan en büyük boyutlardaki yıldıza, en geri zekâlı insan yaratığından en yüksek 

düzeyde evrimleşmiş ruha kadar Bana saygı gösterir. Dünyanızda var olan her şeye aşina olan sizler, her 

varlığın ve her bedenin bir görevi nasıl yerine getirdiğini ve kaderini nasıl gerçekleştirdiğini görürsünüz. 

Bu yerine getirilişte Bana saygılarını sunarlar. Bu, onların bütünle olan uyumunun bir göstergesidir. Size 

doğrusunu söyleyeyim, yaratılmış olan her şey kendi içinde sevinir, hatta sertliği ve hareketsizliği 

nedeniyle size uyuşmuş ya da ölü gibi görünen kaya bile. Çünkü Tanrı'nın yarattığı her şeyde bulunan 

Tanrı'nın Ruhu yaşamdır. (229, 53) 

Ruh'un alemi sonsuzdur; ancak ondan zevk almanızı ve içinde yaşamanızı sağlayacak olan yüceliğe 

erişmek için yolu bilmek ve ona yükselmek için ışığa sahip olmak gerekir. Ancak, dünyevi yaşamınızı 

küçümsediğimi düşünmeyin: hayır, havariler. Sizin için hazırladıktan sonra neden onu küçümseyeyim ki! 

Maddi dünyadaki yaşamın da ruhani, sonsuz ve ebedi krallıktaki yaşamın bir parçası olduğunu anlayın. 

(223, 26) 

Eğer bu dünyayı bir gözyaşı vadisinden, birbirinizi seveceğiniz, iyilik yapmak için çabalayacağınız ve 

benim Yasam çerçevesinde yaşayacağınız bir mutluluk dünyasına dönüştürebilseydiniz, size gerçekten 

söylüyorum, bu yaşam benim gözümde acı, talihsizlik ve gözyaşlarıyla dolu bir varoluştan çok daha 

değerli ve yüce olurdu. Ruhani yaşamı insan yaşamıyla ne zaman birleştirebileceksiniz ki artık biri ile 

diğeri arasında bir sınır görmeyeceksiniz? Sonsuzluğa girmek için ölüm fikrini reddederek varlığınızı ne 

zaman tek bir yaşam haline getireceksiniz? Bu bilgi ışığı ancak dünyada ruhanileşme çiçek açtığında 

insanların içinde olacaktır. (219, 16) 

Bu dünyanın sınırlarının sevgi tarafından ortadan kaldırılacağı ve dünyaların ruhsallaşma yoluyla birbirine 

yaklaşacağı zaman gelecektir. (213, 61) 
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Talimat 208 
1 Sözümün yankısı sizi uyandırdı ve uzak ülkelerden, halklardan ve topraklardan, olaylarla dolu 

uzun bir yoldan, Üstatla buluşmayı özleyerek geldiniz. Uğruna çalıştığınız ve fedakârlıkta bulunduğunuz 

şeyi elde ettiniz, çünkü Bana geldiniz. Sizi dağın zirvesine götürecek yolda ilk adımı attınız, ben sizden 

önce gidip sizi bekledim. 

2 Bu öğretiyi içine yazabilmem için yüreğinizi boş bir kitap gibi açtınız. Bazıları Bana akıllarını 

sundular ve Ben de kalbin alıcı hale gelmesi beklentisiyle Sözümü onun içine yazdım. Çünkü bu ışık 

manevi ruha nüfuz edecek ve orada bir daha asla terk etmeyeceği bir yuva bulacaktır. 

3 Sözüm hiçbir zaman bu Üçüncü Çağ'da olduğu kadar açık ve ayrıntılı olmamıştı, onu daha insani 

bir şekilde anlaşılır kıldım. Sözüm, son iki Çağda size verdiklerimi anlamanızı sağlar. En başta size 

bıraktığım iki buyruk tüm öğretimi içermektedir: "Tanrı'yı bütün yüreğinle ve bütün canınla, komşunu da 

kendin gibi seveceksin." Daha sonra İsa size şöyle dedi: "Birbirinizi sevin" ve şimdi aranızdaki işimi 

tamamlamak ve böylece geri dönme vaadimi yerine getirmek için öğretilerime devam ediyorum. 

4 Şu anda hiçbir kilisede görünmedim, çünkü kalbinizin içindeki tapınağı arzulayarak geldim. 

Ayinlerin ciddiyeti ve dini törenlerin ihtişamı Ruhumu çekmez ve Kilisemi temsil etmez. 

5 İkinci Çağ'da dini liderler ve rahipler Mesih'in Kilise'nin içinde doğmasını bekliyorlardı. Ama 

dünyaya onlarla birlikte gelmedim, çünkü Benim için Beytlehem'in ahırı daha saftı ve çobanlarla birlikte 

soğuk kış aylarında daha fazla sevgi ve sıcaklık buldum. O zamanın ilahiyatçılarının yanılmalarının ve 

yöneticilerin doğumumdan ölümüme kadar Bana zulmetmelerinin nedeni budur. 

6 Bugün ilahiyatçılar bir kez daha benim dönüşümle ilgili olarak kafa karışıklığı içindeler, çünkü 

aynı kehanetler ve duyurular doğru bir şekilde yorumlanmadı. 

7 Size Bana tanıklık eden kanıtlar vermiş olmama rağmen, başlangıçtan beri Benim gelişim 

hakkında şüpheleriniz vardı. Bu şekilde halkımın yüreğinde iman oluşturdum. 

8 Şimdiki zamanda çok sayıda öğrenci ortaya çıktı; ama çokluklarına rağmen, İkinci Çağ'da Beni 

izleyen on iki kişinin sahip olduğu iman ve güce erişemediler. Ama Ben ayrıldıktan sonra ne 

yapacaksınız? Hepiniz biliyorsunuz ki, insan aklı aracılığıyla alacağınız son üç yıllık eğitim süresince 

sizinle konuşmaya devam edeceğim. Beni gerçekten anlamış olsaydınız, sonsuza dek sizinle birlikte 

olduğumdan, sonsuza dek sizinle konuştuğumdan emin olurdunuz. Ama hanginiz benim İlahi Varlığımı 

hissetmek ve Sesimi duymak için kendinizi içsel olarak hazırlıyorsunuz? Benim ayrılışım için belirlenen 

zaman olan 1950'ye kadar kim ses taşıyıcısı olmadan Üstatla iletişim kurmak için gerekli ruhanileşmeye 

erişecek? 

9 Bana sunak ya da çiçek sunmazsanız ya da Benim için kandil yakmazsanız gücenmeyeceğim. 

Çünkü her zaman insanın kalbinde aradığım şey ruhani sunaktır. 

10 Çiçekler bahçelerin ve çayırların sunularıdır, kokuları ve güzel kokuları Bana bir sevgi sunusu 

olarak gelir. Bu nedenle, çayırları ve bahçeleri sevgi armağanlarından mahrum bırakmayın. Benim 

Tanrısallığıma olan inançtan başka hiçbir kandil yakmayın. Çünkü yürekleriniz karanlıksa, kandil 

yakmanızın size hiçbir yararı olmayacaktır. 

11 Size açıkladığım mükemmel öğretiyi uygulamak şöyle dursun, anlamaktan bile acizsiniz. Teslis-

Meryem Ruhani Doktrini adı her şeyi açıklamaktadır: ruhani yücelme, ilahi vahiylerin Teslis'inin 

tanınması ve ilahi şefkat timsali Meryem'e hürmet. 

12 1948 yılı başlamadan önce, sayısız ses taşıyıcısı aracılığıyla size "Kendinizi hazırlayın, çünkü 

ruhani ayinlerinizi yeniden yapacağım" dedim. Çünkü dünyanın sizi, Efendilerini kendi gereksiz 

geleneklerine ortak eden kötü öğrenciler olarak yargılamasını istemiyorum. Size, davranışlarınızla yalan 

söylememeniz gereken mükemmel işimi emanet ettim. Beni izlemek üzere yola çıkan herkes çarmıhını 

taşımalı ve yapabildiği ve yeteneklerinin elverdiği ölçüde tüm varlığıyla gerçeği aktarmalıdır. Her zaman 

hazırlıklı değilsiniz, ama her zaman hazırlıklı olmalısınız, çünkü hiç beklemediğiniz bir anda bir dava ya 

da ihtiyaç sahibi bir kişi ortaya çıkabilir ve o zaman hemen elinizin altında olmalısınız. 

13 Aile babaları için çarmıhın yükü ağırdır. Çünkü yeni nesilleri dünyaya getirdikten sonra, 

görevlerinin bittiğini düşünmek için bunun yeterli olmadığını anladılar. Baba'nın ilk insanlar için yasası 

şuydu: "Büyüyün ve çoğalın". Ve şu anda, insan ruhunda büyük bir gelişme gördüğümde, size tekrar 

söylüyorum: "Büyüyün ve çoğalın", ama sadece maddi şeylerde değil, manevi şeylerde, erdemlerde, 
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sevgide. Huzuruma tatmin olmuş olarak girebilmeniz ve Bana şöyle diyebilmeniz için, başından sonuna 

kadar yerine getirmeniz gereken yasa budur: "Tanrım, işte benim ruhani ve insani doyumum, işte benim 

meyvem." 

14 Sevgili Halkımız, zaman sizin hareketsiz kalmanıza izin vermiyor. Doğanın, acının, savaşın, 

çatışmanın ve kaosun güçleri size durmaksızın "Uyan ve çalış!" diyor. Yüreğiniz Efendimizin kanı olan bu 

şarapla dolsun ki, hemcinslerinizin üzerine yaşam ve sevgi olarak taşsın. 

15 Sözlerimin sizi arayan, sizi seven ve düzelten, tökezlediğinizde sizi kaldıran ve hastalandığınızda 

sizi iyileştiren bir Baba'dan geldiğini unutmayın. Bugün size talimat vermeye de gelmedim, sadece sizi 

okşamaya geldim. Vicdanınızın ışığında tüm yaptıklarınızı açıklığa kavuşturacağım, ama bazılarını 

başkalarının önünde açığa vurmayacağım, öyle ki sessizlik içinde iç yargıcın sesini duyabilesiniz ve 

İsa'nın öğrencilerinin yaptıklarıyla Efendilerinin adını yüceltmeleri gerektiğini hatırlayabilesiniz. 

16 İkinci Çağ'daki havarilerimle yaptığım gibi sık sık ayrılışımdan söz ediyorum: İsa'nın etrafı 

havarileriyle çevriliydi. Neredeyse hepsi Üstat'tan daha yaşlıydı. Bazıları orta yaşlı, bazıları ise ileri 

yaşlardaydı. İsa'dan daha genç olan sadece bir kişi vardı, o da Yuhanna'ydı. 

Üstat bir kez daha vefatının yakın olduğundan söz etti ve bu duyuru karşısında o adamlar kendilerine şu 

soruyu sordular: "Biz sona yaklaşmış olmamıza rağmen Üstat neden vefatının yakın olduğundan söz 

ediyor?" Bunun nedeni, öğrencilerin yaşam, sevgi ve güç dolu olan bu İnsan'ın dünyevi koşullarda 

ölebileceğini anlayamamış olmalarıydı. Baba'dan gelen O'nun yaşamaya son verebileceğini anlayamadılar. 

Ancak İsa ayrılışından söz etmeye ve vedalaşmaya devam etti, böylece o yürekler ayrılık düşüncesine 

alıştı ve zamanı kullanmaları ve o değerli tohumu yüreklerinde tutmaları gerektiğini anladılar. Sonra biri 

Efendisine, "Efendim, eğer biri size dokunmaya kalkarsa, biz buna engel oluruz" dedi. İsa buna şu karşılığı 

verdi: "Yazılanlar gerçekleşecek ve Baba'nın isteği yerine gelecektir. Çünkü O'nun sözü yerine gelmeden 

yer ve gök yok olup gidecektir." 

17 Öğrenciler umutsuzca ve üzüntüyle dinlediler ve gizlice kendilerine sordular: O artık onlarla 

birlikte olmazsa ne yapabilirlerdi? İnsanlar arasında tek başlarına nasıl savaşabileceklerdi? Körlere nasıl 

ışık getirebilir, cüzamlıları nasıl temizleyebilir, ölüleri nasıl diriltebilir ve günahkârları nasıl 

dönüştürebilirlerdi? Efendi onların düşüncelerini okudu ve uygun bir fırsatta onlara şöyle dedi: "Benim 

yerimde kurtlar arasındaki koyunlar gibi olacaksınız. Ama bana inanır ve yolumda kalırsanız, yok 

olmazsınız." 

18 Tutkum gerçekleşti, sözüm gerçekleşti ve havarilerim İsa'yı zeytin bahçesinde insanlardan 

korkuyormuş gibi kan ter içinde gördüklerinde cesaretlerinin ve imanlarının azaldığını hissettiler. 

Bağıran kalabalığın karşısında, Efendinin, Kendisi cinlenmişleri susturduğu için, onları susturmasını 

beklediler. Ve alçak eller O'nu tutuklamak için Haham'ı yakaladıklarında, dehşete kapılan öğrenciler, 

"Rab, Sende hiçbir günah yokken, neden bir suçlu gibi tutuklanmana izin verdin?" diye sordular. Yine de 

kendilerini gizlediler ve Rablerini terk ettiler. Yine de Mesih hem Tanrı hem de insan olarak öğretmeye 

devam etti. Çünkü O, mükemmel bir örnek teşkil etmek ve insan acısını hissetmek için insan olmak 

istemiştir. Tüm korkular, tüm terk edilmişlikler O'nun içindeydi. O, bedeninde tüm alçaklık ve 

aşağılanmayı kabul etti. Ve sonra son saat geldi. 

19 Tahta çarmıhın yüksekliğinden, gözleri kalabalığın arasında arkadaşlarını, öğrencilerini aradı 

─O'nunla birlikte yaşamış, O'nu sevmiş ve O'nun yolundan gitmiş olanları. Ama bunlar ölüm anında orada 

değildi, fiziksel gözleri onları görmedi. Sadece en küçükleri olan Yuhanna oradaydı ve Efendi'nin 

annesinin yanında duruyordu. Öğrencisine son mesajını verdi ve Meryem'e o anda tüm insanlığın önünde 

evrensel Anne'yi kutsadı. 

20 Her şey tamamlandı. 

21 Ağıt ve üzüntü içinde birleşen öğrenciler Meryem'den teselli istediler. Ama zaten ruhani bir varlık 

haline gelmiş olan Üstat Kendisini görünür kıldı. Meryem'i ve elçilere şüphe duydukları şeylere tanıklık 

eden kutsal kadınları ziyaret etti. Ama aralarında yaşamaya devam ettiğini onlara kanıtlamak isteyen İsa, 

Kendisini onlara göstermek için onları da aradı. 

22 Elçiler belli bir vesileyle bir evde kalıyorlardı. Thomas onların arasında değildi. Bu adamlar 

kendilerini anılarına bırakmışken, Üstat duvarların arasından yanlarına geldi ve onlara şöyle dedi: 

"Esenliğim sizinle olsun." Kendilerine özgü olan bu ses tonunu tanıdıklarında öğrencilerin şaşkınlığı tarif 

edilemezdi. 
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23 İsa'nın sureti tekrar kayboldu ve elçiler cesaret ve sevinç dolu bir şekilde haberi Tomas'a 

bildirdiler. Ama kardeşleriyle alay etti. Ve o tanıklığı inkâr ederken, İsa kapısı kapalı olan odada tekrar 

göründü ve selam verdi: "Esenlik sizinle olsun". Tomas ─önce mucizeyi görünce korktu, sonra vicdan 

azabıyla doldu─ İsa'nın suretine baktı, ama kuşkular onu rahatsız ediyordu. O zaman Efendi ona, "Buraya 

gel Thomas, parmaklarını böğrümdeki yaraya sok" dedi. İnançsız ve materyalist öğrenci onları içeri soktu 

ve bu yara sayesinde Vaat Edilmiş Toprakları görebildi. O zaman Tomas Efendisinin ayaklarına kapandı 

ve acı ve pişmanlıkla, "Tanrım, Tanrım, bu sensin" diye itiraf etti. "Evet, Thomas, şimdi benim olduğumu 

itiraf ediyorsun, çünkü gördün. Ne mutlu görmeden iman edenlere!" 

24 İnsanlar: Tüm bunları şu anda deneyimliyorsunuz. Ayrıldığımı size tekrar tekrar duyuruyorum. 

Materyalizminizi yavaş yavaş gevşetiyorum ki daha sonra inançsız, cahil ya da kafası karışık olmayasınız. 

25 Aranızdaki misafirliğimin son gününde saçınızı başınızı yolduğunuzu görmek istemiyorum, 

ağzınızdan "Neden gidiyorsunuz Efendim?" diye haykırmanızı istemiyorum. 

26 Son anda sizi maneviyat, huzur ve adanmışlık pelerinine sarılmış olarak görmek istiyorum, 

gerçekten gitmediğime, size daha yakın olduğuma dair güvenle dolu olarak. 

27 Size, günahkâr olan ve olmayan her gözün Beni göreceğini söyledim. Bazıları İsa'nın suretini 

ruhsal olarak görecek, diğerleri Benim varlığımı kalplerinde hissedecek; bazıları Benim ışığımı 

zihinlerinde algılayacak ve diğerleri de yolda mucizeler yaşayacak. Dualarımda ve denemelerimde 

Kendime tanıklık edeceğim. Ama İsa'nın insan biçimini görmeniz değil, Beni ruhunuzda ve yüreğinizde 

hissetmeniz gerekecektir. Keder olmayacak, boşluk ya da terk edilmişlik olmayacak, keder ya da hıçkırık 

olmayacak. 

28 Tüm ruhani güçlerinizi birleştirebilmeniz için benim ayrılışımda birleşmenizi istiyorum. Onlarla 

Usta'nın size sözüyle verdiği şeyi temsil edebilirsiniz. 

29 Eğer aranızda gerçek bir birlik varsa, gökte ve yerde işaretler olacak ve uluslar bunu bilecek. 

30 Bu benim öğretici sözüm oldu, bu benim sevgi ve talimat sözüm oldu: hiç bitmeyen bir okşama. 

31 İnsanın akıl yetisi aracılığıyla artık sizinle konuşmayacağım zaman yaklaştıkça, kendinizi giderek 

daha fazla hazırlamalısınız. Kendinizi Sözümün ilettiği ruhsal güçle giderek daha fazla doyurmaya 

çalışacaksınız. 

Materyalizm zirvede. Bugüne kadar dünya Beni hissetmeden ya da duymadan yaşadı. Ruhsallaşmış 

olarak yaşayan, ışığımı gören ve yolunda ilerleyen çok az kişi var; ama ne kadarı karanlıkta. Bazıları 

Benim dönüşümü bekler, içlerinde Mesih'in insan olmak için geri döneceği inancı yaşar. 

32 Öğrencilerim, Beni işitmiş olan sizler: Yerine getirmeniz gereken görev gözünüzün önündedir: Bu 

zamanda gelişime dair İyi Haberi insanlara duyurmak ve onlara vahiylerimi ve öğretilerimi bildirmek. 

Sizler, İkinci Çağ'da en son görüldüğüm şekilde, yani ruhani olarak size geldiğimi bilen tanıklarsınız. 

33 Ama siz Rabbinizle ruhtan ruha iletişim kurmadan önce, bu iletişimin gelecekteki yukarı doğru 

gelişiminiz için bir temel ya da hazırlık olarak size hizmet etmesi için, Kendimi sıradan ama Benim 

tarafımdan yeteneklendirilmiş insanların aklı aracılığıyla iletmek istedim. 

34 Başarılarıyla insan bilimi, ruhun evrimleştiğinin kanıtıdır ve her durumda izlediği yol farklı olsa 

da, her çağda yukarı doğru evriminin izini bırakmıştır. Bilimin kendisinin ruhun gelişimine katkıda 

bulunacağı gün gelecektir, çünkü her şey bu amaca yöneliktir. 

Size gerçek bilim adamının, komşusuna duyduğu sevgiden dolayı, ilahi ışığı bulana kadar yaratılışın en 

iç kısımlarındaki sırları araştıran kişi olduğunu söylüyorum. Bu şekilde çalışan kişi yaptığı iş konusunda 

asla kibirlenmeyecek, kendisini yalnızca Yaratıcı'nın bir aracı olarak görecektir. Bu nedenle Tanrı'nın 

varlığını asla inkâr etmeyecektir. 

35 Hücrelere kapatılan keşişlerin de dünyadan kaçışlarının ve mistisizmlerinin faydasızlığına ikna 

oldukları için onları terk edecekleri zaman gelecektir. Yaratılış amaçlarını yerine getirmek için insanlar 

arasında mücadele edeceklerdir. Tek kelimeyle, ilerleme yoluna girmek için ruhani durgunluğa son 

verecekler. 

36 Ruhaniyet tohumu, aranızda ektiğim Üçüncü Çağ tohumudur. İnsanlığa daha iyi bir yaşama 

ulaşmanın sırrını verir. 

37 İnsanların maneviyattan yoksun oldukları için kendilerini nasıl yanlış değerlendirdiklerini ve 

böldüklerini görün. Birinizi diğerinden uzaklaştıran farklı yollar yarattınız. Sizler de bu anlayış 

eksikliğinin şahitlerisiniz. 
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38 Size tekrar söylüyorum, insanlar arasındaki savaş henüz bitmedi. Çünkü ideolojilerin, inançların ve 

dinlerin, felsefelerin ve doktrinlerin savaşı gelecek ve her biri diğerlerine karşı hakikatin tek sahibi olmak 

isteyecektir. 

39 İkinci Çağ Kurbanlığım henüz bu insanlık tarafından anlaşılmadı. Çoğu Mesih'i kabul ettiğini iddia 

etse de, kendilerini Ben'de kabul etmemişlerdir. Ben yalnızca yumuşaklık, merhamet ve adalet yolunda 

yürürken, neden Beni dolambaçlı yollardan arıyorsunuz? 

40 Bana ulaşmak için, insan kardeşlerinizi sevmeniz şarttır. 

41 Bugün hala din adamlarına, yargıçlara ve öğretmenlere ihtiyacınız var. Ancak ruhsal ve ahlaki 

durumunuz yükseldiğinde, artık bu desteklere ya da bu seslere ihtiyacınız kalmayacaktır. Her insanın 

içinde bir yargıç, bir rehber, bir öğretmen ve bir sunak olacaktır. 

42 Ayinleri, kararnameleri ve dogmaları olmayan, doğru yolda nasıl yürüyeceğini bilen ve benim 

sevgi öğretimi yaşayan bir halk görmek istiyorum. 

43 Size bu özgürlüğü şimdiki zamanda veriyorum, çünkü artık belirli kült biçimlerine tabi değilsiniz. 

Bu yeni bir yol değil, sizin için işaretlediğim ama sizin bilmediğiniz aynı yolun bir parçasıdır. Çalışın, 

sözlerime nüfuz edin ve onlarda gerçek olduğunu fark edeceksiniz. 

44 Ben sevgiyim ve sevgi olarak kendimi size hiçbir koşul dayatmadan veririm. İçinden geçmekte 

olduğunuz zamanlarda, her türlü insani sevginin üzerinde olan bu teşvike, bu sevgiye ihtiyacınız var. 

45 Sizi Tanrısallığımla bir araya getiren o yüceliğe erişmek için artık birkaç müzik notasının 

ahengiyle duyularınızı harekete geçirmenize ya da ayinler veya maddi nesneler karşısında 

heyecanlanmanıza gerek yok. Çünkü ruhunuz yalnızca derin ruhani olan şeyleri hareket ettirir. Ruhunuzu 

Bana yükseltmek için kalbinizi her açtığınızda, sonsuzluktan inen o huzur duygusunu yaşarsınız. 

46 Ruhsal gelişimleri için hiçbir şey yapmayan insanların olması nasıl mümkün olabilir? Ast ya da 

akılsız varlıklardan daha aşağıya inen insanlar nasıl var olabilir? Nedensiz varlık günah işlemez, çünkü 

kendisini yalnızca kendi yasalarına uymakla sınırlar. Öte yandan insan çok fazla günah işler çünkü içinde 

ışıktan bir ruh, bir ruh ve bir sezgi yeteneği taşır. 

47 Bu iş için çalışmaya çağrılanlar arasında zaman zaman yolu unutanlar, Rab'bin kendilerini 

işaretlediği ruhani işareti unutanlar da vardır, böylece yollarında sadece esenlik ve bereket izleri 

bırakabilirler. Seni yerleştirdiğim basamaktan nasıl inebilirsin? Sizinle konuşmak için sürekli aşağı 

inmemin nedeni budur; öyle ki, Sözüm ince bir keski gibi yüreğinizin pürüzlerini düzeltsin, iffetsizlikten 

uzak durmazsanız Tanrı'yla birliğin kurulamayacağını anlamanızı sağlasın. Ancak o zaman, düşüncenizi 

tüm olumsuzlukların üzerine yükseltmeyi başardığınızda ve Beni Sonsuz'da aradığınızda, garip bir 

mutluluk hissi yaşayacaksınız. Bu sayede, Beni bu şekilde ararsanız, Baba'nın merhametinin ruhunuzda 

kendini göstermekte tereddüt etmeyeceğini anlayacaksınız. 

48 Gerçekten de, böyle anlarda bedeniniz hala yeryüzünde olsa da, artık maddi dünyada değilsinizdir. 

Ruh yukarı doğru yükselmiş ve bunu yaparken başka bir yaşama ve başka bir alana girmek için her türlü 

fiziksel bağlantıyı koparmıştır. Orada Baba'nın sevgisi hissedilir, O'nun krallığının huzur ve mutluluğu 

hissedilir hale gelir. 

49 Asilerdeki bu özlemi uyandırmak için, kalplerinde iyiliği hissettirene kadar Kendimi sadık bir 

yoldaş haline getiriyorum ─ bu duygu onları Bana yaklaştıracak işler yapmalarını sağlayacak. Bu adımı 

attıklarında, gözlerinin önünde uzanan ve onları çalışmaya ve mücadele etmeye davet eden alanın uçsuz 

bucaksızlığını görmüş olacaklardır. Gözleriyle görmedikleri ve kulaklarıyla duymadıkları her şeyi 

anladıklarında kalplerinde nasıl bir sevinç hissederler çünkü her şey onlar için karışıktı ve asil ve hassas 

bir görevi yerine getirmeye çağrıldıklarının farkında değillerdi. 

50 Hepinize şunu söylüyorum: Eğer Üstatla bir olmayı başarabilirseniz, başkalarının ıstırabını giderek 

daha fazla kendi ıstırabınız gibi hissedecek ve Benim size yaptığımı gördüğünüz şeyi siz de insan 

kardeşlerinize yapmaya çalışacaksınız. Bazen kendinizi değersiz ya da beceriksiz görüyorsanız, komşu 

sevgisi hissetmeniz ve yapamadığınızı yapmak için Bana dönmeniz yeterlidir. En önemli şey, görev ilk 

başta imkansız görünse bile bir başlangıç yapmaktır. Daha sonra mucizeler gerçekleşecek ve inanç 

ateşlenecektir. O zaman yavaş yavaş açlar, cüzamlılar, pejmürdeler ve düşkünler kapınıza gelecek, ihtiyaç 

her haliyle karşınıza çıkacaktır. 

Ama dikkat etmeli ve dua etmelisiniz, çünkü ayartmalar ve baştan çıkarmalar sizi kuşatacak ve 

ruhsallaşmanız karşılığında size dünyayı sunacaktır. Görünüşte büyük sözler ve fikirlerle sizi kandırmaya 
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çalışacak olanlar da çıkacaktır. Şehvetler bedeninizi baştan çıkaracak ve ruhunuzu zayıflatmasına neden 

olacaktır. Her şeye karşı durmanız gerekecek ─ bazen tek başınıza, bazen de kardeşlerinizle birlikte. 

Silahlarınız hazırlık, inanç, içsel amacınız ve yavaş yavaş Üstattan alacağınız bilgi olacaktır. 

51 İşte bu şekilde hayata yenilmiş insanlardan güçlü askerler olacaksınız. Şu anda yaşamakta 

olduğunuz mücadele dönemine hazırlıklı olarak gireceksiniz. Ruhunuz umutsuzluğa kapılmayacaktır, 

çünkü kendisini arındırmak ve yüceltmek için bu mücadeleye ihtiyacı olduğunu hissedecektir. Size 

doğrusunu söyleyeyim, Bana işini tamamlanmış olarak gösterebilen her kişi için, bu onun madde içindeki 

son işi olarak kabul edilecektir. 

52 O zaman, bedeniniz toza dönüşürken ve artık son insan giysisinden kurtulmuş olan ruhunuz ruhsal 

çalışmasına başlarken, güç, lütuf ve ışık olan Baba'nın koynuna ulaşıncaya kadar yedi basamağı adım 

adım çıkacağı basamaklı merdiveni görecektir. 

53 Bakın: farklı bedenlerde dünyanın yollarından geçerken, pisliği ve kirliliği bilerek bu kadar büyük 

bir kusurluluğa inmiş olmanıza rağmen, sevgime layık oldunuz. Ancak tüm bu uzun yolculuk, ruhunuzun 

Benim yasalarımın özündeki değeri ve ruhsal olanın sahip olduğu değeri takdir edebilmesi için yaşadığı 

deneyimdi ─ ruhun tekâmülünün yücelikler ve mükemmel tatminler getirdiğini anlamak için. Bu yüzden 

insanları her zaman bu yola davet ettim. Ona ulaşmadıkları sürece, acılar onları etkilemeye devam edecek 

ve sahte zevkler onları kırbaçlamaya devam edecektir. 

54 Size öğrettiklerim, öğretimi sevgiyle alan herkesin iyiliği içindir; öyle ki eylemleri onu, dünyanın 

yozlaşmasının üstesinden gelmesi gereken gücümü ve ışığımı iletecek olan geleceğin üstadına 

dönüştürebilsin. 

55 Bu zamanın kötülükleri insanların önünde umutsuzluk uçurumları açmıştır. 

56 İnsanlar arasında görünüşte büyük ve iyi olan pek çok iş vardır. Bu nedenle size söylüyorum: 

İzleyin ki, içinizde eşsiz ve gerçek bir yücelik olduğunu bilerek her aldatmacayla mücadele edebilesiniz. 

57 İyiliği başkalarıyla paylaşmaktan ve uygulamaktan daha büyük bir yücelik olabilir mi? 

Komşularımıza verebileceğimiz sevgiden, onların da mükemmelliğe giden yolda ilerlemelerine yardımcı 

olabilecek ışık ve etkiden daha büyük bir yücelik olabilir mi? Ruh için, kendini bulduğu seviyeden daha 

yükseğe çıkabilmek için bedeninin zayıflığının üstesinden gelebilmekten daha büyük bir zevk olabilir mi? 

58 Daha İkinci Çağ'da size ruhani yaşamdan söz etmiştim ve ruhunuz söylediklerimin bir kısmını ve 

yöneldiği hedefi anlamıştı. Bugün, sizi bir kez daha etrafımda toplanmış olarak gördüğümde, zihinleriniz 

için anlaşılmaz olan her şeyi size açıklıyor ve anlatıyorum. Ve size bir kez daha söylüyorum ki, Beni 

izlemek isteyen herkes çarmıhını yüklenip Beni izlemelidir. Çünkü Benim çarmıhım ölüm değil, sevgi ve 

özveri, ruhun yararı için gereksiz malların feda edilmesi anlamına gelir. 

59 Öğrencilerim, bugünün çocuklarını benim öğretilerimle tanıştırın. Sözümü anlayan herkes 

çocuklarını yüksek ideallerle şekillendirsin ve kalplerinden tüm kötülükleri çıkarsın. İçlerine maneviyat 

olan iyilik tohumunu ekin. Bu çocuklar öğretilerimin gücünü anlamak için yeterli kavrayışa sahip 

olduklarında, yollarında tereddüt etmeyecekler, adımları emin olacak ve kimse onları kandıramayacak. 

60 Yaşam, ışık ve sıcaklık yayan bir güneş gibi, Kendimi herkesin üzerine döktüm. Ancak her biri 

kendi gelişimine ve hazırlığına göre ondan alacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 209 
1 Size öğretilerimi bu şekilde vermenin sona ereceği zaman yaklaştıkça, İlahi Mesajıma daha fazla 

nüfuz edersiniz. 

2 Ben size Sözümü getirirken, dünyanın Beni hissetmeden ya da duymadan yaşadığını biliyorsunuz. 

3 Geleceğimi öğrenenlerin sayısı çok azdır. İnsanlığın geri kalanı, söz verdiğim gibi döndüğümde 

bunu bedensel olarak yapacağım, yani yeniden insan olacağım beklentisiyle yaşıyor. 

4 Sözümün sesinin taşıyıcıları olarak seçilmiş olanlar aracılığıyla sizinle konuştuğum Üçüncü Çağ'da 

olduğunuzu yalnızca siz biliyorsunuz. 

5 İnsan bilimi size bu gelişmenin kanıtlarını sunuyor. Bunun da ruh gelişimini ortaya koyduğunu 

kabul edin. İnsanoğlu her çağda, daha sonra gelenlerin yavaş yavaş kendilerine mal ettikleri bir ilerleme 

izi bırakmıştır. 

6 Bilim, sırlarını insanlara açıklayan bilgeliğimin ışığıdır. Yüksek bir ruha sahip olan bilim adamı 

Beni ayinler aracılığıyla aramayacaktır, çünkü bilim armağanı onu sürekli olarak İlahi Bilim olan Baba'ya 

yaklaştıracaktır. Bu kişi yaptığı işle asla övünmez, çünkü ne kadar çok şey keşfederse kendini o kadar 

küçük hisseder. Benim varlığımı da inkâr edemeyecek, çünkü her fırsatta doğada Yaratıcı'nın izini 

görecek. 

7 Öğrencilerim, basit ama gerçeklerle dolu sözlerle bu öğretiyi hemcinslerinizin yüreklerine 

yerleştiren kişiler olabilmeniz için içinize geliştirmeniz gereken armağanlar da yerleştirdim. 

8 Dünyaya her zaman ektiğim ruhsallaşma tohumunu bu sefer bir kez daha bırakacağım. Bu tohum 

daha iyi bir yaşamın sırrını içerir. 

9 Eğer bugün insanlar kendi aralarında kavga ediyorlarsa, inanç doktrinlerine, sınıflara ve ırklara 

bölünmüşlerse, eğer insanlar birbirlerini sevmiyorlarsa, birbirlerini anlamıyorlarsa ve merhamet 

etmiyorlarsa, bunun nedeni yüreklerinde benim sevgi tohumumun filizlenmemesidir. Ama bu zamanda, 

tarlalara bir lütuf çiği gibi indiğimde, her insan yaratığının kalbinde korunan tohumum filizlenecek ve 

meyve verecektir. 

10 Tıpkı İkinci Çağ'da gelişimi size duyurduğum gibi, bugün de inançların, dünya görüşlerinin ve 

dinlerin savaşını, insanlar arasında ruhanileştirme Krallığımın kuruluşunun bir ön duyurusu olarak size 

duyuruyorum. 

11 Sözüm, ateşli bir kılıç gibi, yüzyıllardır insanları saran fanatizmi yok edecektir. Onların cehalet 

perdesini yırtacak ve Bana giden parlak, ışıltılı yolu gösterecektir. 

12 İnsanlık, yenilenmesi sayesinde ruhani olana açık hale geldiğinde, artık iyi davranmak için hem 

ruhani hem de dünyevi olarak yasaların katılığına ya da yeryüzünün adaletine ihtiyaç duymayacaktır, 

çünkü o zaman her insan kendi kendisinin yargıcı olabilecektir. 

13 Benim öğretilerim ne dogmalar ne de ayinler getirir; sadece iyilik telkin eder. Benim ruhani 

öğretilerim kimseyi belirli kült biçimlerine tabi kılmaz; hakikat yoluna sürekli bir davettir. 

14 Bildiğiniz gibi, size Sonsuz Yaşam Ekmeği'ni, yaşam yolculuğuna dayanma gücü veren besini 

sunan O'nun bulunduğu ulu ağacın gölgesine geliyorsunuz. 

15 "Söz" size yeni bir çağ başlatmak için geldi. 

16 Size defalarca yükselmeniz için çağrıda bulunan ruhani mesajlar gönderdim. Çünkü beden 

maddesi ruhu ağır bir zincir halkası gibi toprağa zincirler. 

17 Evriminiz sırasında nihayet kaderinizin maddeye değil, benim irademe bağlı olduğunu anladınız. 

18 İnsan her zaman benim niyetlerimi kabul etmez ve bana reddini ve itaatsizliğini gösterir. Birçok 

kez Bana adaletsiz dedi ve yüksek öğütlerime müdahale etmeye çalıştı. Diğerleri Benden arzu ettikleri şeyi 

alamadıklarında Benim gücümden şüphe ederler ve daha sonra onu elde ettiklerinde, bunu yalnızca kendi 

çabalarına atfederler. Bu nedenle, sonunda kendilerini tanrılar ve krallar olarak görürler ve insanın içine 

bir ruh yerleştiren ve onu harika bir doğayla çevreleyen O'nu unuturlar. 

19 İnsanoğlu tüm bilimiyle benim yarattığım gibi bir şey yaratabilir mi? Hayır, millet. 

20 İnsan biliminin sınırları vardır, ancak Yaratıcı olan Tanrı'nın sınırları yoktur. Bilim ışıktır, ancak 

birçok insanın elinde karanlığa dönüşür. Bununla birlikte, evrende her şey Bana tanıklık eder. Doğanın 

tüm krallıkları şarkılarını yaşam ve sevgi için söyler. Yine de, yaratılmış olan her şey aracılığıyla size "İşte 
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buradayım" dememe rağmen, insan eliyle yapılmış kusurlu eserlerde Benim suretimi arıyorsunuz. Sonra 

onların önünde eğilir ve onlara taparsınız, böylece ruhunuzun yükselmesini engellersiniz. 

21 Size sevgi veriyorum, çünkü bir başkasının acısını kendi acısı haline getirmek için kalbi biraz 

olsun açılan bir insan bulamıyorum. Komşularına hizmet etmeleri için servet ve güç emanet ettiğim kişiler 

her türlü merhameti reddederler ve hatta Beni yeryüzünde temsil ettiklerini iddia eden, lüksle çevrili ve 

krallar gibi giyinmiş kişiler bile, sevgi ve merhamet özlemi çeken kişinin ağıtlarına kulaklarını ve 

kalplerini kapatırlar. 

22 Bunlar Benim yollarım değil. Belirlediğim dar yol iyilik yoludur. Bu nedenle size tekrar 

söylüyorum: Benim Sözüm Benim yolumdur, çünkü size her zaman doğruluktan, ahlaktan ve sevgiden söz 

eder. 

23 Öğretilerimi üzerine nakşetmek için kalbinizi hassaslaştırıyorum ve sonsuz yaşam ekmeğiyle 

gerçekten beslendiğinizi hissedeceksiniz. 

24 Hepsini eşit seviyorum. Yine de bu çağda herkes Beni duymayacaktır. Birinci ve İkinci Çağ'da 

olduğu gibi, Beni işitecek olanları toplamak için yeryüzünde bir yer seçtim. 

25 Her dini toplulukta, kendilerini benim elçilerim, benim seçilmişlerim, benim gözdelerim olarak 

adlandıran insanlar aynı liderliği üstlenirler. Ancak insanlığın kurtulabileceği tek bir doğru kişi 

göremiyorum. İsa'da sizinle konuştuğum gibi konuşabilecek hiçbir ağız yoktur. 

26 İnsanlar bir kasırganın ortasında oradan oraya savrulmakta ve yaşadıkları kaos içinde, yaklaşan 

savaş karşısında acı çekmekte ve inlemektedirler. 

27 Bu halklar, ben geri dönerken, İkinci Çağ'a ait sözlerimden ruhsal olarak beslenebilirlerdi, ancak 

bu ekmek gizlenmiş ya da tahrif edilmişti. Ve böylece bazı insanların özgürce hareket ettiğini, diğerlerinin 

kayıtsız olduğunu, çoğunun fanatik ve katı kalpli olduğunu görürsünüz. 

28 Zengin bir adam servetini yoksullara dağıtmaya ne zaman hazır olacak? 

29 Görkemli bir şekilde giyinmiş olan, çıplakları örtmek için giysilerini bir kenara bırakmaya ne 

zaman hazır olacak? İnsanlık örneklere açtır ve adalet ile merhamete ihtiyaç duyar. 

30 İnsanlar, aranızda yaşamak ve Bende olan her şeyi size vermek için krallığımdan feragat ettiğimi 

unuttular. Beni gerçekten örnek alan yardımcılarım nerede? 

31 Size diyorum ki: Sizi bir kez daha mirasçı yapmak için çağırdım ve size kendi kanım olan 

sevgimin merhemiyle hastaları iyileştirme yetkisi veriyorum. 

32 Kendinizi tanıyın ki, sizi liyakatsiz de olsa lütfuma layık kıldığımı anlayabilesiniz ve başıboş 

koyunlar gibi feryatlarını yükselten şu insanlara bakın. İnsanların eve nasıl eli boş döndüğünü görün, 

acının ve umutsuzluğun sesini duyun. 

33 Ellerinize bakın, onlarda bu acıları hafifletecek gücü ve rahatlığı bulacaksınız. Bu lütuftan neden 

şüphe ediyorsunuz? Bırakın iman ışığı bir meşaleye dönüşene kadar yüreklerinizde yansın. Kalplerinizi 

kapatmayın, çünkü o zaman siz de zengin bir cimri olursunuz. Bana tanıklık etmeniz ve Benden söz 

etmeniz gerektiğini anlayın. Ama bunu yapmazsanız, taşlar Bana tanıklık edecektir. 

34 Ben güç ve adaletim, ama bu dersleri size acı çektirerek ya da doğanın serbest bırakılmış güçleri 

aracılığıyla vermemi beklemeyin. İlahi ışıltımın sizi kuşatması ve sevgimin sizi sonsuza dek kutsaması 

dileğiyle. 

35 İlahi Ruhum acılarınızı hafifletmek için size geliyor. Çünkü yolunuzda büyük bir sınavdan 

geçtiniz. Alçakgönüllülüğün Efendisi size öğretisini ve tesellisini getirmek için aşağı iner. 

36 Zaman zaman Yasamı yerine getirmediğiniz için sizi hesap vermeye çağırıyorum. Çünkü onu size 

uzun zaman önce verdim ve onunla sizin için mükemmel bir yol çizdim. 

37 Öğrettiklerimi yüreğinizde saklamanız artık uygun değildir. Beni görmeyi ve hissetmeyi öğrenin ki 

hataya düşmeyesiniz. 

38 Sizi sonsuz yüceliklere sahip kıldım; ama siz bunları hemcinslerinizle nasıl paylaşacağınızı 

bilmiyorsunuz. 

39 Size 1866'dan bu yana verdiğim dersi birçok kez tekrarlamam gerekti ki, bu dersin etkisi 

üzerinizde kalsın. Bu sayede seni asla geriye götürmeyeceğimi biliyorsun. Sizi doğru yola sokmak için 

sevgiyle size yardımcı oluyorum. Kendimi anlaşılır kılmak ve Sözümü kavrayabilmeniz için sizinle en 

büyük sadelikle sizin dilinizde konuştum. 
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40 Yarı yolda durduğunuzu ve yukarı doğru ilerlemenizin yetersiz olduğunu görüyorum. Ama dönün 

ve gözyaşı döken dünyaya, Sözümle alay eden imansızlara bakın. Sevgiye ve ışığa susamış olana da bakın. 

Ama siz öğrenciler, cehalet, hastalık, ihtiyaç ya da zayıflık iddiasında bulunamazsınız. Çünkü bu, size 

verdiğim her şeyi inkâr etmek anlamına gelir. Bu nedenle, şu sözlerimi hatırlamalısınız: "Ey imanı az 

olanlar!" 

41 Kendilerini yukarı kaldırabilen ve Sözümü olduğu yerde duyabilen sadece birkaç kalp var. Ve 

ruhlarını Bana yükseltmek yerine, Bana sadece sefalet ve zorluklarla dolu dünyevi yaşamlarını göstermeye 

gelenler çoktur. Zayıflığınızın ve insanlar arasındaki birlik eksikliğinin nedeni budur. Ne zaman kendinizi 

unutacak ve Benden dünyayı isteyeceksiniz? 

42 Anneler ağlıyor çünkü onların tavsiyelerine çocuklar uymuyor. Issız şehir bana varoluşunun 

kasvetini gösteriyor. Eşi tarafından yanlış anlaşılan kadın bana kalbini gösterir. Ama hepiniz Vaat Edilmiş 

Topraklara giden yolun bu olduğunu unutuyorsunuz: fedakârlık yolu. "Her birinizin kaderi Benim 

avucumun içindedir." 

43 Sadık olun ve büyük acılar çektiğinizde, ben sizinle birlikteyim. 

44 Sadece benim yargılayabileceğim şeyleri kendi standartlarınıza göre yargılayarak acınızı 

arttırmayın. 

45 Seni sevdiğimi unutma. Acılarınıza kayıtsız değilim ve sizi gerçekten anlıyorum. Bakın, Bana o 

kadar yakınsınız ki, yine de pek çok günah işliyorsunuz. Ama seni affediyorum. 

46 Bazıları yaşadıkları sıkıntıların ağırlığı karşısında varlığımdan şüpheye düşer, doğru yoldan ayrılır 

ve kaybettiklerini düşündükleri şeyi yeniden bulma umuduyla arkalarında bıraktıklarına yönelirler. Ama 

ulusların kapılarını çalan ve sizi de tehdit eden dünya çapındaki büyük acılar, salgın hastalıklar ve ölümler 

karşısında ellerinin boş ve ruhlarının güçsüz olduğunu gördüklerinde gözlerini bir kez daha İşime 

çevirirler. Çünkü yeni bir savaşın önsezisi onları tedirgin ediyor. 

47 Varlığıma inanmak için Benden kanıt isteyen, Bana: "Savaşı hemen sona erdir, sofralara bol bol 

ekmek koy, ben de Sana inanayım" diyen o kâfirler gibi olma. 

48 Size bir kez daha bu bildirimin sona ermesine sadece üç yıl kaldığını ve bu kısa zamanı, kiliseleri 

ve mezhepleriyle dünyayı, herkesin Benimle ruhtan ruha temas kurabileceği ışık ve ruhsallaşma yoluna 

davet etmek için kullanmanız gerektiğini söylüyorum. 

49 Bu, ulusların kalplerinden fanatizm ve putperestlik yok edildiğinde gerçekleşecektir. 

50 O zaman azgın bir denizde cankurtaran sandalına güvenen denizciler gibi olacaksınız. 

51 Ayrıca İsrail kabilelerine mensup olan ve uzaklara dağılmış bulunan herkese de bu çağrıyı 

göndereceğim ki, onlar da görevlerini yerine getirebilsinler. O zaman insanlık sesimi duyacak ve 

yeryüzünün tüm sakinlerini aydınlatan şafağın parlak ışığını görecek. 

52 Sözüme alışmayın ve onu işittiğinizde, onu size hangi araçla ilettiğime dikkat etmeyin. Ona nüfuz 

edin ve anlamını kavrayın ki bilgi kazanımınız tam olsun. 

53 Anlam, ilahi olanın ifadesidir. 

54 Şu anda duyduğunuz ve gördüğünüz şey alışılagelmiş bir ayin ya da duyularınızı etkileyen bir 

tören değildir. Çünkü bu tezahürün ciddiyeti ruhunuzun içindedir. 

55 Bu anlarda bu buluşma yerinin dört duvarı arasında değilsiniz. Aksine, gerçek içsel tapınmada 

Tanrısallığımla birliğe erişebilmeniz için ruhani yükselişinizi bekledim. Bu buluşma yerlerini inşa 

etmenize izin verdim ki buralarda adanmışlığı, sessizliği ve düşüncelerinizi bir araya getirmeyi 

bulabilesiniz ve böylece benim ilahi ışınımı çekebilesiniz. Ama bu dört duvar benim tapınağım değil. Bu 

toplanma yerleri sizin bir araya gelmeniz için tasarlanmış yerlerdir. Çünkü benim gerçek tapınağım, 

mabedim sizin yüreğinizdedir. 

56 Bana bu buluşma yerlerinin 1950'den sonra ortadan kalkıp kalkmayacağını soruyorsunuz, ben de 

size cevap veriyorum: Hayır, size bu yerleri ne kadar süreyle vereceğimi bilemezsiniz. İnsanlar Benim 

İşim hakkında bilgi sahibi olmadıkları, Benim Yasamda yükselmedikleri ve sebat etmedikleri sürece, 

onlarsız yapamazsınız. 

Benim ayrılışımdan sonra, dinlenmeye adanmış günde bir gelenek ya da anma için değil, benim ve 

ruhani dünyanın sözlerini hatırlamak ve yorumlamak için bir araya geleceksiniz. Öyle ki, yollarınızda 

Benim mucizelerime dair birbirinize gerçek tanıklıklarda bulunabilesiniz; öyle ki, Bana olan sevginizde 
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birlik içinde kalabilesiniz ve Bana hoşnutluk veren ibadetler sunabilesiniz; öyle ki, yürekleriniz 

soğumasın, bıkmasın, fanatik ya da materyalist olmasın. 

57 Bu buluşma yerlerini size ne kadar süreyle bırakacağımı bilemezsiniz. Çünkü 1950'den sonra 

yenileri kurulmaya devam edecek ─ne Sözüm onlarda ses taşıyıcısı aracılığıyla yankılansın diye, ne de 

ruhani dünya kurulsun diye ─çünkü o zamanlar artık geride kalmış olacak─ ama Sözüm ve Öğretilerim 

onlarda size verdiğim gibi saf ve katışıksız olarak aktarılabilsin diye. Bu huzur atmosferinde benim 

Varlığım, Meryem'in Varlığı, İlyas'ın ve ruhani dünyanın Varlığı olacaktır. Orada hastalar iyileşecek, 

körler gözlerini ışığa açacak, dünyevi olanlar saygıyı bilecek, günahkârlar tövbe edecek ve herkes ihtiyacı 

olanı alacak ki kristal berraklığındaki su, iyi meyve ve iyi tohum yayılabilsin. 

58 Mevcut enkarnasyonda benim tanrısallığımın gerçek tapınağını tanıyıp tanımayacağınızı 

bilmiyorsunuz. Ama yolu hazırlama görevi size düşüyor. Eğer hedefe ulaşamazsanız, en azından 

çocuklarınız için ya da onların çocuklarının İlahiyatımın tapınağına girebilmeleri için yolu hazır bırakın. O 

zaman Varlığımın yalnızca bu toplanma yerlerinde bulunmadığını, ruhunuzun yalnızca buralarda ibadet 

etmediğini anlayacaksınız. Tanrısallığın tapınağının evren, kalbinizin sunak, inancınızın kandil ve sunu 

olduğunu fark edeceksiniz. 

Yaratılış da bir tapınaktır, hatta ayaklarınızın bastığı toz bile. Dağlar Bana yükselen sunaklardır. 

Vadiler hasırları ve çiçekleriyle Bana kurbanlarını sunarlar. Kraliyet Yıldızı, tüm yıldızlar ve gezegenler 

Bana sevgilerini sunan dünyalardır ve gittiğiniz ya da baktığınız her yerde Baba olarak benim İlahi Ruhum 

vardır. O halde, tapınağın içinde ebediyen yaşadığınızı bilin. 

59 Herkesin içinde bir tapınak vardır ve eviniz de bir mabettir, çünkü içinde ruhani aileye benzeyen 

insan ailesi yaşar. Orada, ailenin bağrında benim en iyi tapınağım var. 

60 Ama bugün görüyorum ki gerçek ışık, yoldan uzakta yürüyenler tarafından anlaşılmıyor. Onların 

Bana yükseldikleri tek yerin maddi kilise olduğunu görüyorum. 

61 İnsanlıktaki kaosu, insani ve ilahi yasaların hiçe sayıldığını görüyorum. Benim öğretmenliğim bu 

süre zarfında gizlendi ve geçmişe ait bir şey olarak kabul edildi. Bu nedenle insanlar başarısız olur, 

kurumlar En Kutsal Olan'ı böler ve onunla alay eder. İnsanları böyle buluyorum: birbirlerini reddederek, 

birbirlerini yok ederek, birbirlerini öldürerek, ruhu bedenle, ilahi olanı insani olanla ve ışığı karanlıkla 

karıştırarak. 

62 Bu karışıklık ve kötülük zamanında, yanlış anlaşılmış ve küçümsenmiş bir ulusu seçtim: Meksika 

ulusunu, onlara ve diğer uluslarda yaşayan seçilmişlere çağrıda bulunmak, onları etrafımda toplamak, 

Sözümün keskisiyle düzleştirmek, onlara görevler vermek ve sonra onları dünyanın her yerine İşimin 

elçileri olarak hazırlanmış ve sevgi dolu bir şekilde göndermek için. 

63 Bu, benim ilahi sözümü duyan kalabalıklara yüklenen sorumluluktur. 

64 Halkımı arındırıyor ve kusurlarını ortadan kaldırıyorum. Ancak bu arınma sadece ruhani 

faaliyetlerinizde gerçekleşmeyecek, aynı zamanda evlerinizi de etkileyecektir. Bir kasırga gibi ortaya 

çıktım ve onun gücü tüm kötü meyvelerin düşmesine neden oldu, böylece ruhani ağacın ve insan ağacının 

yapraklarında sadece iyi meyveler kaldı. Çünkü insanların sizi sorgulayacağı sınav zamanı yaklaşıyor. 

65 Çalışmalarım yeni bir mezhep olarak görülecek. İnsanlar sizi özel yaşamınızda, evinizde, işinizde, 

tüm görevlerinizde sorgulayacaklar ve o zaman Bana tanıklık etmeye hazır değilseniz, Sözümü 

eylemlerinizle doğrulamazsanız, kalplerindeki çürümüşlüğü suçsuz pelerininin altında saklayan o ikiyüzlü 

Ferisiler gibi olacaksınız. 

66 Rabbinizin yargılaması, burada bulunuşumun son yılında gerçekleşecek, her şeyden önce, ayrılış 

günüm herkes tarafından hissedilecek ve her göz tarafından görülecek ─ günahkârın ve günahsız olanınki. 

Herkesi Sözümün gerçek taşıyıcıları olabilmeniz için hazırlıyorum ─ bu zamanda Kutsal Ruh tarafından 

size getirilen Söz. 

67 Sakin ve huzurlu olun, çünkü size uzun zaman önce duyurduğum savaş zamanına girmiş 

bulunuyorsunuz. Bu savaş kendi aranızda gerçekleşecek. İçinde aynı silahları alacaksınız. Beni anlayanlar 

ve Beni sevenler, Benim Davam için silahlarını kuşanacaklardır. Beni anlamamış olanlar onları kendi 

davalarının hizmetinde kullanacaklardır. Ama sonunda gerçek zafer kazanacaktır. 

Bir süre önce size şunu söylemiştim: İkinci Döneme ilişkin bir benzetmeyi hatırlayın: "Buğday ve dara 

birlikte büyüsün ve ancak her ikisi de olgunlaştığında biçilsin ki, buğdayı ayırabilelim ve sonra darıları 

ateşe atabilelim." Ben, İyi Toprak Sahibi, Sözümün buğdayını yüreklerinizdeki günah darılarıyla birlikte 
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büyüttüm. Ama şimdi doğruluğumun orağıyla biçme zamanı geldi, öyle ki emekçilerimin yüreğinde ve 

evlerinin bağrında yalnızca gerçeğin ve sevginin tohumu kalsın. 

68 Öğrettiklerimin temeline inmiyorsunuz ve bu nedenle denemeler sizi gafil avlıyor. İşte bu yüzden 

bölündünüz ve birbirinizi anlamıyorsunuz; çünkü Benim Sözüm doğrulandığında hazır değildiniz. Yine de 

sizi sakin ve huzurlu olmanız ve kasırganın tüm kötü meyveleri koparıp atmasına izin vermeniz için 

hazırlıyorum. Çünkü yaşam, meyve ya da gölge vermeyen her şey yok olup gidecektir. 

Fırtına rüzgârının gücü altında birçok ağaç devrilecek, birçok işçi Bana sırtını dönecek, birçok kilise 

önderi kendilerine emanet edilen görevi Bana iade edecek. Ama benim iradem seni düzeltecek. 

69 Bana sırt çevirenlerin uyanacakları ve tövbe ederek dönecekleri, Bana, "Efendim, Senin işin ne 

kadar temiz" diyecekleri zaman gelecek. 

70 Bugün bu halkın bağrında yaşananlar dünyanın tüm uluslarında yaşanıyor. Sadece bu dünyada 

değil, aynı zamanda ruhlar dünyasında ve kusurlu bir ruhun yaşadığı her yerde onu aydınlatmak, 

arındırmak ve mükemmelleştirmek için doğruluk kılıcımla herkese göründüm. Şu anda sizinle konuşanla 

aynı kişi İkinci Çağ'da da sizinle konuşmuştu. Celile'de Beni dinleyen onca kalabalık arasından yalnızca 

on ikisini seçtim ve onlar aracılığıyla Öğretimi dünyanın dört bir yanına yaydım. 

O dönemde İsa'nın sözleri pek çok kişiye hayal ürünü olarak göründü. Bugün de Gerçeğin Ruhu için 

aynı şeyi düşünenlerin sayısı hiç de az değildir. Ama gök ve yer, sözüm yerine gelmeden önce yok olacak. 

71 Benim öğretimi izlerseniz kim size zulmedebilir, sizi suçlu olarak suçlayabilir ya da size iftira 

atabilir? Ama sen sadece benim sana öğrettiklerimi öğreteceksin: Sevgi, içsel hayranlık, Tanrısallığımın 

gerçek tapınağının bilgisi. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 210 
1 Sizi materyalizminizin içine sürüklediği azaptan kurtarmaya ve yolunuzu aydınlatabileceğiniz bir 

lamba getirmeye geldim. 

2 Sizler Üçüncü Çağ'ın insanlarısınız ─ yaşamlarının nedenini gerçekten bilecek olanlarsınız ve 

vahiylerimin yardımıyla bu bilgiye ulaşmanıza yardım ediyorum. 

3 Sizler, Krallığımın kalbinizin içinde inşa edilmesini istediği; iyiliği ruhani idealiniz haline 

getireceğiniz ve en iyi duanın işlerinizin duası olduğunu öğreneceğiniz Yeni Çağın insanlarısınız. 

4 Sevgi ve hakikat ruha aittir, bilgelik ondan kaynaklanır çünkü o Babasını sevmek ve tanımak için 

yaratılmıştır.  

5 Ben, Üstat, kalbinizin bilmediği ruhsal geçmişinizin anılarıyla sizi sarsıyorum çünkü bunlar 

ruhunuzun gerçek varlığını yaşadığı, dünyanızın başka bir dünya olduğu ve ruh için mihenk taşı, örs ve 

ders olan şu anda sahip olduğunuz bedende henüz yaşamadığınız zamanlara aittir. 

6 Size fizikselliğinizin perdesi ardında saklı olan Ruhsal Yaşamı hatırlatarak, bu yaşamın sizi tekrar 

beklediğini, böylece hac yolculuğunuzdan, deneyiminizden ve evriminizden sonra onun tadını sonuna 

kadar çıkarabileceğinizi söylüyorum. 

7 Ebedi yuvaya geri döndüğünüzde ve orada yaşamanın mutluluğunu hissettiğinizde, mutluluğu, 

huzuru ve ışığı takdir etmeyi öğrenmek için geldiğiniz bu gözyaşı dünyasını kutsamaktan 

yorulmayacaksınız. 

8 Şimdi ruhen geri dönmemin amacı, sizi Mutlak ile birleştirecek, evrensel uyuma girmenizi 

sağlayacak Kanun yolunu size hatırlatmaktır. O zaman, bu ilahi uyumun bir parçasını oluşturduğunuzda, 

bilgeliğimin ekmeğiyle kendinizi beslediğinizde, kim olduğunuzu gerçekten bileceksiniz. 

9 İnsan yaşamının acılarının üzerindeyken sizi ağlatacak ne olabilir ki? Ne acılar, ne zorluklar, ne 

ahlaki sınavlar, ne de doğa güçleri ─ gerçek maneviyata eriştiğinizde hiçbir şey sizi yenemeyecek veya 

cesaretinizi kıramayacaktır. 

10 Acılarınız başkalarının iyiliği için olacak, üzüntüleriniz tüm insanların kurtuluşu için olacak ve ne 

zaman bir insanın kurtuluşunu görseniz, Baba'nın ışığının içinizi aydınlattığını hissedecek ve yolda ilk 

adımı attığınız günü kutsayacaksınız. 

11 Sözüm, nereden gelip nereye gittiğinizi bilmek istiyorsanız, tüm duyularınızla, tüm aklınızla ve 

tüm sevginizle yürümeniz gereken ruhani yoldur. 

12 Henüz kimse kendini tanımıyor. Eğer bedeninizi bile tanımıyorsanız, ruhunuzu nasıl 

tanıyacaksınız? Ancak benim ilahi öğretilerimi uyguladığınız ölçüde kendinizi tanıyacaksınız. 

13 Size Söz aracılığıyla öğretiyorum, çünkü o her şeyi içerir, çünkü o "Söz" olan Ben'den gelir. 

Ruhani olandan öyle bir şekilde söz etmeyi öğrenin ki, başkalarına söylediğiniz her söz, sanki paha 

biçilmez değerde bir inci, bir mücevhermiş gibi kalbinizden kardeşinizin kalbine gitsin. 

14 Ruhlarla konuşmayı öğrenin, onlara vicdanlarının sesini duymayı öğretin, öğretilerim aracılığıyla 

duyularını duyarlı hale getirin. 

15 Tüm cümlelerimin nasıl yolu gösteren patikaya götürdüğünü görün. Şu anda onlara hala yüzeysel 

olarak bakıyor olsanız da, yarın, daha yüksek bir düzleme girebildiğinizde, sözlerimde yalnızca esasları 

keşfedeceksiniz. 

16 Ben size gelmiyorum, millet. Size indiğimi söylediğimde, bu sembolik olarak kastedilmektedir. 

Çünkü Benim duyurum, bu ses taşıyıcılarının zihinlerinde düşünceye dönüşen bir ilham aracılığıyla 

gerçekleşir. Bu mesajları duyduğunuz anda onları anlayamayacağınızı ve hatta hatırlayamayacağınızı 

bildiğim için, şu anda anlamadığınız şeyleri yarın yavaş yavaş anlayabilmeniz için sözlerimi yazmanızı 

emrettim. 

17 Görünüşte, Benim tezahürüm bu zamanda çok etkileyici değildir, çünkü onun ihtişamı ruhsaldır. 

Ama yine de size geldiğim yüceliği hissedecek ve bu öğretinin ruhsallaştırma yoluyla insanlığı kurtarma 

mucizesini gerçekleştirdiğini göreceksiniz. 

18 Rab'bin çocukları tarafından sevgiyle inşa edilen ruhani tapınak birçok sütunla desteklenecektir. 

Onların her biri yasamın yolunda kararlılıkla yürüyenlerden olacak. 

19 Bunun mümkün olduğunu düşünmüyor musunuz? Bunun nedeni henüz kendinize olan inancınızın 

olmamasıdır. Bununla birlikte, her şeye inancım var, her zaman vardı ve bu nedenle, zaman içinde size 
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yeni ve her zamankinden daha büyük vahiyler emanet ettim. Size doğrusunu söyleyeyim, hemcinslerinize 

derin bilgelik öğretileri vereceğiniz gün uzak değildir ─ ancak bu öğretiler kişinin okuduğu sözcükler 

aracılığıyla değil, İlahi Üstatla birlik içindeyken ruhun kaynağından fışkıranlar aracılığıyla olacaktır. 

20 Çorak kalplerden iyi duyguların filizlenmesi neden mümkün olmasın? Günah işlemiş birinin 

yüreğinden, acı çekenlerin susuzluğunu gidermek için lütuf sularının akması neden mümkün olmasın? 

21 Sizler sadece bugün düşünen ve yarın varlığı sona erecek zihinler değilsiniz. Siz sadece bugün 

yaşayan ve kısa bir süre sonra yok olacak bir beden değilsiniz. Benim için sizler tüm ebedi ruhlardan 

üstünsünüz, Tanrı'nın çocuklarısınız ve bu nedenle size gerçekten uygun olan yolu gösteriyorum. 

22 Çocuklarımın korunması, sağlığı, beslenmesi, refahı ve mutluluğu için doğaya yerleştirdiğim 

hiçbir şeyi sizden esirgemek istemiyorum. Tam tersine, size şunu söylüyorum: Size ruhun ekmeğini 

sunduğum ve sizi ilahi özleri içinize çekmeye ve kendinizi ruhsal döküntülerle doldurmaya davet ettiğim 

gibi, siz de doğanın size bahşettiği her şeyi yanlış değerlendirmemeli ve onlardan yüz çevirmemelisiniz. 

Çünkü bu şekilde uyuma, sağlığa, güce ve dolayısıyla yaşam yasalarının iyi bir şekilde yerine 

getirilmesine ulaşacaksınız. 

23 Biliyorsunuz ki ben sizin liderinizim, millet. Ama söyleyin Bana: Eğer Ben sizin Önderinizsem ─ 

şimdiden Beni yüreklerinizde hissediyor musunuz, şimdiden Bana itaat ediyor musunuz, şimdiden Benim 

emirlerime ve yasalarıma uyuyor musunuz? Eğer Ben sizin liderinizsem, Bana hangi noktaya kadar itaat 

edersiniz? 

24 Vicdanın sesi içinizden cevap veriyor ve bana fedakârlık yapma isteğinizin mutlak olmadığını, 

itaatinizin sürekli olmadığını söylüyor. 

25 Sözümde size söylediğimi bir an bile unutmayın: Yasalarıma itaat eden Benim esenliğimi yaşar. 

Bu nedenle, benim sözümü bilenler kendilerini yalnız ya da üzgün hissetmezler. Çünkü "talihsizlik", 

"lanetlenme" ve "ölüm" kelimeleri bir tehdit ya da ruhlarının huzuru üzerinde bir gölge gibi onları rahatsız 

etmez. Gerçeği bilmek, ışıkta yaşamak, sonsuza dek sağlık, huzur ve bilgeliğe kavuşmak için 

endişelenirler. 

26 Benim talimatlarımın yolunda Bana gelenler, yoldan çıkamayacaklarını bilirler, çünkü ilahi bir ışık 

onlara yol gösterir. Bu ışık onlara hedeflerinin kesinliğini ve yaşamlarının gerçek anlamını verir. 

27 Benim yolum iyiliğin yoludur, havariler. Üzerinde adım adım yürüyün ve onu iyi işler, iyi 

düşünceler ve iyi sözlerle ekin. Ama asla iyi işlerinizi saymayın, tam tersine kötü işlerinizi, sözlerinizi ve 

düşüncelerinizi en doğru şekilde kaydetmenizi tavsiye ederim, böylece giderek daha az hata yaparsınız. 

28 Topladığınız iyi tohumu Bana bırakın ve kötü tohumu alın. Zayıflığınızın nedenini öğrenebilmeniz 

için onu inceleyin. İyi tahılla karışmamasına ve sonra bozulmamasına dikkat edin. 

29 Sadece iyilik huzur, neşe, sağlık ve anlayış verebilir. Bu nedenle, sevgiyle dolu olan kişi ruhen 

büyük olacaktır. 

30 Yeryüzünde sizinle birlikte yaşarken size bunu öğrettim ve bugün de size bunu hatırlatıyorum. 

İsa'da hastalara elimle dokunarak onları iyileştirdiğim gibi, bu zamanda da onları sağlığına kavuşturmak 

ve yaşam mucizesini bir kez daha paylaşmalarını sağlamak için onlara dokunuyorum. 

31 Bugün hasta bedeninize dokunacak maddi ellerim yok çünkü ruhen geldim. Ancak ruh da size 

sevgisiyle dokunabilir ve varlığını hissettirebilir. 

32 O zamanın körleri ─ruh körü─ Efendinin kanını döktüler ve dokunarak iyileştiren, okşayan ve 

kutsayan elleri deldiler; ama ruhumu yok edemediler, yakalayamadılar ya da sıkıştıramadılar. İnsanların 

sefilliğinin üzerine yükseldi ve tekrar geleceğine söz verdi. Çünkü o zamanlar ne kendisi tanınıyor ne de 

sözü en yüce gerçek olarak anlaşılıyordu. 

33 İşte vaadimi yerine getiriyorum ve insanlığın Beni tanımasını bekliyorum. 

34 Ama sana soracak olursam: Mesih'in içinde yaşadığı o kutsanmış bedene ne oldu? Bana cevap 

verebilir misiniz? İlahi Sevginin bir aracı olan bu bedenin, işini bitirdikten sonra, dudakları ve gözleri 

sonsuza dek kapandıktan sonra, görevini bir insan bedeni olarak tamamlaması için dünyaya verildiğini size 

Kendim söylemek zorundayım. Ama yeryüzü onu rahmine aldığında, hücrelerine yalnızca sevgi nüfuz 

etmiş olan bu bedenin bileşenleri, daha sonra Kurtarıcı'nın kendilerine getirdiği yaşamı reddeden 

insanların üzerine yaşam veren yağmur olarak inmek üzere sonsuzluğa dağıldı. 

Tanrı'nın Kendisinin sizinle birlikte yaşamak için insan olduğunu düşündüğünüzde, yanlış bir şekilde 

Baba tarafından çok sevildiğinizi hayal edecek ve sonra da Rab'bin şaheseri olduğunuzu düşüneceksiniz. 
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Ama size gerçekten söylüyorum, Baba'nın ustaca olmayan hiçbir işi yoktur ve dahası, mükemmelliğini, 

güzelliğini ve görkemini hayal bile edemeyeceğiniz ruhlar olduğunu bilmelisiniz. 

35 Sizin ötenizde, burada bildiklerinizden daha büyük işler vardır ve kardeşlerinizin işleri de 

insanların işlerinden daha yüksektir. 

36 Neden insanın bugün Rab'bin eserleri arasında var olan en büyük şey olduğuna inanıyoruz? Sizler 

gerçek yücelik arzusuyla uzun bir yol kat eden küçük yaratıklarsınız. 

37 Sen benim eserim olduğun sürece harika ve mükemmelsin. Ancak işleriniz söz konusu olduğunda, 

hala çok küçük ve kusurlusunuz. Bu nedenle, sizi iyiliğin, bilginin, sevginin zirvesine çıkaracak ve sizi 

mükemmel olan her şeyle uyumlu bir şekilde birleştirecek yeni vahiyler vermek için Kendimi aranızda 

Üstat olarak gösteriyorum. 

38 Acı varken, muhtaçlar, kötüler, yaralılar, ezilenler varken, kibirliler, benciller ve hatta katiller 

varken dünyanızda nasıl mükemmellik olabilir? 

39 Mutluluk yüksek evlerin ayrıcalığıdır; ama sizin dünyanızda henüz mutluluğu göremiyorum. 

40 Bugün, bu sözle birlikte, yeni bir yaşama yükselebilmeniz için size yeni mesajımı bırakıyorum. 

41 Huzurunuzu yaratın, mutluluk dünyanızı yaratın, bunun için öğretilerimin etkinliğini kullanın. 

42 Konfor, zevk ve ilerleme elde etmek için çok mücadele ettiniz. Ancak hedefleriniz genellikle 

bencillik, kötü ve kendini beğenmiş bir güç arayışı içeriyor. Mutluluk ya da barış yerine acı, savaş ve 

yıkım biçersiniz. Bugün biçmekte olduğunuz şey budur. 

43 Üzerinde yaşadığınız doğanın unsurlarıyla düşmanlık içinde olduğunuzu görürken, yeryüzündeki 

işleriniz nasıl mükemmel olabilir? 

44 Benim öğretilerim doğanın unsurlarını ve güçlerini kullanmanızı engellemek istemez, ancak 

bunları iyi amaçlar için kullanmanızı ister ve öğretir. 

45 Doğanın güçleri elinizde dost ve kardeşten sizi ağır bir şekilde cezalandıran yargıçlara dönüşebilir. 

46 İnsanların artık doğanın güçlerine meydan okumamaları için deneyimlerinin meyvelerini 

toplamalarının zamanı çoktan gelmişti. Çünkü tüm bilimleriyle onları durduramayacaklar. 

47 Ey insanlık ─ her zaman Benden uzak! Senin unutkanlığına rağmen, benim hatıram senden 

ayrılmıyor, Kanımla ıslanmış dünya: Sana aşkımı yeniden getirdim. 

48 İkinci Çağ'daki örnek davranışlarımı hatırlıyor musunuz? Duydum: 

49 Güçlü bir adamın elçisi bana gelip şöyle dediğinde bir köyün dışındaydım: "Tanrım, Sana ulaşmak 

için ne kadar uzun bir yol kat etmem gerekti!" Ona dedim ki, "Ne mutlu Beni arayana, çünkü Beni her 

zaman bulacaktır." 

50 "Kimin önünde duruyorsun?" Ona sordum. "Gücüyle tüm hastalıklara şifa verenin huzurunda. Sen 

Tanrı'nın Oğlu musun?" Ben de ona şu yanıtı verdim: "Başlangıç ve son benim, diriliş ve yaşam benim, 

sizi kurtarmak için gökten yere inen benim. Bu insanların topraklarda, illerde ve köylerde Beni takip 

ettiklerini görüyor musunuz? Aynı şekilde, yarın görkemli pelerininizi çıkarıp sıradan insanların ve 

yoksulların arasına karışarak Beni izleyeceksiniz. Size doğrusunu söyleyeyim, kendisini cüzamından 

iyileştirmemi isteyen Rabbiniz adına Beni çağırmaya geldiniz. Öyle değil mi?" O kişi etkilenmiş ve 

korkuya kapılmıştır. Ama ben ona, "Korkma, ben yalnızca doğruyu söyledim, çünkü dünyaya bunu 

yapmak için geldim" dedim. 

51 Sonra o hizmetkâr Bana, "Tanrım, madem ki biliyorsun, seni çağıran Rabbimin evine gel" dedi. 

52 "Ey insan," dedim ona, "Rabbine söyle, Bana iman etmiş olması Bana yeter. Çünkü siz eve 

vardığınızda o çoktan temizlenmiş olacak." 

53 O adam uzaklaştı ve çok geçmeden gözleri sevinçle parlayarak İsa'nın sözüne tanık oldu. Sonra 

Matta yanıma gelip, "Efendim, bir kadın sizi soruyor" dedi. "Zaten biliyorum," diye yanıtladım onu, 

"kendisini ele geçiren ruhların etkisinden kurtarabilmem için Beni arayan Mecdelli Meryem'dir." Öğrenci 

benim her şeyi bilmeme şaşırdı. 

54 Meryem'in bana doğru geldiğini gördüğümde bir köye gidiyordum. "Ey sevgili Oğlum, biliyorum 

ki ağzın yakında ayrılacağını duyurdu ve kalbim bunu zaten biliyor olsa da, en azından insanlık uğruna 

büyük acılar çektiğimi sana söylemeliyim." "Evet, öyle yazıyor," diye yanıtladım onu, "ve öyle de olması 

gerekiyor. Benim kurbanlık ölümüm gereklidir; tohumun meyve vermesi ve çoğalması için toprakta 

ölmesi gerekir. Döküldüğünde kalbinize çok büyük acı verecek olan Oğlunuzun Kanı, çocuklarınız olarak 
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geride bıraktığım insanlar için bir yaşam nehri gibi olacaktır. Benim ölümüm yaşam olacak ve sen ve ben 

bir an bile ayrılmayacağız." 

55 "Şimdi Lazar'ın evine gidiyorum, çünkü yakında mezara girecek. Ama Babamın adı yüceltilsin 

diye onu oradan geri getireceğim." 

56 "Sen de oraya git ki, varlığın o kadınları rahatlatsın. Çünkü yakında acıları büyük olacak ve senin 

sevginde çok tatlı bir teselli bulacaklar." 

57 Öğrencilerimle yeniden bir araya gelmek için döndüm. Onların arasında kaldığım son günlerdi. 

Bunu onlara anlamaları için verdim ki şaşırmasınlar. Petrus ağladı ve sessizce talimatlarımı aldı. John, 

annemle birlikte kalacağı kendisine açıklandığında ellerimi ellerinin arasına aldı, böylece duruşma 

saatlerinde birbirlerini teselli edebileceklerdi. 

58 Thaddeus zaten Efendi'den ayrılma düşüncesiyle acı çekiyordu ama ben hâlâ onların arasındaydım. 

O an, dudakların ruhları konuştuğundan daha hassas ve acılıydı. Ama ben "Söz "düm ve Benim Sözüm o 

yüreklerde birikmiş olan muazzam acıyı dindirmek zorundaydı. 

59 Çocuklara Baba, kardeşlere kardeş, öğrencilere Öğretmen olarak konuştum: "Ey öğrenciler, 

Benimle birlikte susamış yolcuların sularını içtiniz, Benim sözlerimi ve işlerimi arzulayarak uzun yolların 

zorluklarına katlandınız. Size doğrusunu söyleyeyim, gözünüzün önünden ayrılsam da sizi 

bırakmayacağım. Eğer Beni yüreklerinizde taşımak istiyorsanız, kendinizi Benim ölümüme teslim edin ki, 

Ben içinizde yaşayayım ve ağzınızdan konuşayım." 

60 "Öğrencilerim, son sözlerime kadar Beni dinleyin." Sonra görkemli giyimli bir kadın yanıma geldi. 

Kendisini kurtarabilecek ışığı Benim gözlerimde bulmak için uzun zamandır Beni arayan Mecdelli'ydi. 

Rüyalarında Nasıralı'yı kendisini kirli yükünden kurtarırken görmüştü. Işığa ve kurtuluşa aç ruhuyla Bana 

geldi. 

61 Orada bulunan herkesi hayrete düşürerek önümde yere kapandı ve onlar Benden ondan yüz 

çevirmemi ya da en azından ona sitem dolu bir söz söylememi beklerken, ben ona şöyle dedim: "Neden 

ağlıyorsun? ─ Acıdan ve sevinçten ağlıyorsunuz. Ama çok günah işlediğiniz için sizi çok bağışlıyorum." 

62 O anda, onu dünyaya bağlayan tüm zincirler o yaratığın üzerinden düştü ve özgür kaldığında, 

müritlerimin en sadık olanları gibi benim yolumu izledi. 

63 Evinin utancı ve lekesi ve erkeklerin hayatlarının mahvoluşu olan bu kadın, bir bağışlama sözüyle 

Efendinin en alçakgönüllü hizmetkârına ve daha sonra her ikisi için de üzüntü saati geldiğinde Meryem'in 

sevgi dolu desteğine dönüştü. 

64 Ruhların sesini duyan ben, o kadının Bana şöyle sorduğunu duydum: "Tanrım, tüm günahlarımla 

birlikte, bildirdiğin o son saatte Seninle birlikte olmaya layık olmam mümkün mü? Sana gerçekten hizmet 

etmem mümkün mü?" ─ "Ey kadın," diye yanıtladım onu, "kalk, çünkü artık temizsin. Kendinizi 

alçakgönüllülük örtüsüyle örtün ve kendinize dönün. Meryem'i bulun ve onu takip edin." 

65 Daha sonra herkesin yüzündeki şaşkınlığı görünce şöyle dedim: "Ben karanlıkta kaybolmuş olanın 

yolunu aydınlatmak için gelmiş olan dünyanın Işığıyım. Ben tutsakların zincirlerini kıran Kurtarıcıyım. 

Daha önce görmediğiniz bir şeyi gördünüz ve şimdi onu gördünüz. Ancak hepinizin hayatımın 

varlığınızda titreştiğini hissedeceğiniz an çok uzakta değil." 

66 Öğrencilerim tarafından takip edilerek oradan ayrıldım. Ama bir ağacın gölgesinde durdum ve 

onlara şöyle dedim: "Vakit yaklaşıyor, ama hâlâ sözümün meyvesinin tadını çıkarabilirsiniz. Kurtlar 

arasındaki koyunlar gibi geride kalacaksınız ama yenilmeyeceksiniz çünkü örtüm sizi kaplayacak. 

Kalabalıkların ne kadar büyük olduğunu görün; çölde yaptığım gibi onları doyuracak ve size gösterdiğim 

gibi ekmeği çoğaltacaksınız." 

67 Böylece İsa aracılığıyla sizinle konuştum, öğrencilerimin her birini gözleri yaşarırken okşadım ve 

onlar Bana yüreklerindeki şefkat dolu duyguları ifade ettiler ve Beni takip edeceklerine dair sayısız söz 

verdiler. 

68 Bugün size dünyada geçirdiğim son üç günü hatırlatmayacağım. Bu başka bir vesileyle olacak, 

kutsanmış insanlar, sizinle Son Akşam Yemeği hakkında konuşacağım, dua etmek için çekildiğim 

Getsemani Bahçesi'ndeki son konaklamam hakkında konuşacağım ve son olarak size kurban ölümüm 

hakkında konuşacağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 211 
1 Bilgeliğim ve sevgim kalbinize ulaşsın diye insan sözüne dönüşüyor. 

2 Sözümün ruhani ışıltısı altında kısa bir süre yaşayabilmeniz için, ruhani yaşamın krallığında birkaç 

dakika yaşayabilmeniz için size geldim. 

3 Güç ve yaşam olan sözümün ekmeğini alın ve yiyin ki, denemelerde yılgınlığa düşmeyesiniz. 

4 Yeni öğrencilerimden bazıları dünyadaki görevlerini tamamlayacakları Golgotha'yı 

deneyimleyecekler. Ancak bu zirveye yalnızca ruh, yükseliş ve sevgiden ibaret olanlar ulaşabilecektir. 

5 Şimdilik dinlenin ve sözlerimi dinleyin. Kendinizi güçlendirin, çünkü yarın çarmıhınızı 

yükleneceksiniz. Ama korkmayın, insanlar, çünkü bu çarmıha gerilen kişi bunu yapacaktır çünkü yüreği 

insanlara olan sevgiyle dolup taşmaktadır. 

6 Tüm varlığına sonsuz bir hayırseverlik ve büyük bir samimiyet hakimken kim bu görevi yerine 

getirme zorunluluğuna isyan edebilir? 

7 Bu ruhsallaşma çağında güçlü bir ruha sahip olan herkes haçı sevgiyle kaldıracak ve isteyerek 

taşıyacaktır. 

8 Bu haç, ruhu yüce olanlar, gerçek aşkın ateşiyle dolup taşanlar içindir. 

9 Şu anda bir ateş bu insanlığı tüketiyor, ama bu benim ateşim değil. İnsan kardeşlerin şu anda 

birbirlerini yok ettikleri ateş, şiddetlerinin, tutkularının, düşmanlıklarının, muazzam açgözlülüklerinin, 

intikam arzularının ve materyalizmlerinin alevlenmesinden kaynaklanıyor. 

10 İnsanlığın içinde tükendiği ateş Kutsal Ruh'tan gelen ateş değil, insanların günahlarıyla yarattıkları 

cehennemden gelen ateştir. 

11 Benim ilahi ateşim tüm varlıklar için ışık yayan yaşamdır, yıkım ya da ölüm değil. 

12 Benim ateşim arındıran ve yücelten, aydınlatan ve güçlendiren bir ışıktır, ama asla sonsuza dek 

işkence eden ya da ruhun yaşamını yok eden bir ateş değildir. Bu yaşamdır, ölüm değil. 

13 Eğer bu zamanda sizi Beni işitmeye çağırdıysam, bunun dünya için getirdiğim tohumun 

çiçeklenmesine elverişli bir ruhsal çağda size Işığa yükselmek için başka bir fırsat sunmak için olduğunu 

hatırlayın. 

14 Ruhunuza bilgeliğimi ve sevgimi yerleştiriyorum ─ yaşam, sağlık, neşe ve huzur olan bu 

ruhsallaşma akışını. 

15 İnsanlığın üzerine Hakikat Sözü'nü dökün ─sadece size yazılı olarak bırakacaklarımı değil, 

Ruh'tan kaynaklananları da. 

16 Bu dönemde ayağa kalkmanızı istiyorum. Bazıları dünyanın çeşitli yollarında gezinenlere rehberlik 

eden yıldızlar gibi olurken, diğerleri de ışıklarını serbest bırakılmış insan tutkularının fırtınalı denizlerine 

gönderen ve kazazedelerin yolunu aydınlatan deniz fenerleri gibi olacaktır. Sonsuz yaşamın ekmeği olan 

Tanrı Sözü'nün tüm dünyaya yayılabilmesi için talimatlarımın dudaklarınızda olmasını istiyorum. 

17 Bu dünyayı yenilemek, arındırmak ve her şeyi dönüştürmek için geldiğimi anlayın. 

18 Bu anma anlarında tüm uzayın ışığımla dolmasını sağlarım; yaya olan herkes Efendi'nin 

düşüncesinde bir an dursun ve düşünsün; bu saatte ölmekte olan herkes ruhun gözleriyle Bana baksın ki bu 

dünyadan ayrılmaktan korkmasın. 

19 Ben sevgi ekicisiyim, siz benim tarlamsınız. Sizi sevgide verimli kılacak gücümden kim şüphe 

edebilir? 

20 Size getirdiğim tohumun zenginliğini bilemezsiniz. Eğer tamamen özümseyemezseniz, henüz 

gelmemiş olanlar için saklamaya devam edeceğim. Ve onlar bile kullanamazsa, işlenecek tarla ve ekilecek 

tohum kalmayıncaya kadar gelecek nesiller için korunacaktır. 

21 Mesajımı anlayın ki yolunuzda çiçek açmasını sağlayabilesiniz. Gözlerinizi açın ki, her gün 

yaptığım işleri algılayabilesiniz. 

22 Güç kullanarak güçlü olmak isteyen bu adamları görüyor musunuz? Çok yakında hatalarına ikna 

olduklarını göreceksiniz. 

23 Onlara sadece sevginin ışıltısı olan iyilik sayesinde gerçekten büyük ve güçlü olunabileceğini 

kanıtlayacağım. 

24 Ama bir başkası sevginin ne olduğunu bilmediği sürece, ben dünyaya öğretmeye devam etmek 

zorunda kalacağım. 



U 211 

21 

25 "Söz", sizden sonra gelenlere aktarmanızı öğretmek için ışığını üzerinizde parlatır. Ve ben herkesin 

ihtiyacını karşılayacağım. 

26 Ben ebedi ekiciyim. Ben dünyaya gelmeden ve insanlar tarafından İsa olarak adlandırılmadan önce 

bile, ben zaten Ekiciydim, maddeleşmenin, hatanın ya da cehaletin ötesinde olanlar tarafından zaten 

biliniyordum ─ sizin henüz bilmediğiniz ve hayal bile edemeyeceğiniz ruhani bölgelerde ve evlerde 

yaşayanlar. 

27 Dünyaya gelmeden önce beni tanıyanlardan birçoğunu, dünyada bana tanıklık etmeleri, Baba'nın 

Sevgisi ve Sözü olan Mesih'in gelişini duyurmaları için gönderdim. Bunlardan bazıları peygamber, bazıları 

öncü ve diğerleri de elçiydi. 

28 Adımlarımın iz bıraktığı tek dünya bu değil. Bir Kurtarıcı'ya ihtiyaç duyulan her yerde ben vardım. 

Ancak size şunu söylemeliyim ki, diğer dünyalarda çarmıhım ve kadehim kardeşlerinizin yenilenmesi ve 

sevgisiyle kaldırılmışken, burada, bu dünyada, yüzyıllar sonra hala dikenlerle taçlandırılmış, kusurlarınızın 

çarmıhında şehit edilmiş ve hala safra ve sirke dolu kadehi içiyorum. 

29 Sevgi işim tüm insanlığın kurtuluşunu içerdiğinden, sizi sonsuz bir sabırla bekliyorum ve her 

insana yükselişi için bir değil birçok fırsat verdim ve derin bir uyuşukluğa gömülmüş olanların uyanışı için 

çağlar boyunca bekledim. 

30 Şu anda ışıkla ve yaşamla dolu olarak yukarı doğru evrimleşebileceğiniz bir zamandasınız. Yaşam 

ve Bilgelik Kitabı'nın bir mührünü daha çözdüm ki, bu işin başka bir bölümünü bilebilesiniz. 

31 Size doğru ölçülerle, alabileceğiniz kadarını ve yalnızca anlayabileceğiniz ve aklınızda 

tutabileceğiniz kadarını veriyorum. 

32 İnsanlar gelişimlerinde ilerleyecekler ve ruh gelişimleri ve yukarı doğru gelişimleri ilerlediği 

ölçüde, onlara bilgeliğimi daha büyük bir bolluk içinde vereceğim. 

33 Ruhunuzun, Baba tarafından ruhunuz için tasarlanan yücelikleri alabilecek bir kadeh gibi olmasını 

istiyorum. Büyük olanın yalnızca büyük olanın içine aktığını ve önemsiz olanın büyük olanı tatmin 

edemeyeceğini anlayın. 

34 Babanızın isteği, yaratılış planında yararlı olmanız, yaratılış konserinde uyumlu notalar olmanızdır. 

35 Sevginin içsel aydınlığını hisseden kişinin gönüllü olarak çarmıhı yükleneceğini ve bunun yücelme 

ve Baba'ya yaklaşma anlamına geldiğini bilerek Golgota'sına doğru adım adım yürüyeceğini biliyorum. 

Gerekirse, çarmıha gerilmenize izin vereceksiniz, çünkü biliyorsunuz ki bu kendini boşaltma, bu 

teslimiyet içinde, yaşamın doluluk ve mükemmellik içinde var olduğu ruhun krallığına yükselmek için 

Üstat gibi ölümden görkemli bir şekilde dirileceksiniz. 

36 İnsanlık, işte buradayım. Sizi sefaletten kurtarmaya geldim. Taş kalplilere dokunan o nazik el 

Mine olmuştur. Sizi iyileştirmek için kalbinize giren o sevgi dolu Hekim Ben oldum. 

37 Siz hasta ve kederli insanlar, Ben sizinle birlikteydim ve siz sizi ziyaret edeni tanıyamadınız, 

gözlerimdeki cennetin ışığını göremediniz. Ah siz insanlar, sizin için döktüğüm Kanımın her damlasının 

anlamını ve önemini anlamadınız! Mutlu değilsiniz çünkü size verdiğim lütufkâr suyla tarlalarınızı 

sulamak istemediniz. 

38 Sesleri ruhunuza mükemmel sevgi ve sonu olmayan bir uyumdan bahseden konseri dinlemek için 

buraya gelin. 

39 Gethsemane Bahçesi'nde son duamı ettiğim o geceyi aydınlattığı gibi, ilahi ışığın kalbinize 

girmesine izin verin. 

40 Beni yargılamak için Beni arayan kalabalığa Kendimi nasıl teslim ettiğimi hatırlıyor musunuz? 

41 Üstadın o anda herkese verdiği öğreti çok önemliydi; ama kimse bunu anlamadı. 

42 Bu teslimiyet bir itaat, alçakgönüllülük ve sevgi sunusuydu. İnsanlık için canlı bir örnekti. Çünkü 

insanlara sevgiyle teslim olan herkes daha sonra Tanrı'ya teslim olmaya layık hale gelir. 

43 Sevgili insanlar, benim hayatım, ondan sevmeyi öğrenebileceğiniz açık bir kitaptı. Ama nasıl 

okunacağını bilmiyordunuz. 

44 İçinizdeki küçük gücü ortaya çıkaran zayıflığınıza merhamet duyuyorum. Ama ben sizin 

zayıflığınızı ve olgunlaşmamışlığınızı telafi edecek kadar güçlü ve yüceyim ve sevgisizliğinizi 

tamamlayacak kadar sevgi doluyum. 
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45 Size yaklaşıyorum ve saf olmayı, katlanılan ve yükselen acılarla kendinizi arındırmayı, yani içten 

ve gerçek bir tövbe etmeyi öğretiyorum. 

46 Ruhun mükemmelleşmesi için arınma gereklidir. Arınma ve mükemmellik konusunda kendinizi 

kandırmayın; çünkü mükemmel bir ruh yalnızca saf bir ruhtan daha yücedir. 

47 Yakında saf olabileceksiniz, ancak mükemmelliğe ulaşmak için ruhunuzun ne kadar zaman ve ne 

kadar sınavdan geçmesi gerektiğini bilmiyorsunuz. 

48 Bu varoluştan diğerine geçtiğinizde kafanızın karışmaması için ruhani yaşam hakkında zaten çok 

şey biliyor olmanız gerekir. Yeryüzünde zenginliklere, konfora ve tatminlere sahip oldukları için 

kendilerini mutlu sayan ve bir gün bedeni ve onunla birlikte sahip oldukları her şeyi geride bıraktıklarında, 

ruhani varlıklar olarak acıların peşlerini bırakmayacağını hayal edemeyen ne kadar çok insan vardır. O 

zaman en mutsuz varlıklar, huzursuz, neşesiz ve bilginin ışığından yoksun gezginler haline gelirler. 

Huzursuzca dolaşan gölgeler gibidirler. Dünyada ağlandığı gibi ağlamazlar, ama çektikleri acılar ─artık 

fiziksel olmasa da─ dünyevi bedende yaşananlardan sonsuz derecede daha güçlüdür. Çünkü ruh artık 

yargıcının, yani vicdanının önünde tek başına durmaktadır. 

49 Ruhlarının azıcık gücüyle ulaşabildikleri bu bölgelerde muhtaç hale geldiler, sefaletin, yalnızlığın, 

terk edilmişliğin ve ihtiyacın ne olduğunu deneyimlediler. Hüzünlü varoluşlarında sadece küçük bir umut 

ışığını koruyorlar: huzuru bulacaklarına dair. 

50 Ruhunuzun iyiliği için bir şeyler yaptığınızı bilerek yeryüzünde yoksul olmayı tercih edin. Muhtaç, 

sıkıntılı, hasta, önemsiz olmayı tercih edin ─ ama gerçek yaşamın olduğu evde değil. Çünkü ruhani 

dünyadaki acı maddi yaşamdakiyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. 

51 Doktrinimin öğretilerini kabul eden ve böylece gururdan alçakgönüllülüğe geçen kişi kutsanmıştır, 

çünkü o barış krallığına sahip olacaktır. 

52 Sade giysiler giyseniz bile muhtaç değilsiniz. Bunu anlayın ki dünyanızın ötesinde 

büyüyebilesiniz. Bu gözyaşı vadisinin ihtiyaçları için ne yapıyorsunuz? Manevi huzura sahip olmamak, 

güçlü ya da büyük olmamak bin kat daha üzücüdür. Büyük ruhlar her şeyin üstesinden gelir, sınavlar 

karşısında iç huzurunu korur ve ışık ve huzur dolu gerçek hayatı yaşarlar. 

53 Gerçeği tanımayı başaramıyorsunuz çünkü onunla ilişki kurmak istemiyorsunuz. Sadece basit ve 

alçakgönüllü olanlar bunu fark edebilir. 

54 Gerçeğin ışığını görmeyenler sürekli olarak Bana Sözümün verimsiz olduğunu söylerler çünkü 

yozlaşmayı beslemeye devam ederler. Bana Golgota'ya giden yolun ve çarmıhtaki kurban ölümün, 

gerçekleştirdiğim mucizelerin, sevgi öğretilerimin, merhametimin, son sözlerimin ve zulmedenlerimin ve 

cellatlarımın bağışlanması için bir yakarış olan son nefesimin verimsiz olduğunu söylüyorlar. 

55 Gerçeği bilmeyenler tüm bunlar hakkında ne bilebilir ki? Ancak uçurumun üzerinde yükselen, 

cellatları için dua eden ve iftiracılarını kutsayan kişinin ruhu güneşin ışığından daha güçlü parlar. 

56 Tüm bu yaşamın, acının ve çalışmanın yararsız olduğunu düşünenlere, zamanında bu ışığı almayan 

ve onunla kendini kurtarmayan kimse olmayacağını söylüyorum. 

57 Ancak herkes bunlar gibi düşünmüyor. Bir zindanın karanlığında bir suçun kefaretini ödüyor 

olsalar da, düşüncelerini Bana yönelttikleri ve kekeleyerek dua ettikleri anlar vardır: "Tanrım, Senin 

huzurunda tövbe eden o günahkâr Seninle kurtuluş bulduysa, neden son anda Dimas gibi bana elini 

uzatacağın ve beni karanlıktan alıp ışığa taşıyacağın umudunu beslemeyeyim?" 

58 Bedenlerinde taşıdıkları karanlığın prensini henüz kovamamış olan kaç kişi iman, aydınlanma, 

tövbe ve Kurtarıcı'ya umut duyma anları yaşamıştır? Kaç kişi ahirette yeniden ve daha da büyük bir 

cezaya çarptırılacağı fikrini yüreklerinden kovarak, İsa'nın kendilerini bu azap ve korkudan kurtarmak için 

beklediğini düşünmeyi ve buna inanmayı tercih ediyor! 

59 Bunlar toplumunuzun pislikleri dediğiniz kişiler. Gerçeklerden şüphelendikleri anların nasıl 

olduğunu görün. Ama özgürlüğün, tanınmanın, dünyaya güvenmenin tadını çıkaran ve her şeyi 

yargıladığınız ve görüş bildirdiğiniz için genellikle her şeyi bildiğinizi düşünen sizler, gerçeği yüz yüze 

görmenizi sağlayacak bir aydınlanma anına sahip değilsiniz ─ tam tersine, kendinizi şüphe ve gölgelerle 

örtüyorsunuz. 

60 Sözüm, Tutkum ve Kanımla ruhlara ektiğim tohumlar her zaman bir insanın, bir halkın ya da bir 

dünyanın yaşamının zirvesinde çiçek açmaz. Çoğu zaman ancak insanın ölümle karşılaştığı ve kendisini 

bekleyen yaşamı hissettiği anda çiçek açar ─gücüyle gururlu ve kibirli olan kişi aniden acı yatağına 
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düştüğünde, umutsuz ve yenik düştüğünde. Orada düşünür, kendini arındırır ve Beni düşünerek kendini 

yüceltir, kendini Benim örneklerimle yargılar. Sonra ağlar ve değişir, çünkü bir anda gerçek ona 

ulaşmıştır. 

61 Gururlu uluslar maddi güçlerinin ihtişamı içinde yaşarken ve insanları tutkularına hararetle 

bağlıyken bile, dini uygulayarak Tanrı'ya karşı görevlerini sahte ve ikiyüzlü bir şekilde yerine getirdiler, 

çünkü tüm dikkatleri ve sevgileri hırslı hedeflerinin egemenliği altındaydı. Ama yenilgi ve yıkım 

geldiğinde, büyüklük hayallerinin paramparça olduğunu gördüklerinde ve gerçek onları uyandırdığında, 

gözlerini Bana çevirip şöyle dediler: "Tanrım, Sen haklısın, barış sadece iyi niyetli insanlar için olabilir ve 

Senin ve bizim krallığımız kesinlikle bu dünyadan değil." 

62 Tohumlarımın kaybolmadığının farkında mısınız? Bundan şüphe duyanlara, sizi gerçekle 

yüzleştirecek acıyı beklemeden, derinlemesine düşünerek bu tohumu aramanızı söylüyorum. 

63 Bu dünya benim sözlerimle dolu. İzimin örtülmesi gerektiği bir yalandır. Nereye giderseniz gidin, 

Benim işaretlerimi ve vicdanlarda sonsuza dek yankılanacak sesimin yankılarını bulacaksınız. 

64 Ben her yerdeyim ve sizinle durmadan konuşuyorum, çünkü size mesajımı vermekten henüz 

vazgeçmedim. 

65 Halkım: Neden bazen hâlâ Efendinizi sınamak istiyorsunuz? 

66 Evet, Mesih'in, eğer Tanrı'nın Oğluysa, neden kendisine zulmedenlere teslim olduğunu ve ölümden 

kaçamadığını anlamayanların da olduğunu zaten biliyorum. Eğer kurban olarak ölmeyi istememiş 

olsaydım, Kendimi Beni arayanlara teslim etmemek için ortadan kaybolmak Benim için çok kolay olurdu. 

Mucizevi ve anlaşılmaz bir şekilde ortadan kayboluşu gördüklerinde afallamış olacaklar ve "Gerçekten, bu 

Tanrı'nın Oğlu!" diye haykıracaklardı. Ama getirmeye geldiğim öğreti bu değildi, çünkü sevgiyi 

öğretmezdi. Dahası, Baba'nın değil de O'nun isteğini yerine getiren kişinin O'na bağlı olmadığını 

söylemek istedim. 

67 Tüm bu açıklamaları anlamanız gerekmektedir. Çünkü şu anda olanları kavrayamazsanız, gelecek 

olanları nasıl kavrayabilir ya da öngörebilirsiniz? Bu nedenle, size hazırlık, vaat ve kehanet olarak hizmet 

edebilmeleri için önceden bazı vahiyler vereceğim. 

68 Ben, Efendi, size söylüyorum: İnsan bir kez Yasa'nın yerine getirilmesiyle büyük ve yüce 

olduğunda ve Ruh'la gerçekten birleşip uyum içinde olduğunda, artık onun için şu anda varlığını bölen iki 

yaşam olmayacaktır; bunlar yeryüzündeki insani yaşam ve Ruh'un evrensel ve sonsuz dünyasındaki ruhani 

yaşamdır. 

69 O zaman yalnızca tek bir varoluşa bakacaktır, çünkü varlığında yalnızca tek bir irade olacaktır. 

Artık beden ve vicdan arasında herhangi bir çatışma olmayacak ve kendini evrensel yaşamla birleşmiş 

hissedecektir. İster ruhsal dünyada isterse yeryüzünde yaşasın, nerede olursa olsun, kendisini Babasının 

evinde hissedecektir. Her yerde Rab'bin varlığının tadını çıkaracak ve her yerde görevini bilinçli ve 

itaatkâr bir şekilde yerine getirecektir. O zaman bedensel maddenin ölümü artık bugün ifade ettiği anlama 

gelmeyecektir. Ölümü yenerek sonsuz yaşama girenler onlar olacaktır. 

70 O gece Beni işkencecilerime teslim etmenin Benim isteğim olduğunu söyledikten sonra Bana 

soruyorsunuz: "Tanrım, o zaman Yahuda suçlu değil miydi?" Ama size söylüyorum, onu kınamayın. Onu 

benim gibi yargılayabilmeniz için yüreğinizde merhamet olması gerekir. O da sizin gibi olgunlaşmamış ve 

insandı ve zayıflığı nedeniyle insanların onu Efendisine ihanet etmeye yönlendirmesine izin verdi. 

71 Sizce o öğrenci zaten Efendisine ihanet etmek üzere Tanrı tarafından atanmış biri olarak mı 

gelmişti? Hayır, halkım, kimsenin Bana ihanet etmesine gerek yoktu. Vakit gelmişti, zalimler adımlarımı 

izliyordu, kan hükmü Beni bekliyordu. 

72 O adam da, Beni izleyen diğer herkes gibi, sevgi tohumunu ekmek için seçilmişti. Kendisini bu 

kadar çok sevmiş olan O'na sırtını döndüğü ve Efendi'nin canını isteyenlerin yanında yer aldığı o 

belirleyici anda başarısızlığa uğramasının tek nedeni, İsa'nın yeryüzünün değil, bilinmeyen bir dünyanın 

kralı olduğunu ve öğrencisinin yüreğinin hâlâ bu dünyanın zenginliklerini düşlediğini fark etmiş olmasıdır. 

73 Yahuda'nın vicdanında İsa'dan öğrendiği cümleleri birbiri ardına duyduğunda duyduğu pişmanlık 

ne kadar büyüktü, ne yapmaya çağrıldığını ve işinin ne olduğunu düşündüğünde duyduğu acı ne kadar 

büyüktü! 

74 Tüm bunları size anlatıyorum ki, içinizden biri şu anda Bana ihanet edecek olursa, belki de bunu 

yapması gerekiyordu diyerek kendini mazur gösteremesin. 
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75 Kimsenin kaderinde ihanet etmek yoktur. Hepiniz kendinizi benim sevgimle kurtarmaya 

çağrıldınız. 

76 Kaderinde çarmıhta ölmek, daha sonra bir mezar mağarasında yeniden çiçek açmak ve size 

yaşamın ölüm karşısındaki zaferini göstermek olan bendim. 

77 Bugün yeni öğrencilerime şunu söylüyorum: İşlerimin hakkını vermek söz konusu olduğunda, 

parayı sevmeyin, çünkü o ruhun sahte parasıdır, değeri negatiftir ve sonsuz yaşam için yanlış değerleri 

temsil eder. Para sizi, havarilerimin her birinin izlemesi gereken gerçek merhamet ve alçakgönüllülük 

yolundan saptırabilir. 

78 Size şunu söylemeliyim ki, Yahuda'nın ne yapacağını önceden biliyordum ve on ikilerden birinin 

Bana ihanet edeceğini söylediğimde bunu kanıtladım. ─ O öğrencilerin her biri vermesi gerekeni verdi, 

her biri dünyaya verdiğim konserdeki bir nota gibiydi. 

79 Biri saflığın ve yüceliğin tonunu getirdiyse, diğeri inancın ve gücün, bir başkası belagatin ve ikna 

kabiliyetinin, bir diğeri de alçakgönüllülüğün ve nezaketin tonunu getirdi. Böylece her biri getirdiklerini, 

Üstattan aldıklarını ve hissettiklerini anlattı. Sadece biri zayıftı, ama onun zayıflığı da insanlara onun gibi 

davranmamaları için bir ders oldu, ama onun yargıcı olmamak için. 

80 Öğrencilerim, Son Akşam Yemeği'nde Benimle birlikte olabilmek için bu gece düşüncelerinizi 

yükseltin. Işığımla beslenin, Sözümün şarabını için. İçinde okumak için açık bir kitap bulacaksınız ve aynı 

zamanda ruhsallığın içinde olacaksınız. 

81 İlahi sevginin titreşimini hissedeceğiniz ama aynı zamanda ıstırabı da hissedeceğiniz, umudun 

tatlılığının vedanın acılığı ve ihanetin öpücüğüyle karıştığı masaya gelin. 

82 Sizin de ihanet edip etmediğinizi, yalan söyleyip söylemediğinizi, sevgisiz öpüşüp öpüşmediğinizi 

size söyleyecek olan vicdanın sesini en iyi duyabileceğiniz yer burasıdır. 

83 Sofraya oturmadan önce kendinizi duanın saf suyuyla yıkayın. Zihninizi ve kalbinizi arındırın ki, 

bu ruhani akşam yemeğinden pay alanın ruhunuz olmasına izin verin. 

84 Şimdi hazır mısın? Etrafımda oturun ve kalbinizin en derin sessizliğinde ve bağlılığında dinleyin. 

85 Şimdi her şey hazır mı, şimdi burada ziyafet için hazır mısınız ve süslendiniz mi? Bu anlarda 

ruhunuzun bu ruhani sofranın masa örtüsünden daha az saf olmamasını diledim. 

86 Maddi yaşamın kasırgasını, insani sefaletleri ve zorlukları dışarıda bırakın. Buraya gelin, siz 

enkarne olmuş ruhlar ve ayrıca ruhsal olanın içinde yaşayanlar. İnsanlar, artık yeryüzünde köle olmamanız 

için Benimle konuşmayı öğrenmek üzere buraya gelin. Çünkü Üstatla ruhtan ruha konuşan kişi "beden", 

dünya, cehaletin karanlığı ve her boyunduruk üzerinde tam bir özgürlük kazanmıştır. 

87 Sözümün ekmeğini dikkatle yiyin ki, İsa'nın acı çektiği saatlerde nasıl mücadele ettiğini ve ölümü 

nasıl yendiğini anlayabilesiniz. 

88 Bugün size söylüyorum: Sessizlik ve ruhanileşme bahçesinde dua edin ki tüm varlığınıza güç 

nüfuz etsin ve çarmıhın yükünü dağın zirvesine kadar taşıyabilesiniz. 

89 İçinizdeki cennet merdiveninin aydınlandığını görebilmeniz için dua edin: ruhsal mükemmellik 

merdiveni. 

90 Neşeli olun ki, misyonerlik yolculuğunuza yılmadan devam edebilesiniz ve o zaman ne 

giysilerinizin yırtılmasından ne de sizi suçlamak için sizde hata ya da suiistimal arayarak size zulmeden 

insanlardan korkacaksınız. 

91 Sıkıntılarınızı ve dünyasal sevinçlerinizi unutun ve Ruh'un sevinçlerini giyin. 

92 Sevinmek için nasıl dua edileceğini bilen çok az kişi vardır ve ağlamak için dua edenlerin sayısı 

daha fazladır. Onlara diyorum ki: Yeryüzünün tüm sıkıntılarından bir şarkı yapın, ama Bana öyle bir inanç 

ve umutla yankılansın ki, birdenbire yürekten gelen, sevgi ve esenlikle dolu bir övgü şarkısı söylemenin 

şaşkınlığını yaşayın. 

93 Sizlere ruhani bir sevinçten söz ediyorum; yine de yaklaşmakta olan ve anmaya adanmaya devam 

edecek olan saatleri kalplerinizde unutamazsınız. 

94 Evet, insanlar, yarın öğleden sonra saat üç olduğunda güneşin karardığını göreceksiniz ve içeri 

girip beni hatırlayan herkes üzülecek. 

95 Güneş, tıpkı o gün kara bulutların arkasına saklandığı gibi, insanların nankörlüğüne tanık olmamak 

için yas çiçeklerinin arasına saklanacak. 
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96 Her türlü insani kusur karşısında, Üstat Mesih öğretisini vermiştir. 

97 Alay mı edildi? Efendi bir ders vermek için alay konusu oldu. O'nu kurnazca mı sorguladılar? 

Sevgiyle ve bilgece yanıt verdi, çünkü bunu yapmak için gelmişti. İhanete mi uğradı? Bu ihanet karşısında 

bağışlama öğretisini verdi. Hayatı mı istendi? O da kabul etti ve canını verdi. Kurtarmak ve ikna etmek 

için her şeyi kabul etmek gerekiyordu. 

98 Sevgili öğrencilerim, şimdi söyleyin bana: Dostlarınız tarafından ihanete uğradığınızda ─ buna 

isyan etmez misiniz, direnmez misiniz? Bilin: Bir kalbi kazanmak için bazen ihanete uğramak gerekir. 

Ruhun savaşlarını kazanan şiddet değil, gerçek sevgidir. 

99 Öğrencilerim: Kitap bu süre boyunca açık kaldı. Bu anlarda İsa'nın düşüncelerinize girmesine izin 

verin ki, sessiz saatlerinizde ve anılarınızda Benim Tutkumun sizin tarafınızdan bilinen tüm anlarını 

hatırlayabilesiniz. Beni yüceltici ve ruhani bir şekilde hatırlayan kişi, farkına varmadığı pek çok dersin 

anlamını ilham olarak keşfetmesini sağlayacak ışığı alacaktır. 

100  Omuzlarımda çarmıhımla düşüncelerinizin sokaklarında yürümeme izin verin. Bırakın İsa 

acılarını unutarak, çocuklarını düşünerek ve onların hakaretlerini unutarak acı çekme yolunda yürüsün. 

Kollarımı Çarmıhımın üzerine açmama ve Beni tanımayanlar için bağışlanma dilememe izin verin. 

Sevginin, yaşamın ve adaletin zaferini görene dek Ben'im içinizde olmama izin verin. 

101  Siz çok sayıda insan: Dostlar ve öğrenciler olarak Benimle nasıl birlikte olacaksınız? Yoksa 

çarmıhımı mı oluşturacaksın? Ellerimi ve ayaklarımı delen çiviler gibi mi olacaksınız? Benim "tacımın" 

dikenleri mi olacaksınız yoksa böğrümü delen mızrak mı? 

102  Ağlıyorsunuz, insanlar ve acıdan hıçkırarak Bana, Yahya'nın olduğu gibi Benimle birlikte olmak 

istediğinizi söylüyorsunuz: çarmıhtaki Efendinin ayaklarının dibinde. Ve ben de size, Meryem'in 

sevgisinin örtüsü altında onun çocukları olarak sizi bıraktığımda hepinizin sembolize edildiği o öğrenci 

gibi olmanızı istediğimi söylüyorum. 

103  Size sevgilerimi ve dualarımı bırakıyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 212 
1 Ne mutlu Bana dönene, Efendiyi arayana, bağışlanmayı isteyene, haçı yüklenene; çünkü Benimle 

birlikte kendisine yol gösteren ışığı ve günahlarının bağışlanmasını bulacaktır. 

2 Üstat bu anma gününde sizi sevgiyle selamlıyor. O'nun insanlığa bıraktığı tutkunun izleri bu günde 

yenilenir. 

3 Bu bedenin kanı buharlaşsa da, özü tüm insanların ruhunda kaldı. Ruhunuzdan silinmez, çünkü 

çarmıhın yükünü ya da Çarmıh'ın zorlu tırmanışını hissettiğiniz anlarda Beni hatırlarsınız. 

4 İsa, Sevgi'nin Kanıyla yolu işaretlediğinden beri, kurtuluş ya da ruhun mükemmelliği için 

çabalayan her insan, takip etmek için yeryüzünde bıraktığım izleri arar. Bu yol şu anda size gösterdiğim 

yoldur ve bu yolda ne karanlığın ne de acının olduğu ruhsal yaşama ulaşacaksınız. 

5 Hıristiyan dünyası haçı sembolü haline getirmiştir çünkü İsa kanını bu tahtanın üzerine dökmüş ve 

bir insan olarak ölmüş ve kurtuluş işini bu tahta üzerinde gerçekleştirmiştir. O zamandan beri haç, ilahi 

sevgi ve bağışlamanın bir sembolü olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, insanlar arasındaki dünya 

görüşü mücadelelerinin simgesi olmuştur. 

Bugün, o fedakâr ölümün üzerinden bir çağ geçtiği için, bir kez daha dünyada bulunuyorum ─ artık bir 

insan olarak değil, ruhsal olarak. Ama size doğrusunu söyleyeyim, o haç Benim için artık gerekli değil. 

Artık onu omuzlarımda taşımayacağım, artık Rabbi kanla kaplı, dikenlerle taçlandırılmış, bedeni 

kırbaçlanmış, yolun taşlarını kanıyla ıslatmış olarak görmeyeceksiniz. Artık O'nu, bazılarında merhamet, 

bazılarında dehşet uyandıran acı içinde kapanmış gözlerle görmeyeceksiniz. Artık O'nu dağın zirvesinde, 

kötülük yapanların arasında çarmıha gerilirken görmeyeceksiniz. 

6 Üzerinde ölen kişi için utanç ve rezalet olan çarmıh, sevgiden kaynaklanan fedakârlığın sembolüne 

dönüşmüştür. Bu, Bana zulmeden ve zalimliklerini tatmin etmek için Benim için en rezil ölümü seçenler 

tarafından hayal bile edilemezdi. Çünkü kalabalık, kendilerine karşı hiçbir şey yapmamış olan, tüm 

insanlar için iyilik, teselli ve bağışlama olan O'nu suçlamayı ve mahkûm etmeyi arzuluyordu. İnsan, 

Benim kurban ölümümle ona gösterdiğim iyiliği, sevgiyi kavrayamadığı bir uçurumdaydı. 

7 Bu kez bir insan olarak gelmedim ve çarmıh Benim üzerimde durmayacak. Bugün Benim 

adımlarımı izleyebilmeniz için yüreklerinizde bir sevgi haçı inşa eden Benim. 

8 Bu çarmıhın ağır yükünü zaten hissettiniz, acı ruhunuza işlediğinde bedeninizin kırbaçlandığını 

zaten hissettiniz. Yola düşmenin ne demek olduğunu da zaten hissettiniz. Yaşamınız boyunca çektiğiniz 

acılar kırbaç darbeleriydi ve Beni arama yolunuzdan dolayı sizi İsa'nın kendisi gibi deli zannettikleri 

zamanki sataşmalar, Kurtarıcı'nın böğrünü yırtan mızrak gibiydi. 

9 Bakın, hayatınız Golgotha'ya benziyor, öğrenciler. Beni örnek almak, Beni izlemek ve Bana 

gelmek isteyen herkes acı çekerek yaşamak ve safra ve sirke kâsesini içmek zorunda kalacaktır. 

10 Haklı olarak bu dünyayı bir gözyaşı vadisi olarak adlandırdınız. Ona iyiyi ve kötüyü bilmek için 

geldiniz, çünkü hiç kimse bilgi ve erdemde mükemmel olarak doğmamıştır. Bu nedenle, ruhunuzun kendi 

çabalarıyla daha yüksek seviyelere ulaşabilmesi için size yolu kendinizin seçmesi için irade özgürlüğü 

verdim. 

11 Ancak, kötü yolu seçen kişi için, bu yolda acıyı tanımayı öğrenmesi gereklidir, böylece lütuf ve 

ışıktan uzaklaştığını hissettiğinde, kendini arındırır ve tövbede kendini güçlendirir ve böylece ayartmaların 

üstesinden gelmeyi öğrenir. 

12 Yenilenmek için çabaladıkça daha da zorlayıcı hale gelen ayartmalara karşı savaşan kişinin çabası 

Tanrı için ne kadar değerlidir. 

13 Benim fedakâr ölümüm işe yaramaz değildi, millet. Çünkü hem Beni sevenler hem de Beni inkâr 

edenler Benim adımlarımı takip etmek zorunda kalacaklardır. Bu çalışma çağların kitabında yer alacak ve 

sonsuza dek meyve verecektir. 

14 Çarmıhınızın yükünün, yani sorumluluklarınızın ve acılarınızın neden bazıları için diğerlerinden 

daha hafif olduğunu bilemezsiniz. Bu dünyadaki hepiniz geçmişinizi bilmiyorsunuz, hiç kimse ruhunun 

ışığı aldığı zamanı bilmiyor. Bu nedenle, teslimiyetle çarmıhı yüklenin. Çünkü Beni bu şekilde izleyen kişi 

ölümden bile kurtulacaktır. 

15 Bu günkü sesim yasadan ve doğruluktan söz ediyor, Sina'da duyduğunuz sesin aynısı. O gün 

olduğu gibi bugün de pek çok kişinin kuşku duyduğunu görüyorum. O zaman size taşa oyulmuş Yasa'yı 
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bir kez verdim ve Musa putperestliğiniz ve zayıflığınız karşısında kendini kaybederek ilkini bozduğu için 

ikinci kez verdim. Ancak bugün, vicdanınıza yazdığım gibi: Onunla ne yapacaksın? Bu zamanın habercisi 

olan İlyas'ın yasama uymanızı talep edeceği şekilde davranacak mısınız? 

16 Yüreğinizin derinliklerinden Bana şöyle deyin: "Tanrım, nankörlüğümüz yüzünden Musa'nın 

gazabıyla Senin Yasan'ın levhaları kırılalı çok oldu. Bugün ve bu çağda Senin Yasana bir daha nasıl 

itaatsizlik edebiliriz?" Ama Baba size diyor ki: Uyanık kalmalısın. Çünkü İkinci Çağ'da İsa size Sevgi 

Yasasını getirmek için geldi ve siz O'nun Kanını son damlasına kadar akıtmasına izin verdiniz ve O'nu 

tanımadınız. 

17 Sizlere ve insanlığa soruyorum: Sina'da size verdiğim Yasa nerede? İsa'nın size daha sonra verdiği 

sonsuz yaşam ekmeği nerede? ─ Başınızı eğerek sorularımı dinliyorsunuz, çünkü yoldan çıktığınızın 

farkındasınız. 

18 İlk Çağ'da on iki kabileden oluşan tek bir halktınız. Ama İsrail, adaletimden duyduğu korkuyu 

bastırarak farklı halklara bölündü. Bugün bir kez daha yeryüzündesiniz. Ama tek bir aile farklı kabilelerin 

çocuklarından oluşurken ve evli çiftler bile on iki kabilenin üyelerinden oluşurken kendinizi nasıl halklara 

ya da kabilelere bölebilirsiniz? Bu planı kim anladı? Sizi seçen ve birleştiren benim. İşte bu yüzden 

bazıları nedenini bilmeden bu sesi duyduklarında titrerler. Çünkü onlar geçmişte de Beni işitmiş 

olanlardır. 

19 Şimdi, doruk noktasına yaklaşmakta olan Üçüncü Zaman'dır. Şimdi onun içinde çölün kudret 

helvasını, İsa'nın Kanını ve Kutsal Ruh'un ışığını alıyorsunuz. Arınmaya ihtiyaç duyduğunuzda, sizi sevgi 

gözyaşlarıyla yıkayan ve merhamet örtüsüyle örten Evrensel Anneniz Meryem'e sahipsiniz. 

20 Baba yine halkına şöyle der: Birleşin. Çünkü görüyorum ki, ─bazıları buyruklarıma uymaya karar 

verirken, diğerleri onlara karşı çıkıyor. Kendinizi bölmeyin, çünkü böyle yaparak günaha kapı açmış 

olursunuz. Dinleyenler arasında, Beni eğitimsiz, beceriksiz ve basit bir zihin aracılığıyla Kendimi tezahür 

ettirirken görmelerinin neden olduğu şüphenin hakimiyeti altında oldukları için sesimin önünde 

boyunlarını eğmeyenler olsa bile, Benim Sözüm herkes içindir. 

21 Geçmişte Bana zulmeden ve Benimle alay edenlerden kaçı şimdi, her şeyi bağışlayan sevgimin 

kanıtı olarak onlara verdiğim iç huzuruyla yaşıyor. Ama geri döndüğümü duyduklarında, ruhlarını korku 

sardı ve bu nedenle Benim tezahürümün doğru olup olmadığını anlamak için çekingen bir şekilde geldiler. 

Beni duyduklarında sarsıldılar, çünkü sesimle çağrıldıklarını hissettiler. 

22 Uluslara ışık ve barış getirmeleri için seçtiğim ve insanlığın arasına dağılmış ve gizlenmiş olan 

halk budur. Ancak net görüşlü ve delici bakışlarım, hizmetkârlarımın her birinin nerede olduğunu 

biliyordu ve onlara çağrıda bulunarak hâlâ yerine getirmeyi beklediğim görevlerini belirtiyordu. 

23 Dünya Meryem'in yeryüzündeki yaşamına kayıtsızca baktı. Ama gerçekten, size söylüyorum, 

bugün onun anne sesini, ninni, teselli, umut ve merhem olan sevgi dolu sesini tanıyacaksınız. Bazıları 

bunu kabul edecek, diğerleri ise inkâr edecektir. Yine de şefkatle ve sevgiyle ilahi örtüsünü evrenin 

üzerine yayar ve onun altında tüm yaratıklarına sıcaklık ve koruma sağlar. Aynı zamanda kurtarır ve 

kurtarır; o henüz açığa çıkmamış sırları içeren Cennet Tapınağı'dır. Bir kadının bedeni, İsa'nın bedeninin 

güvende olduğu bir tapınak olduğuna göre, onun ruhu tüm çocukları için ne kadar çok şey barındırıyor! 

24 Dünyanın Annesinin kalbine sapladığı acı ne kadar derindir ve size sadece gülümsemesinin 

tatlılığını ve okşamalarının sevgisini göstermek için gözyaşlarını nasıl bir şefkatle saklar! Benim acımasız 

adaletimle insanların günahları arasında her zaman, Cennetteki Anneniz Meryem'in şefaati ve anne sevgisi 

yer alır. 

25 "Buluttan" sizinle konuşuyorum ve sizi Bana gelmeye davet ediyorum. 

26 Sizi hala kitabın ilk sayfasını çalışırken görüyorum, ama benim eğitim sürem çok kısa. 

27 Bana ulaştığınızda, Bana şöyle diyebilmenizi istiyorum: "Tanrım, işte hasadımın meyvesi: bazı 

dostlarımın benim örneğim aracılığıyla yenilenmesi." Çünkü görevinizi yerine getirmezseniz, Krallığıma 

giremezsiniz. 

28 Üç kez size ruhunuzun kurtuluşunu önerdim, ama siz sesime sağır kaldınız. Bu sana yaptığım son 

çağrı. Bu nedenle, Beni dinlemenizi, alçakgönüllülüğü kuşanmanızı, yüksek kaidelerinizden inmenizi ve 

kalbinizden tüm nefreti kovmanızı istiyorum. 

29 Sözlerim süslü değildir, hepinizin anlaması ve farklı yorumlar yapmamanız için açıktır. 

30 Halkım arasında cahil kimse kalmamalı, çünkü sizi bilgelikle donattım. 
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31 Tüm ağaçlarda iyi meyveler ve diğer kötü meyveler görüyorum. Ama ikincisinden Bana hiçbir şey 

sunmayacaksınız. Bana sunmanız gereken lezzetli korkuları seçmek sizin kaderinizdir. Siz zaten tüm 

görevlerinizin farkındasınız. Eskiden gözlerinizi karanlık bir perde örttüğü için dünyada tökezleyerek 

yürüyordunuz. Ama ben yollarınızı aydınlatmak için gecenin içindeki bir şimşek gibi geldim. O zamandan 

beri nereye gittiğinizi biliyorsunuz. 

32 Bir adım atmadan önce vicdanınıza danışmayı öğrendiniz. 

33 Bugün, birleşmiş olduğunuz gibi, öğretilerime itaat edin. Çünkü büyük sınavlar yaklaşıyor. 

34 Efendi bir kez daha sizinle birlikte. Bu gün sizi şımartmaya, sevgi sözlerimle yükseltmeye, huzur 

öpücüğümü vermeye ve kalbinizde Bana ne sunduğunuzu sormaya geldim. 

35 Sizi yargılamaya değil, davranışlarınızda gerçek sevgi ve merhamete sahip olmanızı, vicdanınızın 

sesini dinlemenizi istemeye geldim. 

36 Her zaman sizin için kanımı döktüm ─bazen insanların dünyevi bakışları önünde, bazen de 

görünmez bir şekilde. Bu dünyada acı çekmemeniz ve dünyevi yaşamınızdan sonra öte dünyada ruhunuz 

için sonsuz yaşama kavuşmanız için sizi her zaman izliyorum. Ama Beni anlamadınız, sözüme itaat 

etmediniz ve bu nedenle, şu anda beyaz "buluttan" melodik çanımı çalmak ve sizden birleşmenizi ve 

birbirinizi sevmenizi istemek için geldim. 

37 Çalışmaya başladınız ama henüz kitabımın ilk sayfasını bile anlamadınız, oysa size öğretme 

sözümü verdiğim zamanın zaten kısa olduğunu biliyorsunuz. Öğretimi incelemeli, kavramalı ve 

yolculuğunuza cesaretle çıkmalısınız. Çünkü bu süre içinde size verdiklerimi öğrenmeden sizi kabul 

etmeyeceğim. 

38 Beni ağlattınız ve kanımı döktünüz ve şimdi Bana gelmenizi ve ayaklarıma kapanarak, "Efendim, 

işte talimat, işte hasat, işte insanlara verdiğim iyi örnek" demenizi istiyorum. İşte yenilenmiş insanlık." 

Dönüştürdüğünüz erkek ve kadını Benim önüme koymanızı istiyorum. Çünkü bu görevi yerine 

getirmeden Benim gizli bilgeliğimin kutsal alanına giremezsiniz. Ruhunuzun kurtuluşu için size çeşitli 

fırsatlar sunmak üzere bu dünyaya üç kez geldim. Ama siz sözlerimi umursamadınız ve buyruklarıma itaat 

etmediniz. Bu nedenle, size bunun o fırsatların sonuncusu olduğunu ve şimdi kalplerinize koyduğum şeyi, 

kendinizi alçakgönüllülükle giydirerek, sahte büyüklüğünüzün kaidesinden inerek, hemcinslerinize olan 

kin ve nefreti ortadan kaldırarak ve kendinizi birleştirerek gerçekleştirmeniz gerektiğini söylüyorum. 

Sizden istediğim budur, öyle ki adaletimin asası insanlığın üzerine düşmesin. 

39 Artık cahil değilsiniz, çünkü size talimatlarımı bol bol verdim ve sizden rica ediyorum: Neden 

öğrencilerimin Beni anlamak istemediklerini ve sözlerimi ve talimatlarımı farklı şekillerde ve kendi 

isteklerine göre yorumladıklarını görüyorum? Hepinizin Beni anlayabilmesi için sizinle kendi dilinizde, 

basit sözcüklerle konuşmadım mı? Bazılarıyla diğerlerinden farklı bir şekilde konuşmuyorum. Bu nedenle, 

yarın Bana, "Efendim, Sizi anlayamıyoruz, talimatlarınızı kavrayamıyoruz ve bu nedenle onları takip 

etmiyoruz" demenizi istemiyorum. ─ Hayır, İsrail, şu anda hala kalbinde taşıdığın zehri yok etmen 

gerekiyor. Bu yasayı doğru bir şekilde ele almalısınız, çünkü sizin günahınızdan o sorumlu değildir ve bu 

hatalar için benim çalışmamın suçlanması adil değildir. Onu size bir kar tarlası kadar beyaz ve saf olarak 

vermeme rağmen, insanlar neden onu takdir edemediler? 

40 İzleyin ve dua edin, çünkü sürekli olarak bazılarıyla diğerleri arasında anlaşmazlık görüyorum. 

Yasamdan uzaklaşmak istediğinizi görüyorum; kimileri Yasama sırtını dönerek, kimileri de önünüze 

koyduğum yolu doğru bir şekilde izlemek yerine kendi yollarına giderek, tökezleyerek ve dikenlere 

takılarak. 

Her yerde insanlığa benim size verdiğimden farklı bir meyve veren ağaçlar yetişiyor. Ama içinde iyi 

meyveler de olduğunu görüyorum ve bu nedenle size diyorum ki: Kötü meyveleri çıkarın ve sadece iyileri 

bırakın. Onları seçin ve Bana yalnızca saf tohumu ve altın buğdayı sunun. 

Artık eskiden olduğu gibi karanlığın çocukları değilsiniz. Çünkü yolunuzu aydınlatmak, hakikat 

yolunun ne olduğunu anlamanızı sağlamak için parlak bir şimşek gibi aranızda belirdim. Şimdi onu 

tanıyabilir ve üzerinde yürüyebilirsiniz, çünkü size güç verdim ve ilk adımları atabilmeniz ve daha sonra 

acı deneyimler yaşamadan ya da günaha düşmeden ve dünyada hüküm süren kötülük tarafından baştan 

çıkarılmanıza izin vermeden tek başınıza ama güvenli bir şekilde yürüyebilmeniz için elinizden tuttum. 

41 Bugün artık cahil çocuklar değilsiniz, bugün nasıl ilerleyeceğinizi, hangi işleri başaracağınızı, iyi 

ve kötü yolların neler olduğunu biliyorsunuz. Çünkü onlara danışasınız diye size yürek ve vicdan verdim. 
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Bu nedenle uzun zamandır sizden yasak meyveyi yememenizi, kardeşinizin onurunu kesmek için iki ucu 

keskin kılıcınızı çekmemenizi, her zaman tek olan Yasamın samimiyetinin ve mükemmelliğinin farkına 

varmanızı, böylece göksel buyruklarıma itaat ederek anlayış ve iyi niyetle yükselmenizi, böylece tüm 

dünyada barış olmasını ve artık yıkımın yaşamı yok etmemesini istiyorum. Sizi ağlarken ve ağzınızda 

acıyla görmek istemiyorum. Ayrıca bu gün size ilahi merhametimi vereceğim. 

42 Ne mutlu hazırlıklı olana, çünkü yolunda huzur görecek ve ruhunun ve bedeninin Benim 

merhametimle dolup taştığını hissedecektir. Bu zamanda güçlenerek yükselebilmeniz için sonsuz 

yücelikten kristal sular gönderiyorum. Size sevgimi akarsular halinde veriyorum ki ilerleyebilesiniz ve 

Benim yorulmak bilmediğimi anlayabilesiniz, öyle ki yarın Beni örnek alabilesiniz, kendinizi tüm 

materyalizmden, tüm kibirden kurtarabilesiniz ve sadece iyi işler getirerek, bu insanlığın kendini 

düşünebileceği boş bir ayna olabilesiniz. 

43 Ben her zaman kayıpları aramaya, onları günahtan kurtarmaya ve kurtuluş yoluna sokmaya 

geldim. Yarın büyük sınavlar gelecek ve Benim isteğim sizi İsa'nın cesur askerleri olarak savaşıp zafer 

kazanmış olarak bırakmaktır. 

44 Varlığım, otoritem ve özümle bu sabah aranızdaydım. Size günlük ekmeğinizi ve şifalı 

merheminizi veriyorum. Sizi, çocuklarınızı, acı çeken anneleri ve yaşlıları kutsuyorum. Herkese 

huzurumu, sevgimi ve ışığımı veriyorum. 

45 Sevin ey insanlar, sizi gerçeğe götürebilecek en saf sevgiyle sevin. O zaman bu sözlerle size ne 

anlatmak istediğimi anlayacaksınız. İsa'nın sizinle birlikteyken dudaklarını hareket ettiren güç sevgiydi ─ 

size söylediğim o ses: "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im." 

46 Bedenin gücünden daha büyük bir güç yoktur. Aynı zamanda arındıran ateş ve temizleyen lütuf 

suyudur. 

47 Sizinle ne kadar konuşursam konuşayım, bugün inanıp yarın artık inanmayan öğrenciler var; çünkü 

onların saatlerce imanları ve saatlerce kuşkuları var. 

48 Sizde insan yaşamından bıkmış ve aşırı derecede meşgul bir halk görüyorum ve bu da kendilerini 

spiritüalist olarak adlandıran ama dünyevi şeylere çok meyilli yaşayan bir halk ortaya çıkarıyor. 

49 Ama size şunu söyledim: Gerçeğe uyanın ve sadece kabın dışını temizleyen ya da iyi işler 

yapmaya çalıştıklarında, her şeyi vermemeleri gerektiğini, çünkü o zaman yoksul ve ağızlarına ekmek 

alamayacaklarını düşünen din bilginleri ve Ferisiler gibi davranmayın. 

50 Ah, böyle düşünenler daha ne kadar gölge gibi dolaşmak zorunda kalacaksınız! Sana öğrettiğim 

sevgiyi vermeyi öğrenmediğin sürece doğacak ve yeniden doğacaksın. 

51 Sonsuza dek küçük çocuklar olmanızı istemiyorum. Bu halkın dualarında Bana "Tanrım, Seni 

seviyorum" demesi ve sonra da onların yolunda bir merhamet işi yapmaması doğru mu? Neden hala seni 

hile yaparken yakalıyorum? Neden gerçek merhameti uygulamıyorsunuz ve uyguladığınız zaman da bunu 

sadece yaptığınız görülsün ve duyulsun diye yapıyorsunuz? 

52 Kendinizi kandırıyorsunuz ve bazen imanınız soğumuş olmasına rağmen imanınızla 

övünüyorsunuz. Görüyorum ki hayırseverlikte, sadakatte ve samimiyette de soğuksunuz. 

53 Size doğrusunu söyleyeyim, sadık kalmayı öğrenmeyen hiç kimse çarmıh kapısından 

geçemeyecektir. 

54 Sevgili öğrenciler, size söylüyorum: Zaman zaman size sert sözlerle hitap etsem de, bunlar 

yaptıklarınıza göre hak ettiğiniz adaleti talep eden sözler değildir. 

55 Ben sadece sözlerimle sizi kusurlarınızdan arındırmak istiyorum. Bu ziyafette Benimle birlikte 

olmak için kendinize hazırlamanız gereken "beyaz giysiler" nerede? 

56 Mabedimi görmek için içine girmek istiyorum. Ey insan ruhları, daha yeni doğduğunuza inanan 

sizler, oysa çok uzun zaman önce, içinde Baba'nın sevgisini ve Anne'nin sevgisini taşıyan O'ndan çıktınız! 

Çünkü her tür kusursuz sevgi O'ndan kaynaklanır. 

57 İnsanın bedeninin geliştiğini gördüğünüz gibi, ruh da onun içinde gelişir. Ancak beden gelişiminde 

bir sınırla karşılaşırken, ruhun mükemmelliğe ulaşması için birçok meseleye ve sonsuzluğa ihtiyacı vardır. 

58 Reenkarnasyonunuzun nedeni budur. Tanrı'nın babacan ve anaç yaratıcı ruhundan bir tohum gibi 

saf, sade ve temiz doğdunuz. Ancak bu sizi yanıltmasın; çünkü saf ve basit olmak ile yüce ve mükemmel 

olmak aynı şey değildir. 
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59 Bunu yeni doğmuş bir çocuk ve çocuklara öğretmenlik yapan deneyimli bir kişi ile 

karşılaştırabilirsiniz. 

60 Ruhunuz geliştikten sonra, yaşamın tüm aşamalarında kaderiniz bu olacaktır. Ama ruhunuz ne 

kadar yavaş ilerliyor! 

61 Size Tanrı'nın Krallığına girmenin yolunu birkaç kelimeyle öğrettiğimden bu yana neredeyse 2000 

yıl geçti: "Birbirinizi sevin" dedim. Bu "vadide" ya da diğerlerinde, dünyevi bir bedene sahip olarak ya da 

olmadan birçok kez yaşadınız. Ancak bu dersi nasıl öğreneceğinizi bilmiyorsunuz. 

62 Bu yüce öğreti ruhunuzda bir gerçeklik haline gelmeden önce kat etmeniz gereken uzun bir yol 

olacaktır. 

63 Bu dünya, sakinleriyle birlikte kendisini ruhsallaştırmaya ve böylece kaderin acılarına ve 

darbelerine bir son vermeye çağrılmaktadır. 

64 Sevgimin ateşi kalplerinizdeki karı eritecek ve yüzyıllar geçse de öğretmeye devam edeceğim ve 

sonunda öğrenecek ve seveceksiniz. 

65 Mecdelli Meryem'i hatırlıyor musun? Onun temsil ettiği sembolü anlamadın mı? 

66 İnsan aklı benim alegorilerimi anlamıyor, gizemin önünde duruyor ve sembolle yetiniyor. 

67 Bu semboller, insanlığın ışık çağında Tanrı'ya tapınmasında yer almaması gereken modası geçmiş 

imgelerdir. 

68 Mecdelli Meryem -dünyanın ona verdiği isimle günahkâr- benim şefkatimi ve bağışlamamı hak 

etmişti. 

69 Çok geçmeden kurtuluşuna kavuştu ki bu, günahları için sadece gönülsüzce af dileyen diğerlerine 

nasip olmaz. O kısa sürede aradığını bulurken, diğerleri bulamadı. 

70 Mecdelli tövbesiyle övünmeden bağışlanmıştır. Sizin de günah işlediğiniz gibi, o da günah 

işlemişti; ama çok sevmişti. Seven kişi insani davranışlarında sapmalar gösterebilir; ancak sevgi kalpten 

taşan bir şefkattir. Eğer affedilmek istiyorsanız ─onun gibi─ gözlerinizi sevgi ve güvenle bana dikin, her 

günahınız bağışlanacaktır. 

71 O kadın artık günah işlemiyordu. Kalbinden taşan sevgiyi Üstadın öğretisine adadı. 

72 Hatalar yapmış olmasına rağmen affedilmişti. Ama yüreğinde arındıran ateş yanıyordu ve 

günahkârın bağışlanmasından dolayı kendisini bir an bile İsa'dan ayırmadı. Müritlerim ise en kanlı 

saatlerde beni yalnız bıraktılar. Ama o küçük Meryem kendini benden ayırmadı, beni inkâr etmedi, 

korkmadı ya da utanmadı. 

73 Bu nedenle, çarmıhımın dibinde ve mezarımın başında gözyaşı dökmesine izin verildi. Çok sevdiği 

için ruhu kısa sürede kurtuluşa kavuştu. Kalbinde de havarisel bir ruh vardı. Onun dönüşümü gerçeğin 

ışığı gibi parlıyor. Ayaklarımın dibinde secdeye kapanmış ve bana şöyle demişti: "Tanrım, eğer dilersen 

günahlardan arınacağım". 

74 Öte yandan siz ─ günahlarınızı uzun dualarla örtbas ederek beni masumiyetinize ne sıklıkla ikna 

etmek istiyorsunuz? 

75 Hayır, öğrenciler, ondan öğrenin, her bir kardeşinizde Rabbinizi gerçekten sevin. Çok sevin ve 

günahlarınız bağışlansın. Bu gerçeği kalplerinizde çiçeklendirirseniz harika olacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 213 
1 Ruhumun ışığı sizinle birliktedir, Mesih ruhunuzun üstündedir ve insan dudakları aracılığıyla Bana 

götüren bir yol olarak yaşam ve gerçek Sözünü açıklar. 

2 Varlığının en saf haline girebilmem için mabedinin kapılarını aç. 

3 Bu güne "Diriliş Pazarı" diyorsunuz çünkü İsa'nın dünyevi yolculuğunda yaşadığı olayları 

hatırladığınız bir gün. 

4 Son olarak, gerçeğin mabedine girebilmeniz için gizem perdesini kaldırın. Bu öğretide, ışığımı 

örtmek için kullandığınız karanlık gizem perdelerinin üzerinizden kalkması için size anlamlı öğretiler 

açıklıyorum. Dinleyin: Yalnızca ölen kişi yeniden dirilebilir. İsa'nın o sırada "öldüğüne" inanıyor 

musunuz? Efendinizi "ölü" olarak hayal edebildiniz mi? 

5 Ölüm" sadece bir semboldür. Ölüm" yalnızca henüz hakikatin idrakine varmamış olanlar için 

vardır. Onlar için ölüm, arkasında gizem ya da hiçlik olan bir korku imgesi olmaya devam ediyor. Ama 

size diyorum ki: Gözlerinizi açın ve sizin de ölmeyeceğinizi anlayın. Bedenden ayrılacaksınız ama bu 

öleceğiniz anlamına gelmez. Siz de Efendiniz gibi sonsuz yaşama sahipsiniz. 

6 Bedenimi terk ettiğimde, Ruhum onlarla hakikat sözüyle konuşmak üzere ruhlar dünyasına giriş 

yaptı. Sizinle olduğu gibi, onlarla da İlahi Sevgi hakkında konuştum. Çünkü yaşamın gerçek bilgisi budur. 

7 Size doğrusunu söyleyeyim, İsa'nın Ruhu bir an bile mezar mağarasında değildi, yaşamın diğer 

dünyalarında yapacak pek çok sevgi işi vardı. Sonsuz Ruhum'un onlara bildireceği pek çok vahiy vardı ─ 

tıpkı size olduğu gibi. 

8 Ruhani varlıkların nasıl seveceklerini bilmedikleri dünyalar da vardır. Karanlıkta yaşarlar ve ışığa 

hasrettirler. Bugün insanlar, nezaketsizliğin ve egoizmin hüküm sürdüğü yerde karanlığın olduğunu, savaş 

ve tutkuların Tanrı'nın krallığına giden yolun kapısını kapatan anahtarlar olduğunu biliyor. 

9 Öte yandan sevgi, kişinin ışık alemini, yani hakikati açtığı anahtardır. 

10 Burada Kendimi insan bedenleri aracılığıyla tanıttım, orada ise ilhamımı doğrudan alamayanlara 

öğretebilsinler diye yüksek ruh varlıklarıyla doğrudan iletişim kurdum. 

11 Bu yüksek, aydınlık varlıklar burada sizin için ses taşıyıcılarıdır. 

12 Artık bu dünyaya gelme nedenimi ve o dünyaları ziyaret etme nedenimi anladığınızı düşünüyorum. 

13 Ruhlara dedim ki: "Yeniden doğacaksınız. Ama dünyevi bir bedende kefaretinizi ödemeden önce, 

ruhunuzu her türlü zararlı izlenimden arındırmalısınız ki yeniden doğuşunuzda yanan meşaleler gibi 

olabilesiniz. 

14 İçlerinde Kutsal Ruhumun ışığına sahip olanlar yanan meşaleler gibidir. Gerçeği bilmek 

istemeyenler, kendilerini bilgeliğimin ateşinde yakmadıkları için yanmayan sönmüş meşaleler gibidirler. 

15 Sönmüş meşaleler olmanızı istemiyorum, çünkü o zaman kaderinizi, yani ruhunuzun misyonunu 

yerine getiremezsiniz. 

16 Size doğrusunu söyleyeyim, sözümün insan zihninde parladığı anlarda, burada benim tezahürüme 

katılan ve sesimi duyan binlerce bedensiz varlık vardır. Sayıları her zaman fiziksel olarak mevcut 

olanlardan daha fazladır. Sizin gibi onlar da ışığın krallığına girmek için yavaş yavaş karanlıktan 

yükseliyorlar. 

17 Sana söyledim, sen ölümsüzsün. Bedeninizin hücreleri öldüğünde, bu ruhun öldüğü anlamına 

gelmez. 

18 Bu anma ve hatırlama günü, ruhun yüceliğinin, dirilişin, lambanızın ışığının sembolüdür. 

19 Kalplerinizde iman, merhamet ve ruhanileşme duygularını uyandırmak için bu anma günlerinde 

Kendimi aranızda tanıtmak Beni memnun etti. Bu saatleri kalplerinizi temizlemek ve arındırmak için 

kullandım. 

20 Neden kendinizi kirlettiniz? Çünkü kendinize Ruh'un gücüyle rehberlik edilmesine izin 

vermediniz; Ruh'un gücünü insan iradenizin, kibirlerinizin ve kaprislerinizin gücüyle karıştırdınız. 

21 Vicdanınızın sesini ne derece dinlediğinizi, komşunuza karşı hangi sevgi durumunda olduğunuzu 

bilebilmeniz için kalbinize, iç varlığınıza nüfuz etmeniz gerekir. O zaman ne ölçüde meşale yaktığınızı ya 

da söndürdüğünüzü bileceksiniz. 

22 Size söylüyorum: sevginize göre sahip olduğunuz güç, iyilik ve ışık da olacaktır. 
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23 Sizin de kurtuluş gününüz ve yüceltilme gününüz olacaktır. Hangi gün olacak? Hayatınızın savaş 

alanında zafer kazandığınız zaman. 

24 Dünya bir savaş alanı, öğrenecek çok şey var. Eğer öyle olmasaydı, bu gezegende birkaç yıl 

yaşamak size yeterdi ve yeniden doğmak için tekrar tekrar gönderilmezdiniz. Ruh için, üzerine kir ve 

materyalizm yapıştığında kendi bedeninden daha karanlık ve kasvetli bir mezar yoktur. 

25 Sözüm sizi bu mezardan kaldırır ve ahirette huzur ve ruhani ışık bölgelerine uçmanız için size 

kanatlar verir. 

26 Ruhunuz karanlığa karşı zafer kazandığı ve engelleri aştığı ölçüde, içinde ışık belirir. Bu nedenle, 

bazıları yolu diğerlerinden daha uzun sürede kat edecektir. 

27 Ruhsal ilerlemenin izini takip eden ve dünya yaşamlarından ve çağlardan geçerken ışığa, deneyime 

ve yukarı doğru evrime ulaşan kişi büyük olacaktır. 

28 Bu mücadeleden, çabalardan ve gözyaşlarından sonra, özgürlüğünüzü ve cennetinizi 

deneyimleyeceksiniz ─Ruh'un ışığıyla tamamen ışıldadığınız cenneti. 

29 Cennet belirli bir yer değildir, cennet ruhun tekâmülünün nihai hedefidir. Bu cennet kesin bir yer 

olmadığı için, hafif ruhun varlığından şüphe edenlerin neden "öleceğim" dediklerini ve ölümü bir son 

olarak düşündüklerini anlamalısınız. Ama sonsuz yaşama inananlar, "Sonsuza dek yaşayacağım" derler. 

30 İnançlarını ve dini pratiklerini somutlaştıranlar Tanrı'yı sınırlı bir biçimde anlar ve ararlar. 

31 Spiritüalist, Yüce Olan'ın her şeyin içinde olduğunu, dünyanın, evrenin ve sonsuzluğun benim 

özüm ve varlığım tarafından nüfuz edildiğini bilir. 

32 Beni bu şekilde tanıyan ve anlayan kişi Tanrı'nın yaşayan bir tapınağıdır ve artık Ruh'un 

vahiylerini semboller ya da imgeler aracılığıyla somutlaştırmayacaktır. 

33 Artık sadece tek bir cennet ve tek bir dünya olduğunu ve bunların belirli yerler olduğunu 

söylemeyin. Milyarlarca dünya var. İsa'nın söylediğini unutmayın: "Babamın evinde birçok köşk vardır." 

34 Maddi yaşamda doğanızın yasalarına uymanız iyi bir şeydir. Ancak, bu yasaların ebedi olmadığını 

anlayın. 

35 Yine alçakgönüllülere geldim, çünkü bu sözleri en iyi anlayanlar onlardır. "Alçakgönüllü olan 

yüceltilecektir" dediğimi hatırlayın. 

Diriliş Günü olarak adlandırdığınız bu günde kendinizi ruhanileştirin ki, şöyle diyebilesiniz: "Ben 

tapınağım ve kandil standıyım, ben sunuyum." 

Birbirinizi sevin, evet insanlar, çünkü seven kişi cenneti içinde taşır.  

Kutsanmış insanlar, İsrail'in on iki kabilesinin ruhları, insanlığın kalkanını oluşturmak için bu zamanda 

enkarne oldular ─ Sizi ruhsal ve fiziksel olarak hazırlıyorum, sizi istekli bir araç haline getirmek ve yeni 

nesillere örnek olabilmeniz için önünüze koyduğum bu yola sizi yerleştirmek için. 

36 Aranızda Ruben, Dan, Yahuda ve Levi'nin, İssakar ve Zevulun'un ve kabilelerin tüm atalarının 

soyundan gelenler var ve sizler güçlü ruhlar olarak bu gücü ve Tanrınıza olan inancınızı göstermeye 

devam edeceksiniz. 

37 "İsrail" adı yok edilemez ve bu halk kıskanılmış, sınanmış ve zulüm görmüş olsa da yok 

olmayacaktır, çünkü birçok neslin kabilesi ve yaşamı olan atalarınızın tohumudur. Bugün bu ırkın büyük 

ölçüde çöktüğünü ve yozlaştığını görüyorsunuz, çünkü "bedenini" ruhundan daha çok sevdi ve 

yetenekleriyle gurur duymaya başladı. Bu nedenle, bu hatalara düşmemeniz için sizi başka bir toprakta, 

başka bir ırkta bedenlendirdim. 

38 Ruhsallaştırma, zamanın başlangıcından beri size ilham edilmiştir. Bu, özenle beslemeniz için size 

verilmiş bir tohumdur ve onu ırk ayrımı gözetmeksizin tüm halklara aktarma görevini size emanet ettim. 

Bugün, zamanların doruğunda, bu tohumla ilgili olarak sizden hesap sormaya geldim. 

39 Siz insanlar hepiniz bu tohumu içinizde taşıyorsunuz; çünkü dünyevi bir bedene bürünmeden önce 

ruhsal varlıklardınız ve ruhsallaşma sizin için mukadder olan, kendinizi mükemmelleştireceğiniz yoldur. 

40 Sizler çok yetenekli insanlarsınız. Yine de yeteneklerinizi nasıl kullanacağınızı bilmediniz, Benim 

İrademi yorumlamak istemediniz. Ruhunuzun tazelenmesi, gelişmesi ve bereketlenmesi için hazırladığım 

bu dünyayı ebedi evinizmiş gibi sevdiniz ve ona derin kökler saldınız. Ruhani yaşamı unutuyor ve sizi 

bekleyen bu "vadiye" girişinizi hazırlamıyorsunuz. 
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41 Bakın, bu dünya, maneviyat ve hazırlık eksiklikleri nedeniyle çok az erdeme sahip olan ruhlarla 

doludur. Ama ne kadar acı, ne kadar pişmanlık onları büyüler. İster cehaletten ister isyandan olsun, 

yükselişlerini gerçekleştirememiş olan ruhların ilerlemesini sağlamadan o dünyada yaşamamalısınız. 

42 İnsanlığın ilerleme dediği şey ruhlar için öyle değildir. Çünkü eğer yüceltilselerdi, Beni yaratılmış 

her şeyden daha çok severlerdi ve insanlar arasında barış ve uyum olurdu. Ancak bunlar Bana yalnızca 

ruhani muhtaçlıklarını ve cehaletlerini sunarlar. 

43 İnsanların iyiliğe yönelmesi ne kadar zordur. Yasalarıma uymuyor ve yaşamlarınızı değiştirmek 

istemiyorsunuz. Size yenilenmeden söz ettiğimde sözlerim sizi rahatsız ediyor. Kurtulmuş olmanıza 

rağmen neden sessiz kalmamı istiyorsunuz? 

44 Güçlü ol İsrail, kötülükle savaş. Eğer içinizde kötülükten izler taşıyorsanız, kendinize karşı bile 

harekete geçin. Soluduğunuz atmosferi arındırın, her türlü yabancı etkinin üstesinden gelin, yeteneklerinizi 

ve olanaklarınızı kullanın, izleyin ve dua edin. 

45 Halkın imanını güçlendirin ve onunla öyle yüksek bir kule inşa edin ki, temeli sarsılmazken göğe 

ulaşsın. 

46 Dualarınızla ve ruhani çalışmalarınızla doğanın yıkıcı güçlerinin artışını durdurabilirsiniz. Çünkü 

1950'den sonra bugünkünden daha büyük bir güçle serbest bırakılacaklar. İnsanlık İyi Haber'i alabilmek 

için kendini arındıracak ve büyük acılarının ardından parlayan barış gökkuşağını görecek ve yeni bir 

yaşama girmeye davet eden çağrımı hissedecektir. 

47 Bugün, Dünya'ya döndüğünüzde, Varlığıma tanıklık ediyorsunuz. Bu, her zaman sahip olduğunuz 

görevlerden biridir. Ama sizinle bu şekilde konuştuğumda şaşırıyorsunuz çünkü ruhunuzun geçmişi 

hakkında hiçbir bilginiz olmadığına inanıyorsunuz. Ancak bu iz o kadar derindir ki ne siz ne de zaman 

hayat hikayenizi silebilir. 

48 Daha sonra öğretimi duyurabilmeniz için size talimat veriyorum. Sizi dinleyenler sözleriniz 

karşısında şaşıracak ve sizi yeni peygamberler ve elçiler olarak kabul edeceklerdir. O zaman seni 

sevecekler. 

Çalışmalarınızın meyve vermesini sağlayın. Çorak topraklara ekim yapmayın, çalışmalarımı alay 

konusu yapmayın. Bilge olun ve sizden isteyenleri hoşnut edin ve sizi nasıl kabul edeceklerini 

bilmeyenleri bağışlayın. 

49 Sözüm zihinlerinizde yankılandı ve Üstat olarak Ruhum yeni öğrencilerime talimat vermekten 

sevinç duyuyor. 

50 Dikkatle düşünürseniz, her zaman sizinle birlikte olduğumu ve ilk vahiyden bu yana mesajımın 

insanlara ruhsallaşma yolunda rehberlik ettiğini keşfedeceksiniz. İnsan ruhlarının bu dünyada yaşadığı 

birkaç bin yıldan sonra, size şu anda sahip olduğunuzdan daha büyük vahiy içerikli bir öğreti getirmem 

doğaldır. 

51 Her zaman Yasa'nın açıklaması olan Doktrinim, size Işığa giden bir yol, ruh için güvenli bir geçit 

olarak geldi. Yine de, kendilerine bahşedilen irade özgürlüğünü kullanan ve yaşamları için bir yol 

arzulayan insanlar, her zaman maddileşmenin kolay yolunu seçtiler; bazıları her zaman ruhani olana 

yönelten vicdan çağrılarına kesinlikle kulak asmadılar ve diğerleri de kendilerini ruhani yolda sağlam bir 

şekilde yürüdüklerine inandırmak için kültler ve ayinler yarattılar, oysa gerçekte Benim Adımı ve Benim 

Sözümü yaşamlarından sürgün edenler kadar benciller. 

52 Eğer buradan maddeleşmiş varlıkların yaşadığı "ruhani vadiyi" görebilseydiniz ─bu yaşamdan 

sonra ruhani yolculuk için hiçbir şey yapmamış olanları─ dehşete düşerdiniz. Ama bir an bile, "Tanrı'nın 

adaleti ne kadar da korkunç!" demeyeceksiniz. Hayır, bunun yerine şöyle haykırırdınız: "Kendimize karşı 

ne kadar katı yürekli, ne kadar adaletsiz ve acımasızız! Ruhlarımıza karşı ne kadar ilgisiz ve İsa'nın 

öğrencileri olarak ne kadar soğuk davrandık!" 

53 Bu nedenle Baba, bu varlıkların bazen yaşamlarınızda kendilerini göstermelerine ve size karanlık 

ve huzursuz yaşamlarının acı verici, baskıcı haberlerini getirmelerine izin verdi. Onlar, ne ruhani evlerinin 

ışıltılı aydınlığına ne de yaşadıkları yeryüzünün güzelliklerine sahip olmayan bir dünyanın sakinleridir. 

54 O geniş kafa karışıklığı, pişmanlık, acı, kasvet ve umutsuzluk vadisi ancak bu varlıkları birbiri 

ardına uyandıran vicdanın ışığıyla aydınlanır. Bu ışık nihayet tüm ruha nüfuz ettiğinde, yolunu tanır, hala 

üzerinde olan maddeleşme giysisini atar, yeniden yaşadığını, yeniden yükseldiğini, bir sesin onu 
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sonsuzluktan çağırdığını ve bu sesin zamanın başlangıcından beri ona ışık ve mutluluk yolunu işaret eden 

Baba'ya ait olduğunu hisseder. 

55 Hiçbiriniz kafa karışıklığının karanlığında kalmasın, tövbenin gözyaşı kadehini içmesin. 

56 Kendinizi bu sonsuz acıdan kurtarmak için, ruhunuza merhamet edin, kendinizi kandırmaya 

çalıştığınız görünürdeki işleri değil, gerçek sevgi işlerini yapın. 

57 Benim öğretilerim maneviyatı aktarır ve maneviyat doğruluk, samimiyet, ışık, içtenlik ve sevgi 

anlamına gelir. 

58 Bu benim yolum, eşsiz olan ─başlangıçtan beri sizin için işaretlenmiş ve her vicdanda yazılı olan. 

59 Varlığınızın en gizli yerinde bir kez daha yankılanan sesim sizi kayıp yola, unutulmuş yola 

çağırıyor ki maddi ve manevi olan arasında var olan sis perdesinden geçmek zorunda kaldığında ruhunuz 

için ışık, tatmin ve yükseliş olacak erdemleri elde edebilesiniz. 

60 Size bu perdeden söz ediyorum çünkü düşük ruhsal gelişim düzeyiniz henüz var olan tüm yaşam 

dünyalarını bir araya getirmenize olanak vermiyor. Tıpkı kardeşlik eksikliğinizin sizi yeryüzünde halklara 

ve uluslara böldüğü gibi, evrende de olgunlaşmamış varlıklar kendilerini dünyalar, ana gezegenler ve 

dünya alanları ile ayrılmış gördüler. 

61 Bu dünyanın sınırlarının sevgiyle kaldırılacağı ve dünyaların ruhsallaşma yoluyla birbirlerine 

yaklaşacağı zaman gelecektir. 

62 O zamana kadar, vicdan ve özgür irade arasındaki mücadele devam edecek ve insan bu iradeyi 

kullanarak hayatını istediği gibi şekillendirecektir. 

63 Bu iki güç arasındaki mücadele doruk noktasına ulaşacak ve zafer, Baba'sına mutlak bir sevgi 

sunarak O'na şöyle diyecek olan Ruh'un tarafında olacaktır: "Tanrım, irade özgürlüğümden vazgeçiyorum, 

sadece bende Senin isteğini gerçekleştir". 

64 Bu şekilde önüme geleni kutsayacağım ve onu ışığımla kuşatacağım. Yine de kendisine bahşedilen 

o kutsanmış özgürlüğü bir daha asla ondan esirgemeyeceğimi bilmesini isterim. Çünkü Babası'nın isteğini 

yerine getiren, sadık ve itaatkâr olan kişi, Rab'binin güvenine layıktır. 

65 Ruhani yaşam hakkında size söylediklerimi anlıyor musunuz? Her şeyi karmaşıklaştıran 

öğretilerinizin ve talimatlarınızın aksine, ruhsal olanın ne kadar basit ve açık olduğunu görün. 

66 Bir düşünün, havariler. 

67 Gizli hazinem açılır ve ses taşıyıcısı aracılığıyla insanlara ondan bir şeylerin açıklanmasına izin 

veririm. 

68 1866 yılında, Mesih'in doğumunu müjdeleyen yıldız gibi bir yıldız parladı. Çok az kişi gördü 

çünkü dünya uykudaydı. 

69 Bu yıldız İlyas'tı ve Roque Rojas'ın zihni aracılığıyla tezahür etmesiyle yeni bir ruhani çağ açıldı. 

Işığıyla insanlara rehberlik etmek ve onlara büyük bir vahiy zamanını duyurmak için yolu aydınlattı. 

Ancak İlyas benim peygamberim ve öncüm olduğu için, onun ruhu aracılığıyla tezahür edeceğim zamanı 

aynı şekilde bildirdim. 

70 Bu mitingin ilk dinleyicileri, ilk tanıkları, Roque Rojas'ın söylediği sözlerin kendisinden değil, 

ötesinden geldiğini, teselli, vaat ve umut dolu bir söz olduğunu duyduklarında şaşırdılar. 

71 Az sayıdaki öğrenci büyüdü ve daha sonra yeni ses taşıyıcıları aracılığıyla Efendi'nin varlığını 

kabul ettiklerinde, Söz'de susuzluklarını giderebilecek ve açlıklarını giderebilecek tek şey olan ilahi lezzet 

ve ruhsal öze sahip bir meyve olduğunu fark eden büyük bir kalabalık haline geldi. 

72 Bu toplulukta, basit ve alçakgönüllü yüreklerden oluşan, ancak beni takip etmek için sevgi ve 

inançla dolu yeni bir havarilik ortaya çıktı. Elbette aralarında, varlığıma inanmak için görmek zorunda 

olan yeni bir Thomas, bana inanmasına rağmen insanlardan korktuğu için beni inkâr edecek yeni bir Petrus 

ve para ve dalkavukluk için sözümü ve gerçeği çarpıtarak bana ihanet edecek yeni bir Yahuda İskariot 

eksik değildi. 

73 Bu halkı oluşturan kalabalıklar çoğaldı ve şehirlere, kırlara ve köylere dağıldı; ve bu halktan 

gerçeğin ve doğruluğun elçileri, Rablerinin öğretisinde gayretle dolu fedakâr işçiler ve gerçeği söyleyen 

saf yürekli peygamberler çıktı. 

74 Onları ölçülemeyecek kadar büyük, görünmez bir ruhani sofraya oturtuyorum ki, göksel ekmeğimi 

yesinler ve sonsuzluk şarabımı içsinler, böylece görevlerinde asla güçsüz kalmasınlar. Bazıları dinlerken 
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ruhsal olarak kayıtsız kalırken, meraklı oldukları için Beni durmadan sorgulayanlar da vardır. Bana 

Kendimi neden bu biçimde insanlığa açıkladığımı, İlyas'ın neden daha önce geldiğini, İlyas'ın kim 

olduğunu ve Roque Rojas'ın kim olduğunu ve Yedi Mührü kimin kırdığını soruyorlar. 

75 Herkese mükemmel Üstadın sevgisiyle cevap veriyor ve talimat veriyorum. Görkemli sunakların 

ya da gösterişli törenlerin ortasında gelmediğim için bazılarının kafası karıştıysa, ruhanilikleri diğerlerine 

İsa'nın asla şatafat ya da gösteriş değil, yürek aradığını söyler. 

76 Ben her zaman ruhunuz için geldim, bedeniniz için değil. Çünkü beden maddesi, rahmi onu 

arzulayan toprağa aittir; ruh ise vicdanı aracılığıyla onu çağıran ilahi sesi her zaman duyacaktır. 

77 Şimdiki, son gelişimde vaaz verme zamanım uzun sürelidir. 1866'dan 1950'ye kadar olan dönemi 

kapsamaktadır. 

78 Talimatımın ilk meyveleri, putperestliği, fanatizmi, batıl inançları, yanlış yorumları ve ayrıca 

bencilliği, kötü niyeti, ahlaksızlığı ve her türlü lekeyi ortadan kaldırarak ruhsal ve fiziksel yenilenmeniz 

olacaktır. Bu gerçekleştiğinde, kimsenin kafasını karıştırmadan Kanunumdan bahsedebileceksiniz. O 

zaman hatalarınızı benim öğretime dayatmayacaksınız ya da bunları sadece kendinize saklayarak 

gizlemeye çalışmayacaksınız. 

79 Ruhunuzu daha mükemmel bir din uygulamasıyla, kalbinizi erdemli bir yaşamla yükseltin, o 

zaman yeni bir dünyanın, Üçüncü Çağ Vahyimde size getirdiğim ruhsallaşmanın temelleri üzerinde nasıl 

yükseleceğini bilen yeni bir insanlığın başlangıcı gibi olacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 214 
1 Size Sözümü insan dudakları aracılığıyla veriyorum çünkü insanlara sürekli olarak gönderdiğim 

mesajları bile algılamıyorsunuz. Kendimi insan aklı aracılığıyla tezahür ettirmek zorunda kalmamın 

nedeni budur. Kendimi ifşa etmek için insani araçlara ihtiyacım olduğundan değil. Buna ihtiyacı olan 

sizsiniz. 

2 Benim sevgi dolu yasam yalnızca Bana gelebilmeniz için yolunuzdaki dikenleri teker teker 

temizlemeye geldi. 

3 Baba için hiçbir şey imkânsız ya da zor değildir. Bu nedenle, insanın kendisini tezahürüm için bir 

araç haline getirdim ve böylece kusurlarınızı bağışlayarak ve kusurlarınıza gücenmeyerek size olan 

sevgimi kanıtladım. Ayrıca size bilge, sevgi dolu, İlahi Sözümü zayıf bir akıl ve saf olmayan ve beceriksiz 

dudaklar aracılığıyla verdiğimde de gücümün kanıtlarını verdim. 

4 Ses taşıyıcısının beden maddesinin yok olduğunu hissettiğinizde ve Üstadın varlığını 

algıladığınızda hepiniz bu mucizeyi gördünüz. İlahi sözle sevindiniz, kendinizi bir ışık dünyasına 

taşındığınızı hissettiniz ve kendinden geçmenin ruhani huzurunun tadını çıkardınız. 

5 Efendi sizinle konuşurken ne kadar zaman geçti? Ne kadar zamandır o yüksek durumdaydınız? 

Söyleyemezsiniz, çünkü o saatte zamanın ötesindeydiniz. 

6 Daha sonra, öğretme sözü sona erdiğinde, sözlerimi tekrarlamak için evinize dönmek için sonsuz 

bir özlem duydunuz. Yolda sizi kıran biriyle karşılaşıp onu affetmek ya da ihtiyacı olan biriyle karşılaşıp 

ona Varlığımın Müjdesini götürmek gibi asil bir arzunuz vardı. 

7 Sonunda duyduklarınızı bildirmek istediğiniz biriyle karşılaştığınızda, dudaklarınızın bu ilahi 

talimatı iletmek için çok beceriksiz olduğunu fark edersiniz ve sonra bu sözün gerçekten derin olduğunu 

ve bu ses taşıyıcılarının aktif hale gelme şeklinin de dikkatinizi hak ettiğini fark edersiniz. 

8 Üstat, ilahi sözü ifade edemeyecek kadar beceriksiz olduklarını düşündükleri için acı çekenlere 

şöyle der: "Endişelenmeyin, çünkü ses taşıyıcıları aracılığıyla tezahüre bile ihtiyaç duymayacağınız gün 

gelene kadar yetenekleriniz yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Çünkü size gönderdiğim mesajı, ruhtan ruha 

mükemmel diyalog yoluyla doğrudan alacaksınız. 

9 Bu adımı atmaya hazır olduğunuzda ─şimdi size söylediklerime çok dikkat edin: hayat o zaman 

ruhunuz, duyularınız ve zihniniz için bir bilgelik akışı, bir aşk şarkısı, sizi Yaratıcı'ya götüren bir merdiven 

gibi olacaktır. 

10 Bir an önce bu yüksekliğe erişin ki yüksek, ruhani bir şekilde ve yaratılmış olan her şeyle gerçek 

bir uyum içinde yaşayabilesiniz. 

11 Şu anda sizler, gücü ve bilgeliği sonsuz bir öğretinin küçük çocuk öğrencilerisiniz. Ama bunu size 

öğreten kişi tüm ustaların ustasıdır. O'nun size isteyerek rehberlik etmesine izin verin ve O'nun sevgisinin 

yolunuzdaki tüm dikenli çitleri ve tökezletici engelleri kaldırdığını göreceksiniz. 

12 Bu Üçüncü Çağ'daki Sözüm, insanların ruhlarında var olan ölçülemez boşluğu doldurmak istiyor 

─insanların insan sevgisiyle, dünya zenginlikleriyle, dışsallaştırılmış ayinler ve kültlerle asla 

dolduramadığı bir boşluk. 

13 Uzun zamandır beklenen mesaj, onu bekleyenleri kutsayarak ve uyuyanları uyandırarak şimdi size 

geldi. Mesajım herkes içindir ve yavaş yavaş her kalbe, her halka ve her ulusa ulaşacağı zaman herkes onu 

öğrenecektir. 

14 Benim Sözüm, bu insanlığın karanlığında parlayan gerçeğin ve adaletin ışığıdır. Ruhunuzla 

konuşur ve geliş nedenimi ve her gizemin açıklığa kavuşturulmasını bilebilmesi için ona düşünmesi için 

ilham verir. 

15 İnsanın barış ilahisi söyleyebilmesi için sevmesi ve affetmesi gerekir. Artık ne bencilliği, ne kini, 

ne nefreti ne de kuruntuyu besleyin. Çünkü o zaman, insanlar arasında barış krallığını kurmak için size 

gelmek isteyen Ruhumu durduracaksınız. 

16 Evet, insanlar ─ insanlığın sadece küçük bir parçası olmanıza rağmen, var olan ahlaki ve maddi 

bozulmayı biliyorsunuz. Onların sefaletini ve muhtaçlığını, acılarını ve çaresizliklerini görüyorsunuz. Bu 

sefalet ve acı sadece beden tarafından değil, aynı zamanda liyakat eksikliği nedeniyle zayıf düşen ruh 

tarafından da çekilir. 
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17 İnsan kardeşlerinizin liderleri olun, benim yol göstericilerim olun. Sevgimi hissedin ve koşulsuz ve 

özverili bir şekilde sevin. Aydınlanın ve bu ışığı dünyaya taşıyın. Kendinize gerçeği ilham edin ve çağlar 

boyunca size verdiğim büyük vahiyleri araştırın ve bu bilgiyi sizden daha az bilenlere ulaştırın. 

18 Bu ışıkla kendinize nüfuz edin ve ruhunuza bahşettiğim olanağı keşfedin. Eğer bu armağanların 

değerini bilirseniz, yaşamı nasıl seveceğinizi bilirsiniz ve daha şimdiden içinde yaşadığınız bu dünyevi 

vadide sonsuz yaşamı sever ve tanırsınız. 

19 Kendinize Benim havarilerim demek istiyorsanız, çok sevin ve affedin. Beni düşünün ve 

sıkıntılarınız yok olsun. Kırıldığınızda acı hissetmeyin. Kutsayın ve davanızı Bana bırakın. O zaman, 

zenginlikleri nedeniyle zengin olduklarını düşünenlerden daha mutlu hissedeceksiniz. Çünkü o zaman 

affetmiş olacaksınız. Bu bağışlamanın kurtuluşunuzun bedeli olup olmadığını bilemezsiniz. Bu eylemle 

size acı çektiren kişinin ruhunu aydınlatabilecek ve böylece onu da kurtarmış olacaksınız. 

20 Her şeyi sevin, soluduğunuz havayı bile, çünkü tüm yaratılışta olduğu gibi onda da benim sevgim 

vardır. İçinde yaşadığınız zamanı ve saati sevin, çünkü Ruhum her şeyde tezahür eder. Sizi çevreleyen 

doğanın nasıl barış ve sevgi istediğini hissetmiyor musunuz? Doğanın tüm güçlerini, tüm canlıları eski 

haline getireceğim. Ancak insan, yıkıma neden olan hatalarının tüm sonuçlarına katlanmak zorunda 

kalacaktır. 

21 Şu anda size verdiğim bu ekmek insanlığın ihtiyacı olan besindir ─ onu güçlendirebilecek tek 

şeydir. Onu sevgiyle kabul edin ve onunla güçlenin ki görevinizi yerine getirebilesiniz. 

22 Hayatınızı dolu dolu yaşayın, inancınızı kanıtlayabilmek için kendinize güvenerek ve sabırla 

yaşayın. Korkma, ben seninleyim. Eğer güçlüyseniz, şehrinizin taş taş çöktüğünü görebilecek ve 

umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Çünkü içinizde tanrısal bir güç var; Ruhumun bir parçası sayesinde 

hemcinslerinizin yüreklerinde büyük işler başarabilirsiniz. Acı çekenlere sevinç verebilir, gözyaşlarını 

kurutabilir, depresif bir ruhu onarabilirsiniz. İnanç ve sevgiyle yaptığınız işler büyük ve yıkılmaz olacaktır. 

23 Sevgimin sizi sonsuz yaşama götürmesine izin verin. Gözlerinizi açın ve tüm çocuklarımın 

mutluluğu için yarattığım görkem ve güzellikleri paylaşın. Kutsamalarım inanan ve inanmayan herkese 

ulaşır. Artık ayaklarınızı incitmemeniz ve Cennetteki Babanıza itaat ederek her zaman güven içinde 

yürüyebilmeniz için yolu dikenlerden arındırıyorum. 

24 Sözümde size acılarınız için şifa getiriyorum, Sözünüze hastalar için merhem koyuyorum. Ama 

anlayın ki, bu merhem sadece beden için değil, aynı zamanda ruh için de. Sadece dünyada yaşayanlar için 

değil, aynı zamanda ruhani olan için de. 

25 Zaman zaman, bu ses taşıyıcıları aracılığıyla sizinle konuştuğumda, bazılarının kafası karışmış ruh 

varlıkları tarafından kuşatıldığını, bazılarının onlar tarafından ele geçirildiğini ve bazılarının da onlar 

tarafından zulüm gördüğünü görüyorum. Bunlar iradenize hükmeder, zihninizi karıştırır veya bedeninizi 

hasta eder. Sonra onlarla ruhun diliyle konuşur ve onları yolunuzdan uzaklaştırırım. Ancak her şeyin 

Efendi tarafından yapılması gerekmez. Bu varlıkların, ruh kardeşlerinizin, dünyevi yaşamınızı istila 

etmelerinin nedeninin ne olduğunu ve kendinizi onların kötü etkilerinden kurtarmak ve aynı zamanda 

şefkatinizi hak eden ruhlara ışık tutmak için ne yapmanız gerektiğini bilmenizi istiyorum. 

26 Artık insan yaşamına ait olmayan ruhlar insanlara gelir ve onlarla birlikte yaşamaya devam eder. 

İkinci Çağ'da, bazı ele geçirilmiş kişilerin Bana getirildiği vakaları kullandığımda, size bu konuda pek çok 

ders verdim. Fakat o insanlar ve onların rahipleri bu vahiylerin anlamını kavrayamadılar ve Beni kendi 

kötü düşüncelerine göre yargıladılar. 

27 Şimdi bu bilgiye sahip olmanız ve size savaşmak ve karışıklığı yenmek için silahlar vermek üzere 

öğretimi genişletiyorum. 

28 Öğrenciler: Aranızda huzursuz ve ışıksız ruhların bulunmasına neden olan şey kötü düşünceler, 

kötü sözler, temel tutkular, kötü gelenekler ve ahlaksızlıklardır. Tüm bunlar, ─kendilerini arındırmadıkları 

için─ içinde yaşamak için saf olmayan "konutlar" aramak zorunda olan herkesi kendine çeken bir güç 

gibidir. Onlar zaten dünyevi bedenleri olmayan, kafa karışıklıkları içinde kendilerini onlar aracılığıyla 

ifade etmek için yabancı bedenler arayan varlıklardır. Ancak kafa karışıklıkları ve etkileri sonucunda 

başardıkları tek şey: huzuru bozmak, zihni bulandırmak veya yaklaştıkları kişileri hasta etmektir. 

29 Bu ruhlar hastalık timsalidir, ne yaşamın ne de ölümün ne olduğunu bilen gölge âlemlerin 

sakinleridir. 



U 214 

38 

30 Ruh'un Işığı olan ben, ruhsal yaşamı ölmüş olanları azaplarından kurtarmak ve onlara anlayıştan 

gelen huzuru hissettirmek için birbiri ardına kayıp olanları arıyorum. Ama size tekrar söylüyorum, sadece 

Üstat değil, öğrenciler de, dünyevi gözlerinize görünmez olsa da, kendini nasıl hazırlayacağını bilen 

kişinin duyarlılığı tarafından algılanabilir olan bu varlıklara ışık getirmelidir. 

31 Sizinkinden daha çok sayıda ve daha güçlü olan bu dünyanın kötü etkilerine karşı savaşmanın 

doğru yolu dua etmek, öğretilerimin talimatlarına sadık kalmak ve iyilikte sebat etmektir. Bu silahlarla 

savaşan kişi sadece kendini özgürleştirmekle kalmaz, aynı zamanda ruhani kardeşlerini de kurtarır ve 

özgürleştirir. 

32 Bu öğretiyi bilmiyor olsaydınız nasıl spiritüalist olabilirdiniz? Eğer İsa ele geçirilmiş olanları 

iyileştirdiğini açıklamamış olsaydı, uyguladığı şifa nasıl tam olabilirdi? 

33 Sözlerimi iyice inceleyin ve öğretilerimden bilim çıkarmaya çalışmayın ya da sizi özgür kılmak 

için öğrettiklerimden yararlanmayın, size şaşkınlık vermiş olabilecek kişileri sevmeden, çünkü o zaman 

onlarla birlikte siz de karanlığa düşersiniz. 

34 Ne zaman iyi işlerinizle bu dünyayı, içinde yaşayan herkesin rahatsız olduğu ve daha sonra ışıkla 

dolu olarak yoluna devam edeceği bir dünya haline getireceksiniz? Nihayet ne zaman bu kötü etkiler 

dünyasının varlığı için uygun bir mesken olmaktan çıkacaksınız? 

35 Bu gerçeği dikkate almazsanız, kendinizi bu tuzaklardan asla kurtaramayacaksınız ve çok sayıda 

zavallı ruhun yararına hiçbir şey yapamayacaksınız. Hem bazılarınız hem de diğerleriniz ─ hastalıklarını 

sürekli olarak birbirlerine bulaştıran hasta insanlar─ olacaksınız. 

36 Öyleyse, öğretilerimin amacını, yeniden gelişimin anlamını, Sözümün ışığıyla taşıdığı her şeyi 

düşünün ki, artık kendinizi bu dünyanın tek sakinleri olarak görmeyesiniz. Sizi çevreleyen her şeyi görün 

ve gerçekten ışığın çocukları olun. 

37 Beni dinleyin, Sözümü kavrayın ve sizi temin ederim ki o zaman hızla tüm çağların ve tüm 

dönemlerin Efendisinin öğrencileri olacaksınız. 

38 İsrail halkı: Çağlar boyunca birçok savaşta çelikleştiniz, köleliğin, zulmün, uzun yolculukların 

sıkıntılarını yaşadınız. Dinlenin ve şimdi size geçici bir ev olarak verdiğim bu dünyada özgür olun. Bu 

dönemde süt ve bal akan bir ülke aramaya gitmeyeceksiniz, Samiriye'ye doğru yola çıkmayacaksınız, ama 

benim Ruhsal Krallığımı arayacaksınız. Sizi huzurun tadını çıkarmaya, bilgeliğimin ışığıyla 

kucaklanmanıza izin vermeye ve kaybettiğiniz güçlerinizi yeniden kazanmaya davet eden bu muazzam 

"vadiye" geleceksiniz. 

39 Ruhunuzu açın, çünkü yeni bir zamanda yaşıyorsunuz ve Baba'nın ilk doğan Oğlu olarak, insanlık 

arasında size göre olan bu ruhsallaşma aşamasını başlattınız. 

40 Görevinize başlamadan önce Beni dinleyin ve Benden öğrenin. Benim Sözüm ders kitabıdır ve 

onun derslerini anladığınızda, hemcinslerinize gidin, vaaz verin ve çalışmalarınızı sözlerinize ekleyin. 

İlhamınızın verimli olabilmesi için dua edin ve Benimle ve koruyucu meleklerinizle iletişim kurun. Tüm 

enerjinizi misyonunuzu yerine getirmeye yoğunlaştırabilmeniz için sizi içsel bir tefekkür yaşamına 

başlamaya davet ediyorum. O zaman kısa bir süre içinde varlığınızın dönüşümünü deneyimleyeceksiniz. 

Kaderinizi net bir şekilde görecek ve insan kardeşlerinizin yolunu aydınlatacak bir ışık feneri gibi 

olacaksınız. 

41 Gelecekten korkmayacaksınız çünkü benim sizin rehberiniz olduğumu ve her şeyi adaletle 

sağladığımı biliyorsunuz. Öyle bir an gelecek ki, Benden ilham alacaksınız ve ruhunuzla hareket ederek 

hastaları arayıp bulacak ve onlara teselli vereceksiniz. Gerçek bilgiye aç ve susuz olanlara yönelecek ve 

onlara ışık olan Sözü vereceksin. Mirastan yoksun bırakılmışlara, aşağılanmışlara da gideceksiniz ve 

onlara da elinizi uzatacaksınız. O zaman yakında kendinizi danışmanlara, rehberlere ve insanların 

savunucularına dönüşmüş olarak göreceksiniz. 

42 Hemcinslerinizin içine düştüğü yıkım ne kadar büyükse, onlara karşı sabrınız ve merhametiniz de 

o kadar büyük olmalıdır. 

43 Hepinizin başlangıçta saf olduğunuzu ve sonunda yine saf olacağınızı biliyorsunuz. Aslınızı 

unutmayın ve Bana çabucak dönebilmek için yolunuzda acele edin. 

44 İnsanlık sayıca çoğalmıştır ve yeryüzü bu tohumla doludur. İnsan, zamanın başlangıcında 

kendisine verdiğim buyruğu yerine getirdi. Yine de nasıl itaat edeceğini bilemediği pek çok yasa vardır. 

Onu büyük işler yapmaya sevk eden şey sevgi değildir. Emek verdiği şey akıl değildir. Ruhu çok alçalmış 
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ve düşerken dengesini kaybetmiştir. Ama ben onu durduruyorum ve hak ettiği seviyeye dönmesini 

sağlıyorum. Ruha yerleştirdiğim erdemler o kadar büyük ki ─eğer onları kullanmaya istekli olsaydı─ çok 

yüksek bir seviyede olurdu ve acı çektirmek için onu ele geçirmezdi. 

45 Kaybettiklerinizi hâlâ geri kazanabilirsiniz. İşte bu yüzden size geldim ve yükselişinize ulaşmanız 

için size tüm imkânları sağladım. 

46 Bana gelin, insanlık, Benden isteyin ve size vereyim. Lütuf armağanlarım durmadı, çeşme isteyen 

herkes için lütufla dolup taşıyor. Sizi bağışlıyorum ve görevinizi yerine getirmeye başlayabilmeniz için 

sizi saflaştırıyorum. 

47 Susuzluğunuzu giderdiğiniz ve yorgunluğunuzun kaybolduğu ilham kaynağına hoş geldiniz. 

Ruhların sevgiye olan susuzluğunu gideren o kristal berraklığındaki su Benim içimdedir. 

48 Bu süre zarfında hayat yolculuğunuz tehlikeli ve günlük işleriniz zor hale geldi. Bu nedenle, hac 

yolculuğunuzu Sözümün ışığıyla, yani umutla aydınlatmaya geldim. Öğretilerimde sizi sürekli olarak 

devam etmeye teşvik ediyor ve varoluşunuzun geçiciliğini unutmamanızı hatırlatıyorum, sonrasında sizi 

huzuruyla saracak bir öte dünya sizi bekliyor. 

49 Sizler gerçekten Sözümün özüyle beslenen çöl gezginlerisiniz ve ruhunuzun inancıyla 

cesaretlenerek ulaşmanız gereken hedefe doğru çabalıyorsunuz. 

50 İnanç, yükselten, dönüştüren ve aydınlatan bir güçtür. Bu sayede insan Yaratıcısına yükselebilir. 

Çünkü onun ışığı, kişinin Baba'ya ulaştığı yasanın yolunu aydınlatır. 

51 Bu şekilde, bu inançla, bu zamanın getirdiği tuzakları ve kader darbelerini ruhen ve bedenen tam 

bir rıza ile kabul ederek yolunuza devam edersiniz. Ama benden söz edeceğiniz ve sizinle nasıl birlikte 

olduğuma, Beni nasıl işittiğinize ve gördüğünüze ve ayrıca Benim ilham verici aktarımımı nasıl aldığınıza 

tanıklık edeceğiniz gün gelecektir. Ruhsallaştırma öğretisini anlamaya hazır insanlar bulacağınızı size 

duyuruyorum. Bugün Efendi'nin aranızda olduğunu ilan edemezsiniz, çünkü size inanmazlar ve deli 

olduğunuzu düşünürler. 

52 Tanrı tarafından esinlenenlerin her zaman nasıl yanlış değerlendirildiklerinin tarihine bakın, çünkü 

materyalizmle kaplanmış insanlar gerçeği göremezler. 

53 Benim İşimden bahsettiğinizde, fanatizme, cehalete ve materyalizme düşmüş olanlarla 

karşılaştığınızda da aynı şey başınıza gelecektir. Onlarla birlikte benim öğretimi açıklayacaksınız ve her 

biri kendi ruhsal gelişimine göre bunu anlayacak. Ama sonunda bu gerçek parlayacak çünkü ben 

gerçeğim. 

54 İnsanlar huzura kavuştuğunda, Üstadın size ruh için büyük öğretileri açıklayacağı zaman gelmiş 

olacaktır ─ daha büyük evrime sahip olacak gelecek nesiller tarafından anlaşılacak olan vahiyler. 

55 Benimle birliktesiniz ve sizin karşılaştığınız engellerle karşılaşmayacak olsalar da, meyvelerin 

sizden sonra gelenler tarafından tadına varılacağını bilerek ekmeyi öğrenin. Ama yine de çalışmalarınızı 

yargılayacaklardır. Bu nedenle, yol boyunca sevgi ve merhamet izleri bırakın ki, ruhsal yaşamınızda size 

öğrettiğim Yasa'yı yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayabilesiniz. Sözümü araştırın ve bırakın sizi 

Ben yargılayayım. Bu arada, yaşamlarınızı ve işlerinizi düzeltin. 

56 Eğer hemcinslerinizin benim öğrencilerim olduğunuzu keşfetmelerini istiyorsanız, bunu 

yüreğinizin yumuşaklığıyla bilmelerini sağlayın. Alçakgönüllülük davranışlarınıza yansısın; çünkü yüreği 

yumuşak olanın ruhu da yumuşak olur. Gururlu ve kibirli insan güçlü görünür, ama gerçekte ruhu fakirdir. 

57 Spiritüalizm, ruhu durduran insanoğlunun getirdiği gelenek ve görenekleri yok eder. Spiritüalizm, 

Yaratıcısına ulaşıncaya kadar yetileri ve nitelikleri aracılığıyla kendini arındıran ve mükemmelleştiren 

ruhun kesintisiz gelişimi ve yükselişidir. Spiritüalizm, ruhun Rabbini ifade etme, hissetme ve alma şeklini 

gösterir. Spiritüalizm ruhu özgürleştirir ve onu açığa çıkarır. 

58 Ruhani olan, her şeyin içinde bulunan ve herkese ait olan evrensel güç ve evrensel ışıktır. Kimse 

öğretilerimi garip bulmayacaktır. 

59 Ruhun nitelikleri değişmezdir çünkü onlar benim Tanrısallığımın erdemleri, ebedi güçleridir. 

Bununla birlikte, nasıl yaşadığınıza bağlı olarak, gösterebileceğiniz saflığın daha fazla veya daha az 

olacağını anlayın. 

60 Ruhunuzun saflığına leke sürdüğünüzde ve vicdanınızın sitemini duyduğunuzda, arınma, kefaret 

ve bağışlamanın kaynağı olan İlahi olandan korkar. 
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61 Öğretilerim bu insanlığın önünde bir kitap gibi yeniden açılıyor ki kendilerini bu öğretinin saf 

sularında yıkayabilsinler ve yaşamlarını dönüştürebilsinler, materyalist eğilimlerden uzaklaşıp ebedi 

yaşam arzusuyla yukarıya doğru çabalayabilsinler. 

62 Yüksek yaşamı bir kez öğrendiğinizde, ─içinde yaşadığınız bu yaşamı göz ardı etmeden─ onu tüm 

değersizliklerin üzerine nasıl koyacağınızı bileceksiniz ve insanlar gereksiz ve yararsız olan her şeyi bir 

kenara bırakacaklardır. Bu, insanlığın ruhani bölgelere ulaşma özlemini hissetmeye başladığının bir işareti 

olacaktır. 

63 Benim öğretilerim bu dünyada daha mükemmel bir yaşam anlayışının oluşmasına neden olacaktır. 

64 Bu dünyaya gelene kadar, kaderinizin haçı olan ve onunla dağın zirvesine ulaşacağınız bir 

misyonunuz var. 

65 Beni anlayın ve umutsuzluğa kapılmayın, çünkü yakında vaaz edeceğiniz öğreti bir hayal değildir, 

çünkü ruhsal olan tüm insanlarda titreşir, çünkü herkesin ruhu vardır. 

66 Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizm yeryüzünde hüküm sürdüğünde, insanlar gerçek barışın 

temellerini atmış olacaklar. 

67 O çağı yeryüzünden düşünmeyeceksiniz, ama şimdi onu hazırlıyorsunuz ve doruğuna ulaştığında, 

huzur ve mutluluk da ruhunuzda olacak 

68 Bu, Mesih'in İkinci Çağ'da, Birinci Çağ'da zaten hazırlanmış olan tarlalara ektiği tohumun 

meyvelerinin toplanması olacaktır. 

69 Bugün buğday hâlâ yabani otlarla karışık. Ancak bu yok edildiğinde ve buğday altın başaklarla 

filizlendiğinde, insanlığın beklediği çağ gelecektir. 

70 Ben Yol'um, o yolda yürü ve sonsuza dek Benimle birlikte ol. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 215 
1 Sözlerim, solmuş bulduğum kalbinize yeni bir hayat vermek için üzerine inen çiy damlaları gibidir. 

Bunun nedeni, Benim dönüş vaadimi unutmuş olmanız ve ruhsal yaşam konusunda kendinizi ölü 

hissetmenizdi. 

2 Umudunuzun zayıf alevi söndüğünde, kalbinizin kapısının çalındığını duydunuz. Açıp Beni 

gördüğünüzde, Beni tanımadınız, çünkü Beni unutmuştunuz. Kapınızı çalan O'nun kim olduğunu 

anlayabilmeniz için size Benim tarafımdaki yarayı göstermem ve "Parmaklarınızı oraya koyun" demem 

gerekiyordu. 

3 Sizler, Ben onların yanındayken Beni tanıyamayan Emmauslu yolcular gibisiniz. Sizler sadece 

Benim yaralarımı görüp dokunduğunda iman eden Tomas gibisiniz. 

4 Benden Varlığımın kanıtlarını istediğinize ve Ben de size onları verdiğime göre, bilin ki sizi 

putperestlikten kurtarmaya, dinin basit uygulamasına, safsatadan arınmış bir inanca, aranızda merhamet 

uygulamasına geri döndürmeye geldim. 

5 Sizi sağır, kör ve hareketsiz putlara taparken, zamansız ve bugün sahip olduğunuz ruhani gelişime 

uygun olmayan ayinler yaparken, benim asla tesis etmediğim şeyleri uygularken buldum. 

6 Benden başka hiç kimse sizi incitmeden hatalarınızla ilgili gerçeği söyleyemez ve aynı zamanda 

kalbinizin boşluğunu anında dolduran bir ışık, besin ve uyarıcı sunamazdı. 

7 Bir daha asla sahte ve asılsız yücelikler tarafından kör edilmeyecek, yalnızca akla hitap eden ama 

asla ruha nüfuz edemeyen sözlerle baştan çıkarılmış hissetmeyeceksiniz. Şu andan itibaren, bu kelimenin 

özünü gerçekten özümsemiş olan kişi artık ilahi olandan başka bir ekmekle beslenemeyecektir. 

8 Hangi insan sizinle benim ses taşıyıcılarım olan bu basit insanlar aracılığıyla konuştuğum gibi 

konuşmuştur? Bu kelimede duyduğunuz gibi ruhsallaştırmadan kim bahsetti? Hayatınızda kim size ilahi 

bir vahyi doğrulayan bir kanıt verdi? Hiç kimse, halkım. 

9 Sözlerim insanları çalan bir çan gibi toplantıya çağırıyor ve onlar da uzun trenler halinde, akın akın 

geliyorlar. 

10 Kendimi size bu şekilde tanıttığım zaman kısadır ve Sözümün ışığını alan pek çok kişi olmasını 

istiyorum, öyle ki 1950 yılı sona erdiğinde, buyruğumun farkında olan tüm halk Babamın isteğine 

isteyerek boyun eğecektir. 

11 Halkın o güne hazırlanması için hala zaman var ve daha sonra bir araya geldiklerinde, artık 

sözümü ses taşıyıcısı aracılığıyla duymak için değil, aldıkları talimatı incelemek, esinimi zihinlerinde 

hissetmek için bir araya gelecekler ve sonra inançla şöyle diyecekler: "Rab bizimle birlikte." 

12 Ben sizi böyle görmek istiyorum: iyi öğrenciler olarak. 

13 Öğretilerimin başında size basit tapınmayı tanıttığımı söylemiştim ─ ne ayinleri ne de törenleri 

olan ve yine de tütsü dumanının, ilahi seslerinin üzerinde yükselen: sevgi, merhamet ve kardeşlik 

tapınması. 

14 Putperestliğin, dini fanatizmin, batıl inançların ve bu iş için uygun olmayan inançların her izini 

ortadan kaldırmak için ibadet eylemlerinizi yakından incelemeniz gerekir. 

15 Eğer Mesih'e inanıyor ve O'nun tüm eserlerini seviyorsanız, bugün size ilham verdiğim bu sadelik 

ve ruhaniliğin, İkinci Çağ'da söz ve eylemlerle vaaz ettiğim şeyle aynı olduğunu anlayın. O halde neden 

onsuz ruhsallaşmanın olamayacağı o sadelikten uzaklaştınız? 

16 Bu insanlığın ne kadar çok hataya düştüğünü görün. Ancak yeni bir günün ışığı doğdu ve onunla 

birlikte hiçbir şey kendini karanlığa gizleyemeyecek ya da örtbas edemeyecek. 

17 Spiritüalizmin öğrencileri ve havarileri tüm dünyaya yayılabilsin ve İyi Haberimi duyurabilsin 

diye, şu anda yeryüzünün tüm yollarını geçilebilir hale getirmemin nedeni budur. 

18 Sizi başka ülkelere göndermeden önce, kendisini bu öğretinin öğrencisi olarak adlandıran herkesin 

yaşamında ve işlerinde ruhani olmasını istiyorum ki tanıklığı doğru ve dolayısıyla güvenilir olsun. 

19 Ruhsallaşmaya ulaştığınızda, yol kolaydır. Daha yükseğe çıkma idealinden ilham alırsanız tırmanış 

zor olmayacaktır. Ayartmalar artık sizi yıkımın uçurumlarına düşürmeyecek ve geri çekilmenize neden 

olmayacak. O zaman bu dünyadan yalnızca kesinlikle gerekli, izin verilebilir ve vazgeçilmez olanı alacak, 

böylece ruhunuza daha iyi bir dünya hayal etme özgürlüğü verecek ve ona ulaşmak için mücadele 

etmesine izin vereceksiniz. 
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20 Işığım ruhunuzu yıkar ve tüm yollarınızda size rehberlik eder. Bu ışık, ırk ya da inanç ayrımı 

gözetmeksizin tüm insanların üzerine inmiştir. 

21 İsrail bu zamanda geri döndü ve ruhani görevini yerine getirmek için dünyanın dört bir yanına 

dağıldı. Onlar en yaşlı halktır, ilk doğanlardır ve bu nedenle Benimle ilk temas kuranlardır. Ruhu, dünyaya 

gönderildiğinde her ruha verilen yasaya göre gelişmiştir. 

22 İlk gelişimde, insanları basitlikleri ve cahillikleri içinde şaşırttım. Düşük bir ahlaki seviyede 

yaşıyorlardı ve onlara ilk talimatımı vermek için dağın tepesinden konuştum. 

İkinci Çağ'da, ruhunuzun inancını pekiştirmesi ve Yasama uyarak yaşaması için size kanıtlar 

sunduğum uzun bir Çağ'dan sonra, size daha uyanmış, daha gelişmiş, ancak sizden istediğim Yasayı 

gerçek anlamda yerine getirmekten uzak bir şekilde geldim. Çünkü yeteneklerinizi ruhun hizmetine 

sunamadınız. 

23 O zaman size Yasa'yı yerine getirmek için nasıl uygulayacağınızı, Baba'yı nasıl 

onurlandıracağınızı ve gerçeğe nasıl tanıklık edeceğinizi anlatmak için geldim. Tüm ruhunuz Beni 

hissetsin ve duyumsasın diye İsa'da sizinle birlikteydim ve sizi Sözümle hazırlanmış olarak bıraktım. 

Bundan sonra, ruhunuzun öğretilerimi kullanması ve benim öğrenciliğimde yaşaması için size yeterli 

zaman tanıdım. Evrimleşmeye ve daha uyanık olmaya devam ettiniz. Ancak, yükselişinize ulaşmak için, 

Bana yaklaşmak üzere yolunuzu yeterince hazırlamadınız. Işığınız zayıf, imanınız zayıf ve üçüncü 

gelişimin zaten yakın olduğunu tahmin edemediniz. 

1866 yılında, tam da Sözümün ve kehanetlerin Beni bildirdiği zamanda, o zaman için size vaat ettiğim 

yeni öğretilerde ruhunuza bir bilgelik hazinesi bırakmak için size geldim. 

24 Ne kadar az kişi uyanıktı ve benim gelişimi bekliyordu. Bu yeni çağ açıldığında insanlık 

uykudaydı. 

25 Benim isteğim, her zaman Kıyameti bekleyerek uyanık yaşamanızdır; böylece Benim 

gelişlerimden hiçbirine şaşırmazsınız ve Ben de sizin ilerlemenizi ve bilginizi görürüm. 

26 Bana ulaşmak için pek çok yolda yürüdünüz ve bu yollarda yolunuzu kaybettiniz. Çoban'ın ortaya 

çıkması ve koyunlarını tek bir engelde birleştirmek için onları araması gerekli olmuştur. Çünkü 

yeryüzünde bu görevi emanet edebileceğim hiçbir insan yoktu, çünkü buna hazır olan tek bir kişi bile 

bulamadım. 

27 Şu anda tüm uluslardaki iyi niyetli insanları aydınlatıyor ve hazırlıyorum ki, Benim ruhla 

gelişimden ve şimdi yaklaşmakta olan lütuf zamanından söz etsinler. Her birinin zor bir görevi var ve 

onun aracılığı sayesinde diğerlerinde sağlıklı idealler uyandırıyorum. Onların ruhlarına hayat veririm ve 

yasama sevgi ve güven aşılar, böylece insanlığın kurtuluşu ve ruhani ilerlemesi için verdikleri mücadelede 

onlara güç veririm. 

28 Öğretilerim uğruna halkların bölünmesinden kaçının. Anlaşmazlık yaratmayın ve kendi aranızda 

üstünlük taslamayın. Herkese barış, sevgi ve komşuya saygı olan maneviyatı ilham ediyorum. Dini 

fanatizmden vazgeçin, ibadet eylemlerini mükemmelleştirin, hemcinslerinizin dini uygulamalarını daha 

yüksek bir seviyeye çıkarın. Bu Benim İsteğimdir ve bir araya geldiğinizde birbirinizi tanıyın, sevin ve 

Bana tanıklık edin. 

29 Bu sözü işiten sizler, ruhunuzu uysallaştırın ve öğretimi inceleyin. Ses taşıyıcılarını dikkate 

almayın ve bu ışığı onlara atfetmeyin. Onlar Benim İrademi gösterdiğim araçlardan başka bir şey değildir. 

Beni ruhunuzla hissedebilmeniz için zihninizin üzerine yükselin. 

30 Şimdiki aşaması 1866'da başlayan ve 1950'de sona erecek olan bu büyüklüğün bir tezahürünü 

gerçekleştirmek için insan ne kadar küçüktür. Size her zaman talimat veren bu Üstattan öğrenin ve aynı 

zamanda yargılandığınızı hissedin, çünkü o Baba ve Üstat olduğu kadar aynı zamanda Yargıçtır. 

Size verdiğim emirlerin yerine getirilmesi şimdilik, yeryüzünde yaşadığınız süre içindir. Daha sonra, 

ruhani âleme geçtiğinizde, yeni emirler alacaksınız. Mücadeleniz büyük, ölümsüz, çünkü siz benim 

çocuklarımsınız. Çalışma alanı her ruhun ekip biçmesi gereken bu kadar genişken, beden kabuğunuzun 

sahip olduğu kısa yaşamda kendinizi nasıl mükemmelleştirmek ve böylece huzur içinde dinlenmek için 

Bana ulaşmayı iddia etmek istersiniz? Önce kendinizi kefaret yükünüzden kurtarın, kendinize merhamet 

edin ve Yasama olan eski borcunuzu ödemeye yetecek kadar sevap kazanın. 

31 Küçük çocuklar olmayı bırakıp öğrenciler olmanızı istiyorum. Her zaman alçakgönüllü olun ki 

sizden gücünüzü aşan sınavlardan geçmenizi istemeyeyim. Yaşamınızda hayırseverliği ve sabrı ortaya 
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çıkarın. Benim çalışmalarımı açıklarken hemcinslerinizin güvenini kazandığınızda, bir teselli ruhu olarak 

Benim gelişimden bahsedin ve insanların ruhlarını uyandırın ki daha yüksek bir seviyede yaşasınlar ve 

ruhsal itaat yoluyla aydınlanmaya ve yücelmeye çabalasınlar. Onların kalpleri ilahi tohumu ekebileceğiniz 

verimli topraklardır. 

32 Eğer hazırlıklı olursanız, dünyanın her yerine dağılacak ve her yöne gideceksiniz. Nereye gitmen 

gerekecek? Bilmiyorsun. Görünüşte maddi nedenlerle gideceksiniz, ama özünde sizi önceden belirlenmiş 

yere götürecek olan Benim İradem olacaktır. 

33 Benim elçilerim, sevgi ve merhametin gerçek müritleri olarak tanınabilmeniz için taşraya ışık ve 

bereket, şifalı merhem ve huzur getirin. Adımlarınıza dikkat edin, çünkü yaşamlarınızda yargılanacaksınız. 

34 Beni dinleyin, çünkü geleceğinizi önceden bilir ve size gösteririm. Yaptıklarınızla Benim işimi 

kirletmeyin ve ruhunuzun ışığını karartmayın. 

35 Dağa tırmanın ve ruhsallaşmanın zirvesine ulaşın. Bu dünyada kök salmayın. Size buranın benim 

krallığım olmadığını söylediğime göre, öğrencilerim olarak siz de krallığı burada bulamayacaksınız. 

Ruhunuzda değerli olan her şeyi bilebilmeniz için kendinizi maddeselleştirin ve iç dünyanıza dalın. 

36 İnsan aklı aracılığıyla tezahür etme zamanım sona eriyor ve sonrasında insanlığa ne olacağını 

bilmiyorsunuz. Onların başına gelecek sınavlar hakkında hiçbir fikriniz yok çünkü armağanlarınızı 

açmadınız. Ruhunuzda sezgi net değil ve insanlığı alçaltmak için büyük bir şiddetle serbest bırakılacak 

olan doğa güçlerine dayanmak için kendinizi hazırlamadınız. Şimdiye kadar bu yeteneklerinizi 

kullanmadığınız halde, size kötülüğü, günahı, hastalığı ve felaketleri durdurmak için dua gücü verdim. 

37 Ey Beni anlamamış olan Üçüncü Çağın Thomasları! Ruhani armağanlarınız nerede? Onları nereye 

gömdünüz? Onları neden unuttun? Siz bilmiyorsunuz ama ben size söyleyeyim: bu armağanlar gizlidir. 

Onlar içinizde titreşirler ama siz onları hissetmezsiniz çünkü maddeleşmişsinizdir. Boş boş yaşamamalı, 

onları her biçimde ortaya çıkarmalı ve onlarla büyük mucizeler gerçekleştirmelisiniz ki Babanıza ve 

kendinize tanıklık edebilesiniz. 

38 Ey İsrail, çalış ki, seni bekleyen esenlik ülkesine, ruhsal vaat ülkesine sahip olabilesin. 

39 Ruhani armağanlarınızın onayını aldığınız bu günde itirafınızı ve şükranlarınızı kabul ediyorum. 

Hazırlanın ve dinleyin: 1950'den sonra Benimle yalnızca ruhsal olarak iletişim kuracaksınız. Aynı şekilde, 

çocuklarınız ve onları takip edecek olanlar da Benim Sözümü alacaklar. Artık hiçbir verici olmayacak, 

ama inancınız size tüm çocuklarımı almak ve mutlu etmek için aşağıya kadar geldiğimi söyleyecek. 

40 Gelecek zamanlarda hepiniz Benim tarafımdan hazırlanacak ve yönlendirileceksiniz ve bugünkü 

öğretilerim, onları hatırlarsanız ya da gözlerinizin yazılı kutsal metinlerde gezinmesine izin verirseniz, 

ayrıntılı ve açık olacaktır. 

41 Sevgim sizinle, ey öğrencilerim! Kutsal Ruh'un ışığı her zaman üzerinizden taşar, bu ışık iman 

lambanızı tutuşturur. 

42 Ruhsal armağanlara ihtiyaç duyan, yaşamınızı, zihninizi ve yüreğinizi tövbe ve yenilenme 

sularında arındırmak isteyen sizler ─gerçeği bilmeyi arzulayan ve bunun özlemini çeken sizler─ ışığımla 

dolabilmeniz için size bir okşayış gibi gelen sesimi duyun. Bu zamanda, gerçek kendini gizler ve hayal 

gücü hüküm sürer. İşte bu yüzden size hakikat ve ruh için besin olan ilahi özümü veriyorum. 

43 Benim gerçeğimi ne kadar iyi anlarsanız, fiziksel duyularınıza benzeyen ruhsal yetilerinizin 

gelişimi yoluyla ilerlemeniz o kadar kolay olacaktır. Ruhunuzun billur gibi berrak bir su kaynağına, yani 

safsatasız, ayinsiz ve ibadetsiz basit bir Öğretiye ulaşmayı arzuladığını hissetmiyor musunuz? Çünkü size 

getirdiğim bu öğreti büyük ve ışık dolu, aradığınız öğretidir. Zaman onun sağlam temellerine zarar 

veremez, çünkü onlar Benim İrademe dayanmaktadır. Gerçeği sevenler için Öğretilerim sevgi, bilgelik ve 

adalet olacaktır. 

44 Tanrı'ya ait olan şey, Baba'nın çocuğa olan sevgisi nedeniyle insana gelir. Ben sadece çocuğun 

Beni kabul etmeye hazır olmasını beklerim. Baba, sizin içinizde de bir atom olarak bulunan bilgeliğinin 

ortaya çıkmasını ve kendini göstermesini ister. Sizi cesaretlendirmek için buradayım. Sizden tek 

beklentim, size açıklamak üzere olduğum sırları alabilmeniz için sözlerimi dikkatle dinlemenizdir. 

45 Geçmiş zamanlarda, örneğim aracılığıyla dünyanıza sevgi öğretisini bıraktım. Şimdi size dünyayı 

aydınlatacak, zihnin cehaletini ortadan kaldıracak, yolu kolaylaştıracak, gereksiz acıları, karışıklığı ve 

gözyaşlarını önleyecek güce sahip olan Ruh'un Öğretisini vererek devam ediyorum. Üretilen acı için 
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Öğretilerimin tatlılığı o kadar büyüktür ve savaşın ve sefaletin karanlığı için vahiylerimin ışığı o kadar 

büyüktür. 

46 Evrenin tapınağının temel direği ve desteği benim öğretilerimdir, çünkü öğreten, kurtaran, ikna 

eden ve yaşam veren ilahi ve yaratıcı güç ondadır. 

47 Ben insan dudaklarıyla konuşurum, ama sevgim düşüncelerimi duyulabilir sözlere dönüştürür ki 

Beni duyabilesiniz, kendinizi kurtarabilesiniz ve Tanrı'da yaşayabilesiniz. Ben, ilerlemek isteyen asil bir 

kalbi asla aldatmayan bu sevgi okulunun Öğretmeniyim. Her insanı önce bir çocuk öğrenci, sonra bir 

öğrenci ve daha sonra da gerçeği öğreten bir usta yaparım. Her insandan, birçok kayıp ruhun yolunu 

aydınlatacak güçlü bir ışık yaratacağım. Her insan kendi iradesini kaybetmeden Benim İrademin bir aracı 

olacaktır. Ruhsallaşmanız ne kadar büyük olursa, Baba'nın İradesi ile o kadar uyum içinde olursunuz. 

48 Özgür iradeniz yüzünden pek çok acı çektiniz. Ama bilmeni isterim ki seni asla terk etmedim. 

Gerçeğe ulaşmak için çok fazla dolambaçlı yollara sapmayın. Onu sevin, çünkü sevginizin kapılarını 

açtığınızda o size gelecektir. Basit gerçeği sevin ve kendinizi teorilerden ve tartışmalardan kurtarın. Bu 

ışık hayatınızın çölündeki yolu aydınlatacak ve siz ne yorgun ne de çok geç varacaksınız. Materyalistler 

gerçeği keşfedemezler, çünkü gerçek sevgide temellenir, çünkü bu ışıktır, bilgeliktir, vahiydir, bu yüzden 

sevgi gerçek bir efendidir. 

49 Materyalistler, iflah olmaz dünyalılar size gelecek ve şöyle diyecekler: "Beyinlerimiz ideolojilerle, 

kitaplarla, bilimlerle çok yoruldu. Gerçeği bulmamıza yardım edin." O zaman onların zihinlerini karartan 

bulutları bilgelikle dağıtacaksın. 

50 Soruları ve cevapları sonsuzlukta duyun, denizlerin kükremesi gibi, rüzgarın uğultusu gibi. 

Cehaleti bilgiye, huzura ve sıcaklığa dönüştüren bilgeliği dinleyin. Yaşamın ve ölümün, büyük gizemlerin, 

Tanrı'nın insandaki yasalarının, sonsuzluğun ve ışığın bilgisinde varoluşu yaşamaya değer kılan o sevgi 

dolu sevgi vaadini duyun. Dinleyin! 

51 Henüz sevmeyi ya da affetmeyi öğrenmediniz, çünkü hala olgunlaşmadınız. Ama siz inanmak için 

kavrayanlardan mısınız? Henüz hiç kimse benim sözümü ya da işimi tam olarak değerlendirebilecek kadar 

ruhani ışığa sahip değildir. Filozofları, bilginleri, okul müdürlerini ve düşünürleri ve ayrıca "O gerçekten 

Baba mı?" diye soran ebedi şüphecileri sınadım. Ama herkese şunu söyledim: "Ağaç meyvesinden 

anlaşılır. Sözüm benim kim olduğumu söyler. Benim Sözüm filozofları ve eğitimsizleri şaşırtmaya devam 

edecek." Size diyorum ki: ancak sevgi sayesinde Benim kim olduğumu ve sizin kim olduğunuzu 

bileceksiniz; çünkü sevgi sayesinde Yüzümü görebileceksiniz. Gecikmenize izin vermeyin, kafanızı 

sonsuzluk sorularıyla meşgul etmeyin. Sevgide cevapları bulacak ve gerçeğin engin ufkunda gerçek 

yaşamı keşfedeceksiniz. 

52 Bu yolda yürüdüğünüzde gökler sevinecek ve varlığınızda ışık parlayacak çünkü kalbinizdeki 

hüznü tatlı ve sağlıklı bir yaşam sevinciyle değiştirmiş olacaksınız. 

53 Dünyayı ve sakinlerini içinde bulundukları ahlaksızlığın doruğunda görmeme ve Bana en az onlar 

kadar ihtiyaç duymalarına rağmen, onları terk edeceğimi mi sanıyorsunuz? Bunu bir düşünün, çünkü 

konuşma ve düşünme tarzınızla sizi şaşırttım. 

54 Ben Kurtarıcıyım, düşmüş günahkârı ayağa kaldırmak, onu ruhsallaştırmak ve ona sevmeyi 

öğretmek için gelen Efendiyim. 

55 Dünya, Kurtarıcısını duyduğunda ve O'nun yasalarını bilip itaat ettiğinde dönüşecektir. 

56 Ruh için öğreti olan bu Söz'ü alın ve ruhsal ilerlemeniz için vaat edilen Yorgan'ın size 

vereceklerini almaya kendinizi hazırlayın. Çünkü ruhunuzdan ruhunuza Rabbinizle temasa geçmelisiniz. 

57 Beni duymuş olmanın sevinci sizi tekrar terk ettiğinde sözümü unutmayın. 

58 Baba'nın merhameti ve sevgisi sizi kabul eder. 

59 Baba'nın kolları sizi kucaklamak için açılır ve siz de onların içinde dinlenebilirsiniz. 

Kederlerinizde teselli bulun ve varlığınızı daha mutlu kılmak isteyen bu sözü işitin. 

60 Günahlarınızı yargılamak için Beni durdurmadan, Ruhum size ne büyük bir zevkle iniyor. Size 

sevgiden söz ediyorum ve bu sözle üzerinde herhangi bir leke olan kişi temizlenir, günahkâr kurtarılır ve 

uyuyan kişi uyanır. 

61 Sonsuzluğun saati, melodik çan sesiyle insanoğlunun içinde yaşadığı zamanı anlaması için 

dünyanın her yerinde duyulabilir. 
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62 Seni arıyorum çünkü sen Bana aitsin ve seni sevdiğim için artık yoldan çıkmanı istemiyorum. 

Sizler Benim İlahi Işığımın kıvılcımlarısınız ve Benimle birleşeceksiniz. Tüm ihtişamına hayran 

kalabilmeniz için size sunduğum sonsuzluktur. 

63 Sizinle açık ve basit kelimelerle konuşuyorum ki anlamlarını anlayasınız ve daha sonra sizinle 

anlaşılmaz kelimelerle konuştuğum için şikayet etmeyesiniz. 

64 İkinci Çağ'da size öğretilerimi benzetmeler halinde verdiğimde, bunların çoğunu anlayamadınız. 

Şimdi size Kutsal Ruh'un parlak ışığı aracılığıyla tüm öğretilerin açıklamasını veriyorum. 

65 Yaşadığınız bu hayattaki tüm acıların insan hatalarının sonucu olduğunu anlayın. Çünkü sizi seven 

ben, size böyle acı bir kadeh sunamazdım. Sizi düşmekten, mahvolmaktan ve "ölümden" kurtarmanın bir 

yolu olarak, ilk zamanlardan beri size Yasa'yı açıkladım. 

66 Hepiniz için Yasamın ve size verdiğim armağanların hesabını soracağım an gelecektir. 

67 Hayat yolculuğunuzda yürürsünüz ve bazıları görevlerinin ve acılarının çarmıhını, bazıları da 

günahlarının çarmıhını omuzlarında taşır. Ama Beni çağırırsanız, Bana gelmenize yardım etmek için 

çarmıh taşıyıcınız olacağım. 

68 Talimatlarımı uyguladığınızda yükünüzün hafiflediğini, rahatladığınızı ve hoş bir ferahlığın 

üzerinizdeki rehaveti giderdiğini hissedeceksiniz. 

69 Gözlerinizi açın, ruhani bakışlarla girin ve görkemimi tefekkür edin. İnsanlığa emanet ettiğim yedi 

ruhun geçmesi gereken kapının nasıl açıldığını görün. Bunlar yedi erdemdir ve Benim İradem uyarınca her 

zaman içinizde işleyeceklerdir. Onlar: Sevgi, Alçakgönüllülük, Sabır, Düzenlilik, Neşe, Azim ve 

Merhamet. Bu erdemlerin kalplerinizde sağlam bir şekilde yerleşmesine izin verin ve mutluluğu 

deneyimleyin. 

70 Bu şekilde, Ruhum sizinkine yaklaşarak onu ışıkla doldurur ve ona şöyle der: Bugün geçici bir 

giysi olarak sahip olduğun beden, büyük bir arınma ve ruhsal yücelme elde etmen için bir araçtır. 

71 Cüzzamlı biri yolunuza çıksa ─ o zaman dehşet içinde uzaklaşır mısınız? Ona elinizle dokunamaz 

mıydınız? Yakalanmaktan korkar mıydınız? Hayır, müritlerim. Çünkü o bedenin sefaletine bakmak yerine, 

kendi kardeşiniz olan ruhuna bakmalısınız, o benim merhametinizi bekleyen çocuğumdur. Daha ne kadar 

öğrenmeniz gerekiyor? 

72 Zayıflıklarından tövbe eden ve bunları düzeltmeye karar veren insan kalbi kutsanmıştır. Çünkü 

yalnızca bağışlanmakla kalmaz, aynı zamanda ışığıma da kavuşur. Günahkârları sevgili öğrencilerime 

dönüştürmek benim görevimdir. 

73 Ben diriliş ve yaşamım. Bana gelin ve sonsuza dek yaşayın, çünkü Bende huzur bulacaksınız. 

74 Kutsal Ruhumun ışığı tüm evrenin üzerine dökülür. Sezgi, vahiy ve kahinlik armağanları sayesinde 

insanlar yeni çağa uyanmaktadır. 

75 Ruhum doğrulukla titreşir ve ruhun en derinlerine nüfuz ederek ruhu günahtan kurtarmasına, 

daraları demetler halinde bağlayıp ateşe atmasına yardım eder. 

76 Böylece dünyaya şunu söyleyebilirsiniz: "İşte aramızda olan Baba", hala yapacak çok işiniz var. 

77 Birçok ulus açlıktan kavruluyor, yeryüzünün ekmeğine ve göksel ekmeğe açlık çekiyor. 

78 Dinler, felsefeler ve mezhepler aracılığıyla insanlar Beni ararlar. Bunlar bir gün Beni bulacakları 

yollardır. 

79 Doğrudan Kalbime giden düz yolda yürüdüğünüz sürece, uzun mesafeler kat etmeniz, dağlara 

tırmanmanız ve uçurumları aşmanız gerekse de, her adımınızda Vaat Edilmiş Toprakların siluetini 

görebileceğiniz ruhani yolda daha da yükseldiğinizi hissedeceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 216 
1 Öğrencilerim, emirlerimi yerine getirin ki kaybettiğiniz zaman için ağlamayın. Neyin yerine 

getirileceğini ve sizden sonra gelecek olanları ilgilendiren kısmın ne olduğunu bilebilmeniz için kendinizi 

Sözümü incelemeye verin. 

2 Bu Ruhsal Çalışmayı siz alçakgönüllülere bilim adamlarından daha önce açıkladım, çünkü 

aranızda saflık ve masumiyet, inanç ve öğretilerimi takip etme isteği buldum ─ bu tohumu 

hemcinslerinizin kalbine taşıma isteği. İşte bu yüzden sizi seçtim, çünkü siz acı çeken, yeryüzünde rahatlık 

ya da onun zevklerini aramayan yoksullarsınız. Çünkü bu dünyanın ötesinde gerçek ruhani huzurun, 

iyiliğin ve sevincin var olduğunu biliyorsunuz. Sahte büyüklükler tarafından aldatılmanıza izin 

vermediniz, geçici gücün, bir anlık zevklerin peşinde koşmadınız. Bu dünyanın size sunabileceği her 

şeyden daha fazlasını arzuluyorsunuz. Beni sevin ve sizi bekleyen yuvaya, içinden çıktığınız rahme ve 

Krallığıma sahip olacağınız yere dönmenize izin vereceğime güvenin. 

3 Bu umut sizi sıkıntılarda güçlü ve mücadelenizde yenilmez kılar. Görevinizi yerine getirirken 

sadık kalmaya devam ederseniz, çok geçmeden ruhun bedene karşı zaferini kazanacaksınız, çünkü 

Tanrınızın yaşamınızı etkilemesine izin vermişsinizdir. Yaşamınızın sadeliği içinde, öğretilerimi daha iyi 

algılayabilecek, onlarla aydınlanmanıza izin verecek ve başkalarından beklenmedik hazlar 

deneyimleyeceksiniz. 

4 Bu nedenle, Beni izliyorsunuz ve artık hiçbir şey sizi Benden ayıramaz. Mükemmel sevgi 

tarafından sevildiğinizi hissedersiniz ve mutlu olursunuz. Beni seviyorsunuz ve sevinciniz buna dayanıyor. 

Size doğrusunu söyleyeyim, İkinci Çağ'daki öğrencilerim ve Beni izleyenlerin hepsi Beni aynı şekilde 

sevdiler. Bu nedenle, hemcinslerinizin şüphe veya alayları size zarar vermez. Ruh için bir mihenk taşı olan 

acı, geri çekilmenize neden olmaz. Geçici bir hayat yaşadığınızı biliyorsunuz ve bildiğiniz gibi sizi 

bekleyen hedefe ulaşmak için liyakat kazanmaya çalışıyorsunuz. 

5 Kendinizi hazırlayın, çünkü sizi insanlığın koruyucuları olarak bırakacağım. Yetenekleriniz, onları 

iyi bir şekilde kullanabilmeniz için gizlidir. Hepiniz 1950 yılının son gününde eserleriniz ve 

hediyelerinizle Benim tarafımdan yargılanmak üzere hazır bulunacaksınız. Son emirlerimi almak üzere 

bazılarınız ruhen, bazılarınız da bedenen Benimle birlikte olacaksınız. Daha sonra, Müjde'yi getirmek ve 

bu zamanda gelişime insanların yüreklerinde tanıklık bırakmak üzere dağılmanız için yollar açılacaktır. 

6 Sizden gücünüzü aşan fedakârlıklar ya da işler istemiyorum. Görevinizi yerine getirebilmeniz için 

yalnızca size bahşettiğim sevginizi, alçakgönüllülüğünüzü ve sabrınızı istiyorum. 

7 Tezahürüm, lütuf hediyelerimle donattığım öğrencilerimi seçmek için 1950 yılının son gününde 

sona erecek. Efendi çalışmalarınızı denetleyecek ve tüm emirlerimi yerine getirmeniz için gayretimi 

azaltmayacağım. 

8 Havariler, sizi uyarıyorum. Bilim insanlarının bu Çalışmayı reddettiklerini ne kadar sık 

göreceksiniz! Ama siz onları affedecek ve yolunuza devam edeceksiniz. Bunu yaparsanız, insanların tüm 

bilimlerine rağmen keşfedemediklerini ruhunuz aracılığıyla keşfetmenizi sağlayarak insanlığı 

şaşırtacağım. 

9 Sizleri mücadelede cesaretlendirmek, yoksulluk ve aşağılanmanın sizde bıraktığı aşağılık 

düşüncesini kalplerinizden kovmak için sizlere sürekli olarak "öğrencilerim" diye sesleniyorum. İnsanları 

daha yüksek bir yaşama, ruhun yasalarının maddi yaşamı yöneten yasalarla uyumlu bir şekilde birleştiği 

mükemmel bir yaşama uyandırabilmeniz için sizi ruhsal bilgide yüceltmek istiyorum. 

10 Sırlarımın tek emanetçisi ya da ruhani mirasa layık olan tek kişi siz değilsiniz. Bunu size, en 

değerli ve en sevilen olmakla asla övünmeyesiniz ve kalbinizde asla kibir filizlenmesin diye söylüyorum. 

Varlığınızda bu tür duyguların yükselmesine izin verecek olursanız, elde ettiğiniz zarafeti kaybetme 

tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. 

11 İnsanlar, gayretiniz ve sevginiz sizi ruhun armağanlarının ebedi sahipleri yapacaktır. Her zaman 

alçakgönüllü, iyilikte, yasada, doğrulukta gayretli, yüreğinizdekinden daha üstün olan ruhun iyiliğiyle 

nazik olmanızı istiyorum. 

12 Benim öğretilerim tüm bilgeliğin, tüm bilginin, vahiylerin ve bilimlerin yayıldığı ışıktır. Her şeyi 

basit bir şekilde ortaya koyuyor. İnsanların adımlarına rehberlik eden Ruh olduğunda, bilim adamlarının 

ancak uzun çalışmalar ve büyük fedakârlıklar ve zahmetler sonucunda keşfedebildikleri şeylerin, ruhun 
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yüceltilmesi, dua, Tanrı'da meditasyon ve iyiden ilham alma yoluyla kolayca elde edilebileceğini 

görebileceksiniz. Sırlar size açıklanacak ve insanın başka yollarla asla nüfuz edemeyeceği gizli hazineler 

açılacaktır. 

13 Bu zamanda sizinle konuştuklarımın çoğu, bazen gelecek zamanlara, bazen de gelecek zamanlara 

atıfta bulunan kehanetlerdir. Bu nedenle birçok insan bu ilahi mesaja önem vermek istememektedir. Ancak 

bu Söz, doğruluğu ve mükemmelliği bilim adamlarını hayrete düşürecek olan büyük vahiyleri tanıyacak ve 

keşfedecek olan gelecek zamanların insanları arasında ışıkla dolu olarak yükselecektir. 

14 Bu yaşamdan başka bir yaşama geçtiğinizde ya da bu halk öğretilerimi yavaş yavaş unuttuğunda, 

sadık ve silinmez bir şekilde bir kitaba yazılabilsin diye, size sözümü yazmanızı emretmemin nedeni 

budur. 

15 Sizler için, insanlar, şimdi yola çıkmanın ve size açıkladığım armağanlarla mucizeler 

gerçekleştirerek bu gerçeğin kanıtını vermenin tam zamanıdır. 

16 Size sözünü ettiğim o zamanları bekleyerek uyumayın, ancak o zaman kalkıp halka şöyle deyin: Şu 

anda gözlerinizin önünde olan şey önceden bildirilmiştir. Hayır, insanlar, bunu önceden duyurmanız, 

kehanette bulunmanız, size önceden bildirdiğim ve vaat ettiğim her şeyin gelişinin yolunu açmanız 

kesinlikle gereklidir. O zaman yeryüzünde ruhsallaşmanın öncüleri olarak görevinizi yerine getirmiş 

olacaksınız. Dünyada mucizevi şeyler ortaya çıkmaya başladığında ve Rab'bin Ruhu benzeri görülmemiş 

olaylar aracılığıyla sizinle konuştuğunda ve insan ruhu hayal bile edilemeyen armağanlar ve yetenekler 

ortaya çıkarmaya başladığında, tüm inançların, teorilerin, normların, kurumların ve bilimlerin sarsıldığını 

göreceksiniz. Ve sonra insanlık, görünüşte garip bir öğretiyi alçakgönüllülükle vaaz edenlerin haklı 

olduğunu itiraf edecektir, çünkü sözleri gerçekleştiğinde doğrulanmıştır. 

17 O zaman dünya halklarının ruhani eğitimle ilgilendiğini, teologların Mesih'in öğretilerini yeni 

vahiylerle karşılaştırdığını göreceksiniz. Ve ruhani konulara her zaman kayıtsız kalmış olan pek çok 

kişinin, bu ve geçmiş zamanların vahiylerini incelemeye canlı bir ilgi duyduğunu göreceksiniz. 

18 Bugün, ne kadar isteseniz de, size bildirdiğim her şeyin gerçekleştiğini göremezsiniz. Ama 

Sözüme gerçekten inanırsanız, imanınızın bakışıyla gelecekteki birçok olayı görebileceksiniz ve eğer 

hazırlıklı olursanız, rüyalarınız, görüleriniz ve ilhamlarınız sizi aldatmayacaktır. 

19 Beni derin bir dikkatle dinleyin: sizinle bu şekilde konuşmayı bıraktığımda, transkriptler halinde 

kaydettiğiniz Sözümü, bu zamanda sizinle konuştuklarımın bir kanıtı olarak gelecek nesillere bırakmak 

üzere sevgiyle toplayın. 

20 Sözümü bir tohum gibi düşünün ki, ona en ufak bir kirliliğin karışmasına izin vermeyin. 

21 Bu insanlığın kalpleri olan tarlalar yakında temizlenecek ve ekime hazır hale gelecektir ve bunların 

saf olması ama tohumun saf olmaması adil olur mu? 

22 Sözlerimi düşünün sevgili öğrencilerim. Bu sayede görevinizi iyi bir şekilde yerine getirmek için 

kendinizi yavaş yavaş dönüştürüyor ve arındırıyorsunuz. 

23 Şimdi de mevcut sınavlarında onlara yardımcı olmak için insanların yanına döndüm. Efendi sana 

diyor ki: 1950'den sonra Benim geliş alametlerimin görkemle ortaya çıktığını gördüğünüzde 

endişelenmeyin. Aksine, bu vahiylere doğrudan tanık olmanızı sağladığım için sevinin. 

24 Nasıl ki kurban ölümünden sonra İkinci Zaman'da Kendimi ruh olarak Mecdelli'ye gösterdim ve o 

şaşkınlık içinde ve aynı zamanda sevinçle haykırdı: "Rab, sonsuza dek övül ve yücelt", bugün de 

Efendinin yok olduğunu ya da acılarınıza kayıtsız kaldığını düşündüğünüzde size göründüm; ama 

şaşkınlığınızdan sonra Beni kutsadınız. Benim ışığımı ruhunuza aldınız ve böylesine büyük bir lütfa sahip 

olduğunuz için, arkadaşlarınızı hatırladınız ve onlar için dua ettiniz: "Başkaları bu öğretileri bilmezken, 

ben Senin sözünü duyduğum için şanslıyım" dediniz. Ama Efendi size söyler: Ruhumu tüm uluslarda 

farklı şekillerde açığa çıkardım. Kendilerini hazırlayanlar bir lütuf ve doğruluk döneminden geçtiklerinin 

farkına varırlar ve benim varlığımı hissederler. 

25 Magdalene'i bağışladığım gibi, sizi de bağışlıyorum. Ama onun yaptığı gibi kendinizi Bana layık 

hale getirmenizi istiyorum. 

26 Diğer zamanlardaki kardeşlerinizden taklit etmeye değer ne kadar çok örnek alabilirsiniz! 

Çalışmaları açık bir kitap gibidir. Ama siz ─ örneğinizin yazılı olarak da korunmasını istemiyor musunuz? 

Çalışmalarınızdan yalnızca torunlarınıza sunmaya layık gördüklerimi ele alacağım. Ancak siz hâlâ 
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bedende yaşarken ne şan ne de şeref kazanacaksınız. Alçakgönüllü olun ve çalışmalarınızı başkalarının 

değerlendirmesine izin verin. 

27 Sizi bekleyen büyük iş gününde, ben sizin Cyreneus'unuz* olacağım. Öğretilerim dünyada büyük 

çalkantılara neden olacak. Geleneklerde ve fikirlerde büyük değişiklikler olacak ve doğada bile 

dönüşümler yaşanacak. Tüm bunlar insanlık için yeni bir çağın başlangıcına işaret edecek ve kısa bir süre 

sonra yeryüzüne göndereceğim ruhlar, bu dünyanın restorasyonuna ve yukarı doğru gelişimine katkıda 

bulunmak için tüm bu kehanetlerden söz edecekler. Sözlerimi açıklayacak ve neler olduğunu 

yorumlayacaklar. 
* Kireneli Simun İsa'nın çarmıhını taşıdı (Markos 15:21) 

28 Gelin ve Beni dinleyin, kalbinizin derinliklerine yoğunlaşın ve sizi temin ederim: Benim Varlığıma 

olan inancınız ne kadar küçük olursa olsun, Beni hissedeceksiniz. 

29 İman eksikliğinizi kınamıyorum, tam tersine, Beni kabul etmeye hazır olmadığınız için 

affediyorum. Çünkü insanlık yüzyıllar boyunca derin bir uykuya dalmış, fanatizm, putperestlik ve 

materyalizm tarafından kör edilmişti. 

30 Döneceğimi bildirdiğimi ve bu nedenle Beni izlemeniz gerektiğini size kim hatırlattı? Ailen mi? 

Papazların mı? Seni kim uyutmadı? 

31 Çok az kişi olayları bekleyerek, vaadimin sembolik "bulutunun" ufukta görünmesini, ruhunuzu 

aydınlatmasını, bedeninizi güçlendirmesini ve size dönüşümün Ruh'ta olduğunu göstermesini arzulayarak 

yaşadı. 

32 Bu nedenle, şu anda Benim varlığımı anlamak için verdiğiniz mücadele büyük oldu ve Bana 

ulaşmak için pek çok engeli aşmak zorunda kaldınız. Ama tüm bunlar değerlidir, size bunun için kredi 

veriyorum ve size gerçekten söylüyorum ki, bu yolda Beni takip etmek için çekmiş olabileceğiniz acıların 

hiçbiri ödülsüz kalmayacaktır. 

33 Aileniz içinde bile alay ve aşağılamalara katlanarak gösterdiğiniz sabrın karşılığı nedir sizce? 

Akrabalarınızın din değiştirmesi! Ama onların anlayışsızlığına katlanmak için yeterli sabrınız olduğuna 

göre, inançlarının ateşleneceği anı beklemek için de sabrınız var demektir. Bunu başarmak için 

çalışmalarınızla, sözlerinizle, dualarınızla ve iyi düşüncelerinizle büyük bir çaba göstermeniz gerekecektir. 

Ama sonunda mucizenin gerçeğe dönüştüğünü göreceksiniz. 

34 İkinci Gelişimi insan kardeşlerinize duyurma görevini size emanet edeceğim. İnsanlıkla olan 

ruhani iletişimimin mesajını ya da müjdesini size emanet ediyorum. Böylesine değerli bir mesajın 

taşıyıcıları olduğunuz düşüncesiyle sevinin ve bu sevincin mücadele yolunda aldığınız yaralara merhem 

olmasına izin verin. 

35 Bazıları Sözümün tezahürüne Beytlehem'deki çobanların masumiyetiyle geldiler, onların basit 

imanları yüreklerinin alçakgönüllü bir sunusuydu. Diğerleri de iman edebilmek için Benden kanıt 

istemeye geldiler. Onlar uzun zamandır kapı kapı dolaşıp sağlık arayan ama bulamayan hastalardı. Din 

bilginleri ve Ferisiler gibi başkaları da Beni araştırmaya, sorgulamaya ve sınamaya gelirler; her zaman 

gerçeğin ikiyüzlülüklerini ve sahtekârlıklarını ortaya çıkaracağından korkarlar. Aldığım her şey için bir 

okşayışım, gücümün bir gösterisi, gerçeğimin bir kanıtı vardı. 

36 Ayrıca, bahsettiğim tüm bu kişilerden birçoğunun Beni takip etmeye devam ettiğini söylemeliyim 

çünkü kalpleri şükranla doluydu ve ruhları gerçeği nasıl ekeceklerini ve yetiştireceklerini öğrenme 

arzusuyla Sözümün ışığıyla aydınlanmıştı. 

37 İlk öğretilerimi dinlemek için toplanan küçük bir kalabalıktan, şimdiden bir topluluk oluşturan 

kalabalıklara dönüştünüz. Ancak şu an için herkes bu ruhsallaştırma mesajının gerçek havarileri 

olamayacaktır. 

38 Bu kalabalıklar arasında her mizaçtan ve yapıdan insan olduğu gibi, aralarında farklı gelişimlere 

sahip ruhlar da vardır. Bununla birlikte, bu ilahi vahyin, Sözümde getirdiğim bu mesajın, Benim 

tezahürlerime katılan insanlar arasında nihayet açıklığa kavuşması ve net bir şekilde kavranması için, 

birçok denemeden geçmeleri, birçok içsel mücadeleden geçmeleri ve bunlardan gerçek bir spiritüalizm 

öğrencisi olarak çıkana kadar birçok "çarmıha gerilmeleri" gerekecektir. 

39 Bu, insanların ilahi bir vahyi yorumlamak ya da kendilerini gözlerine bir gizem olarak sunan bir 

konuda açıklık kazanmak için mücadele ettikleri ilk sefer olmayacaktır. Daha "İkinci Çağ "da, dünyadaki 
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vaaz faaliyetimden sonra, insanlar İsa'nın kişiliği hakkında tartışıyorlardı ve onun ilahi olup olmadığını, 

Baba ile bir mi yoksa ondan ayrı bir kişi mi olduğunu bilmek istiyorlardı. Öğrettiklerimi her şekilde 

yargıladılar ve soruşturdular. 

40 Şimdi yine yorumların, tartışmaların, argümanların ve soruşturmaların konusu olacağım. 

41 Mesih'in Ruhu'nun, Kendisini tanıttığı zaman, Baba'nın Ruhu'ndan bağımsız olup olmadığı 

incelenecektir. Ve konuşanın Baba ya da Oğul değil, Kutsal Ruh olduğunu söyleyenler de olacaktır. 

42 Ama Kutsal Ruh dediğiniz şey Tanrı'nın Işığı'dır ve Oğul dediğiniz şey de O'nun Sözü'dür. 

Dolayısıyla, bu Sözü işittiğinizde, İkinci Çağ öğretilerimden yararlandığınızda ya da Birinci Çağın 

Yasasını ve vahiylerini düşündüğünüzde, Tek Tanrı'nın huzurunda olduğunuzun, O'nun Sözünü 

işittiğinizin ve Ruhunun ışığını aldığınızın farkında olun. 

43 Bu vahyi çalışmanızın zamanı geldi, öyle ki sorgulandığınızda ve teste tabi tutulduğunuzda, 

Sözümün özünü ve yorumunuzun ışığını yerleştirdiğiniz her kalpte huzur ve mutluluk bırakarak gerçek 

ışıktan sözlerle cevap verebilesiniz. 

44 Sevginize aç ve susuzum, millet. Birkaç dakika sizinle olmama izin verin, çünkü size 

söyleyeceklerim var. 

45 Neden Beni yalnızca acılarınız size ağırlık verdiğinde arıyorsunuz? Sevinçlerinizi, zaferlerinizi ve 

tatminlerinizi Bana sunmanız sizi memnun etmez mi? 

46 İkinci Çağ'da, Bana korkmadan yaklaşabilmeniz için size sevgi ve güven ilham ettim. O halde 

neden bazen Benim sevgimden ya da bağışlamamdan şüphe ediyorsunuz? Ey Baba'nın evine dönmekten 

korkan "savurgan oğullar"! Biliyordum: O zaman sana verdiğim sonsuz sevgi kanıtlarına rağmen, seni 

aramak için geri dönmek gerekiyordu ─ Beni bir insan olarak tekrar görmen için değil, Beni içinde, 

ruhunun derinliklerinde hissetmen için. 

47 Eski öğrencilerim gibi tekrar etrafımda toplanın, büyük kalabalıkların yaptığı gibi tekrar Beni 

izleyin, çünkü size Sözümün Göksel Konserini dinleteceğim ve aynı zamanda mucize dediğiniz sevgi 

işlerini yapacağım. 

48 Dünyada sevgiden, şefkatten, sevecenlikten yoksun olan herkes Benimle ilahi sıcaklığı bulabilsin 

diye Baba olarak geldim. 

49 Ruhunuzu ve aynı zamanda bedeninizi hasta eden hastalıklarınızı, endişelerinizi ve tüm gizli 

acılarınızı Bana teslim edebilmeniz için bir hekim olarak geldim. 

50 En derin sırlarınızı, mücadelelerinizi ve özlemlerinizi Bana emanet edebilmeniz ve yanınızda 

yürümeme izin verebilmeniz için bir dost olarak geldim. 

51 Üstat olarak geldim çünkü önünüzde bilgelik ve yaşam kitabını açmak istiyorum. 

52 Sizin deyiminizle yaşayanları ve ölüleri, benim deyimimle bedenlenmiş olanları ve bedenlenmemiş 

olanları yargılamak için Yargıç olarak geldim, en ufak bir işiniz bile Benim adaletimden kaçamaz. 

53 Beni dinlemek için basit toplantı odalarında toplanan insan kalabalıkları arasında, bu Sözü anlayan 

ve hisseden pek çok kişi vardır. Onlar mücadelenin, denemelerin, deneyimlerin uzun yollarında gelişmiş 

ve acının zor zamanlarında arınmış ruhlardır. Onlar Beni anlarlar ve Benden dünyalık istemezler. 

Ruhlarında bir bilgi kitabı olduğunu bilirler ve Üstattan yalnızca ruhun kendi içinde taşıdığı ışığı deneyim 

ve eğitime ihtiyaç duyanlara iletme prosedürünü bilebilecekleri ilahi talimatı beklerler. 

54 Burada ayrıca, uzun mesafeler kat etmeden, yoldan çıkmamak için Sözümü bir yol olarak 

kullanacak ve sevgileri onları ruhları için sonsuz acıdan kurtaracak olanlar da var. 

55 Buradaki insanların büyük çoğunluğunun kalbinde tek bir dua var: acıları için. Hepsi Bana 

yüklerinin çok ağır, kadehlerinin çok acı olduğunu söylemeye geliyorlar. Yalnızlıklarının, hayal 

kırıklıklarının, zorluklarının, zayıflıklarının, sefaletlerinin, hastalıklarının, üzüntülerinin ve daha pek çok 

sıkıntının farkında olmamı sağlıyorlar. Ancak sadece onlar acı çekmiyor, bu acı tüm insanlığın içinde 

mevcut. Bilmiyorlar ki şimdi arınma zamanıdır; ruhlar ve insanlar lekelerinden arınır ve sonra dağın 

zirvesine doğru bir adım atarlar. Bu lekeler silindiğinde, artık bir an bile acı çekmeyeceksiniz, çünkü 

yenilenmenin iyileştirici merhemi, Rab'bin yarattıklarına rahminden çıktıklarında verdiği sağlığı size geri 

vermiş olacak. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 217 
1 Sevgili öğrencilerim, Bana gelin, evimde dinlenin ve soframda oturun ─ artık Ben sizinle 

birlikteyim. Çünkü bu zamanlar bir daha gelmeyecek. Sizin için, evrim yolunuzda ileriye doğru bir adım 

atacağınız yeni bir zaman gelecek. 

2 Hâlâ Baba'nın gözetimi altında yaşayan çocuklarsınız; tökezlemeyesiniz ya da uçuruma 

düşmeyesiniz diye Baba'nın evinden uzaklaşmanıza izin vermez. Ancak yakında tüm yolları kat etmek için 

güçlü ve yeterince hazır olacaksınız. 

3 Yüreklerinizi, içinde sözlerimi mücevher gibi sakladığınız bir hazine kutusu haline getirin. 

4 İnsanların kuşkularını bilmeme rağmen size döndüm. Size Tutkumu hatırlatıyor ve onu 

canlandırıyorum. Bugün size, sizinle konuşan Üstadın ebediyen Baba'yla birlikte olmak üzere İlahi Taht'a 

yükseldiği anı hatırlatıyorum. İsa yeryüzündeki görevini tamamladıktan sonra, Ebedi Olan'ın huzuruna 

nazik bir Kuzu olarak girmiştir. 

5 Tanrı en eski zamanlardan beri insanlığa Kendisini açıklamış ve öğretileri duyulmuştur. Rab'bin 

sesi kendisini ilkel yaratıklar için insani ve anlaşılır kıldı. İçlerindeki ilahi bilgelik olan vicdan onlara iyiyi 

ve kötüyü tanımayı öğretti. İyilik yaptıklarında huzur hissederler, kötülük yaptıklarında ise acı çekerlerdi. 

Bunlar ilk dersler, vicdanın ilk ifadeleriydi. 

6 Zamanla, insanlar artık bu sesi dinlemediğinde, sözleri ve örnekleriyle onların iyi yolu takip 

etmelerini sağlayan erdem ve bilgelik dolu insanlar gönderdim.  

7 İlk zamanlarda doğru bir adamı, Habil'i gönderdiğimi hatırlayın; onun Tanrısallığım için yakılan 

sevgi sunusu, duanın ve mükemmel tapınmanın habercisiydi. 

8 Alaylara kulak asmayan ve sadece ilahi emre uyarak inanan insanlar için kurtuluş gemisini inşa 

etmeye özen gösteren dindar Nuh'u size gönderdim. 

9 Aranızda İbrahim, İshak ve Yakup vardı; onlar kendilerinden dallar, yapraklar ve meyveler 

fışkıran bir ağacın gövdesini oluşturdular. Bu ataerkillerin örneği, İbrahim'in sarsılmaz imanı, İshak'ın 

itaati ve Yakup'un sadakati ve ruhsal gücü ile yazılı olarak korunmuştur. Bu ağacın meyvelerinden biri, 

yasalarımın temsilcisi, adaletimin vücut bulmuş hali olan Musa'ydı. Onda benim heybetimin bir 

görüntüsünü görebilirsiniz. 

10 Zaman içinde insanların duygusal yaşamına daha fazla girdim ve bu nedenle kalbinize daha da 

yaklaşmak için insan olmak zorunda kaldım. Ama dünyaya gelmek için Beni peygamberler aracılığıyla 

duyurmak gerekiyordu. 

11 İnsanların arasında yaşadım ve hayatımı bir örnek, bir ders kitabı haline getirdim. Tüm acıları, 

ayartmaları ve mücadeleleri, yoksulluğu, çalışmayı ve zulümleri tanıdım. Akrabalarım tarafından 

reddedilmeyi, nankörlüğü ve ihaneti; uzun çalışma günlerini, açlığı ve susuzluğu, alay edilmeyi, yalnızlığı 

ve ölümü deneyimledim. İnsanoğlunun günahının tüm yükünün üzerime binmesine izin verdim. İnsanların 

sözlerimle ve kaburgalarımın sonuncusunun bile görülebildiği delinmiş bedenimle ruhumu araştırmasına 

izin verdim. Tanrı'ya rağmen, alay edilen bir kral, teşhir edilen biri haline getirildim ve ayrıca utanç 

çarmıhını taşımak ve onunla birlikte soyguncuların öldüğü tepeye çıkmak zorunda kaldım. Orada insan 

hayatım, benim sadece sözlerin değil, eylemlerin de Tanrısı olduğumun bir kanıtı olarak sona erdi. 

12 1866'da merhametim yeni bir çağın kapısını açtı: Kutsal Ruh'un çağı. Tüm insanlık içinde yaşadığı 

zamanı biliyor mu? Bunu sadece "bu ağaçların gölgesinde" topladığım spiritüalist insanlar biliyor. Benim 

İşim dünyada ancak büyük savaşlardan ve olaylardan sonra, doktrinlerin ve dünya görüşlerinin 

"savaşlarından" sonra tanınacak, böylece insanlar ayağa kalkacak ve yeni bir çağın başladığını 

onaylayacaktır. 

13 Kendimi ilk kez bu zamanda tanıttığım kişi bu dünyadan ayrılalı epey zaman oldu: Adımlarına 

Öncü Elias'ın ruhunun rehberlik ettiği Elçi Roque Rojas. Bu şekilde Altıncı Mührü çözdüm ve böylece 

Spiritüalizm için sonsuz büyüklükte bir gedik açtım. 

14 Ve Roque Rojas'tan bu güne kadar mücadele ettiniz, ey Üçlübirlikçi-Meryan Ruhaniler ve bu 

mücadelede gücünüzü, gençliğinizi, hayatınızı ve sahip olduğunuz her şeyi Beni takip etmek ve bu Eseri 

onurlandırmak için kullandınız. Sessizce ve alçakgönüllülükle Rab'bin İkinci Gelişini insanlara duyurmaya 

çalıştınız. 
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15 Benim "Sözüm" yeniden bir insan olmadı. Şu anda "bulutun üzerindeyim", ötesinin sembolü, 

ışınımın yayıldığı, ses taşıyıcısının zihnini aydınlatan. 

16 İnsan aracılığıyla kendimi ifade etmek beni memnun etti ve kararım mükemmel. İnsanı bilirim, 

çünkü onu ben yarattım. Onu değerli buluyorum, çünkü o benim çocuğum, çünkü o benden çıktı. Ondan 

yararlanabilirim, çünkü onu bu amaçla yarattım ve yüceliğimi onun aracılığı aracılığıyla ortaya 

koyabilirim, çünkü kendimi onda yüceltmek için onu yarattım. 

17 Adamım! O benim suretimdir çünkü o zekadır, hayattır, bilinçtir, iradedir, çünkü o benim tüm 

niteliklerimden bir şeye sahiptir ve onun ruhu sonsuzluğa aittir. 

18 Çoğu zaman düşündüğünüzden daha önemsiz, diğer zamanlarda ise hayal edebileceğinizden daha 

büyüksünüzdür. 

19 Gururlular, öyle olmadıkları halde büyük olduklarını düşünürler. Kalbin ve ruhun gerçek 

değerlerini keşfetmeden bu yaşamın gereksiz zenginlikleriyle yetinen kişi ne zavallıdır. Arzuları, 

açgözlülüğü, idealleri ne kadar da zavallı! Ne kadar az şeyle yetiniyor! 

20 Ama nasıl yaşayacağını bilen kişi, Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, dünyaya ait olanı da dünyaya 

vermeyi öğrenmiş kişidir. Maddenin kölesi olmadan doğanın bağrında kendini yenilemeyi bilen kişi nasıl 

yaşayacağını bilir. Ve hiçbir şeye sahip değilmiş gibi görünse bile, bu yaşamın mallarının efendisidir ve 

Tanrı'nın Egemenliği'nin hazinelerine sahip olma yolundadır. 

21 Bu zamanda size söylediklerimi geçmiş zamanlarda size öğretmedim. Bu benim Yeni Ahit'im. Ben 

kapını durmadan yumruklayan ve uyumana izin vermeyen talihsiz yolcuyum. Ben seni her yerde takip 

eden gölgeyim. Daha ne istiyorsun? Benim sevgim sonsuzdur. 

22 Veda saatim yaklaşıyor. Bu süre zarfındaki ziyaretim uzun sürdü: 1866'dan 1950'ye kadar. 

23 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer biri Benim Sözüm'ün size hiçbir yararı olmadığını söylerse, o 

size hiçbir kötülük de yapmamıştır. Ama unutmayın ki ben sizin parazit bitkiler gibi olmanızı 

istemiyorum; kötülük yapmamakla yetinmenizi değil, iyi olanı yapmanın sizi tatmin etmesini istiyorum. 

Çünkü bunu yapabilecekken yapmayan kişi, herhangi bir iyilik yapmaktan aciz olduğu için sadece kötülük 

yapan kişiden daha fazla kötülük yapmıştır, çünkü ruhsal gelişim derecesine göre yapabileceği tek şey 

budur. 

24 Sizi bu yola çağırdım çünkü ruhunuzda üzgün olduğunuzu gördüm. Işığımı farklı tapınma 

biçimlerinde aradınız, Bana olan inancınıza tanıklık edecek mucizeleri özlediniz. Ama memnun olup 

olmadığınızı sormak için yolunuzu kestiğimde şöyle cevap verdiniz: "Tadına baktım ama ne kalbimi ne de 

ruhumu güçlendirdi. 

25 Bu arada, hayat ağacı meyvelerini vermek için yolcuyu bekliyordu ve kristal berraklığındaki su 

kaynağı huzur vaadi olarak susamış yolcuyu bekliyordu. Ben kederle bekleyen ve tarlalarda mevsimlerin 

geçişini düşünen ilahi bahçıvanım. 

26 Şimdi sevgiye, barışa, gerçeğe ve çalışmaya susamış büyük kalabalıklar geldi. Meyvelerin tadına 

baktınız ve açlık ve susuzluğunuzu giderdikten sonra, bahçıvan olmak için emek aletlerini de ele 

geçirdiniz. 

27 Artık aranızda bozulabilir zenginlikler yok. Mallarınız nereye gitti? Artık onları düşünmüyor ya da 

kaybettiğinizden yakınmıyorsunuz, çünkü bugün Benim Sözümde olan gerçeğimin ruhsal hazinesini geri 

kazandınız ─ alçakgönüllü bir çocuk aracılığıyla size verdiğim bu Sözde. Çünkü sizinle bir bilgin ya da 

filozof aracılığıyla konuşsaydım, Bana inanmazdınız. 

28 Her sınıftan insan Bana gelir. Ancak bu sınıfsal ayrımlar Efendi'nin önünde anlamsızdır. Beni 

dinlemeye gelenlerin hepsi Benimle kalmadı. "Çok kişi çağrılır, ama az kişi seçilir." Daha gelecek çok kişi 

var, ama hepsi Beni izlemeyecek. Ama size gerçekten söylüyorum: Hepsine Sözümü ektim ve Mesih'in 

tohumu asla ölmez. Tohumum boşuna değildir ve kısa bir süre için çorak olan insan yüreği verimli hale 

gelecek ve meyve verecektir. 

29 Sizler, bu dünyanın yolunu gözyaşlarınızla ıslatan ve bu hayattaki yolunuzu kanla işaretleyen 

kadınlarsınız: Benimle dinlen ki yeni bir güç kazanabilesin ve sevginin sığınağı, ocağın ateşi, yeryüzünde 

sana emanet ettiğim evin sağlam temeli olmaya devam edebilesin; böylece kanatları eşini ve çocuklarını 

örten tarla kuşu olmaya devam edebilesin. Seni kutsuyorum. 

30 Erkeği yüceltiyorum ve kadının yerini erkeğin sağında tutuyorum. Evliliği kutsuyorum ve aileyi 

kutsuyorum. 
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31 Bu zamanda, daha önce insan tarafından yerlerinden edildikleri için her şeyi düzeltmek üzere sevgi 

kılıcıyla geliyorum. 

32 İlahiyatımın öğrencileri: Burada aranızdayım ve size öğretilerimin kitabının bir başka sayfasını 

gösteriyorum. 

33 Şu anda yemekte olduğunuz mayasız ekmektir. İçmekte olduğunuz su, onu içeni bir daha asla 

susatmayacak olan sudur. 

34 Bu dünyada yabancılar gibisiniz çünkü gerçek vatanınız başka. Size bir yol gösteriyorum ─ bu yol 

"Vaat Edilmiş Topraklar "a giden yoldur. Benim Sözüm sizi ilerleme yoluna sokar. Ben, ayrılışımdan 

sonra Tanrısallığımla mükemmel bir birlikteliğe erişebilmeniz için sizi hazırlayan yorulmak bilmez 

Üstadım. 

35 Bugün sevgi Sözümün keskisi kalplerinizi şekillendiriyor ve yumuşatıyor. 

36 İlk Çağ'da olduğu gibi, şu anda Ziyaret Çölünü geçiyorsunuz. Ama gezintileriniz sırasında açlık ve 

susuzluktan ölmeyeceksiniz. Kaya gibi katılaşmış yüreğinizden, ruhun susuzluğunu gideren tövbe ve 

sevginin billur sularının fışkırmasını sağlayacağım. Adalet ve gerçeğe duyulan açlık insanları sardığında, 

Sözüm çöl kudret helvası gibi üzerinize inecek, öyle ki onunla beslenebilesiniz. 

37 Hepinizin Bana döneceği an gelecektir. Ama şimdi insanların arasında kal ki, onlara doğruluk 

yolunda yürümeyi öğretebilesin. Yanınıza ikinci bir seyahat çantası almadan, Bana güvenerek farklı 

yollara dağılacaksınız. Ama sessizlik içinde, alçakgönüllülükle, gösteriş yapmadan çalışacaksınız ve Ben 

de mücadelenizde size yardım edeceğim ve ister gece kampınızın bir köşesinde, ister bir ağacın gölgesinde 

Bana yakarın, dualarınızda sizi güçlendireceğim. Benim yanımda takdir göreceğiniz gün gelecektir. 

38 Yüreklerinizi açıp ruhlarınızı Beni görmek üzere yükseltebilmeniz için Benim ayrılışımın yakın 

olduğunu anlamalısınız. 

39 Benden şüphe etmeyesiniz diye, birçok ses taşıyıcısı aracılığıyla Kendimi tanıttım. Onları sosyal 

sınıflarına, yaşam koşullarına ya da ırklarına bakmaksızın seçtim. Hepsinin ağzından size mirasınızı 

verdim ki, Sözümün yokluğunda kendinizi öksüz ya da terk edilmiş hissetmeyesiniz. 

40 Kendinizi gerçekten hazırlarsanız, Baba'nın Evinden uzaklaşmış olan tüm "savurgan oğulları" 

kabul edecek olan ziyafetin ağacı, kaynağı ve sofrası olacaksınız. O zaman uluslar senin önünde 

eğilmeyecekler, ama seni tanıyacaklar ve Benim önümde diz çökecekler. 

41 Her zaman, Yasam size onu yerine getirmek için fazla bükülmez göründü ve bu yüzden sizin için, 

ruhsal kapasiteniz için anlaşılabilir olan mezhepler ve ayinler yarattınız. 

42 İlk Çağ'daki emirlerime uymuş olsaydınız, İsa'yı tanır ve onu kurban etmezdiniz. Eğer insanlık 

İkinci Çağ'daki öğretilerime göre yaşamış olsaydı, insan aklı aracılığıyla benim tanıklığımdan şüphe 

etmezlerdi. 

43 Ulusları yargılayacak olan siz değilsiniz. Ama yazıldığı gibi, ulusları ve içinizdeki dinsel 

toplulukları yargılayacağım. Bu halk coşku, saflık ve maneviyatın örneği olacaktır. 

44 İnsanlığın ağıtları Bana yükseldi. Çocukların ağlamasıdır, adalet isteyen gençlerdir, barış isteyen 

yaşlılardır. 

45 Bunun nedeni, insanların farkında olmadan kalplerinin en saf yerinde taşıdıkları sevgi tohumunu 

kaybetmiş olmalarıdır ─ o kadar derinlerdedir ki, kendileri bile onu keşfedemezler. 

46 Sevgi tohumu nefret, kibir ve temel tutkular tarafından boğulmuştur. Ve böylece acı kadehi bir kez 

daha dolup taşar. 

47 Dünya fırtınanın ortasında gemi kazasına uğrarken, siz sakince filikadan felaketi izliyorsunuz. 

48 Ağlayanları düşünmeden Baba'nın koynunda uyuyorsun. Yine de kaderin darbeleri arasında Bana 

adanmış ibadeti kutluyorlar, fanatizm ve putperestlikle sarmalanmış olsalar da kabul ediyorum, çünkü Ben 

Babayım. Yine de Kalbimin kusursuz bir tapınma beklediğini anlamalarını sağlarım. 

49 Sunaktan sunağa, ayinden ayine ve mezhepten mezhebe, insanlar yaşam ekmeğini bulamadan onu 

arzulayarak hareket ederler. Ve hayal kırıklığı yüzünden kafir olurlar, hedefsiz yollara saparlar ve Tanrı'sız 

ve yasasız yaşarlar. Ama unutmayın ki, insanlar, onların arasında büyük ruhlar var, onların arasında Kutsal 

Ruh'un peygamberlerini ve öğrencilerini keşfediyorum! 
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50 Ruhsal alanda çalışan ışık ruhları şimdi ovalar, denizler, dağlar ve çöller boyunca yollar 

hazırlıyorlar ki o ırklar, o halklar kervanlar ve büyük kalabalıklar halinde sözümün duyulduğu ve 

mucizelerimin görüldüğü o ulusa doğru yola çıkabilsinler. 

51 O zaman bu insanlar kapınızı çaldığında onlara ne teklif edeceksiniz? O halde onlara kusur 

sunmayın, çünkü onlar kusurlardan bıkmışlardır. Gerçeği, merhameti ve sevgiyi arzulayarak gelecekler. 

Çiçeklerin kokusu kadar saf bir ayinin nasıl kutlanacağını öğrenmek için gelecekler. 

52 Bugün size, sonrakilere Yasamın yerine getirilmesini öğretmenizi söylüyorum. İçinde Üç Zaman 

öğretileri yer almaktadır. 

53 Dua etmek için ilham alın. Getsemani Bahçesi'ndeki duada size mükemmel duanın nasıl olması 

gerektiğini gösterdim. 

54 Siz hazırlıklı olmadığınız sürece, Benim yollarım tıkalı kalacak ve Ben büyük kalabalıklara 

çağrıda bulunmayacağım. 

55 Anlaşmazlığınız, itaatsizliğiniz ve anlayışsızlığınız sırasında sizden ayrılmak istemiyorum. 

56 Görüyorum ki, ayrılışım için şimdiden çarmıhımı hazırlıyorsun ─ nankörlüğün çarmıhını. 

57 Bu saatin sizin için bir sürpriz olmaması ve Beni artık ses taşıyıcısı aracılığıyla duymadığınız için 

"Baba gitti" dememeniz için çabalarınızı iki katına çıkarmak için hala zamanınız var. Ama ben orada 

olacağım ve kahinler de buna tanıklık edecekler. İlham yoluyla Benim sesimi duyacaksınız ve evlerde ve 

taşrada öğrettiğinizde, konuşan sizin dudaklarınız değil, Ben olacağım. 

58 Ruhun ruhla diyaloğu o zamanlarda doruk noktasına ulaşacak ve varlığım zaman içinde ve 

nesilden nesile giderek daha büyük bir netlikle hissedilecek. 

59 Bu vahiyler ışığında hiç kimse Benim Sözümün yokluğuna ağıt yakamayacak ve her kim yine de 

gözyaşı dökerse, bunu yapacaktır çünkü vicdanı, Benim burada aranızda olduğum zamanı 

değerlendiremediği için onu suçlamaktadır ve bu nedenle kendini yola devam edemeyecek kadar zayıf ve 

beceriksiz hissetmektedir. 

60 Benimle birlikte olduğunuzun tanıkları olarak kalmanızı istiyorum ─ derlemeniz için size verdiğim 

"altın kitapları" insanlara göstermenizi istiyorum. 

61 Bu halkın arasında ne kâhinler ne de hizmetkârlar olacak. Sadece hizmetçiler olacak. Bu buluşma 

yerleri, kilise önderlerinin halkın misyonunu yerine getirmesine özen gösterecekleri toplanma ve çalışma 

yerleri olacaktır. 

62 Birçok öğretinin saltanatı çok kısa sürecektir. Çünkü içinde hakikat, adalet ve sevgi tohumu 

barındırmayan her biri yok olacaktır. 

63 Ancak benim sevgi çalışmam tanınacaktır. Yabancı gelecek ve kapınızı çalacak. Onu içeri alın, 

dinlenebilmesi için ona bir kamp hazırlayın. Ama önce bir şeyler yemek isterse, ona verin. Karnını 

doyurup uyuduğunda, uykusunu koruyun. Uyandığında ve gün ışığını gördüğünde, yaptığı işler aklından 

geçecek ve son lekeyi bile gözyaşlarıyla yıkayacaktır. O zaman ona beyaz bir kaftan giydireceğim ve onu 

Benimle birlikte olanların yanına yerleştireceğim. 

64 Ben Üçüncü Çağ'da insanlığa talimatlarımı veriyorum. Çünkü size gönderdiğim elçilere 

güvenmediniz. 

65 İnsan yaratıklar benim ilahiliğimi, varlığımı ve öğretimi tartışırken, mükemmeliyet içinde 

sevildiğim dünyalar var. 

66 Bazılarının en büyük ruhani saflığa eriştiği aynı zamanda, gezegeniniz büyük bir ahlaki ve ruhani 

ahlaksızlık dönemi yaşamaktadır. 

67 Ama beni dinleyen sizler, sizi insanların arasına alçakgönüllülük ve Yasama itaat konusunda örnek 

olmanız için gönderdiğimi bilin. Ruhunuzu lütfumla giydirdim, ışığımla sardım ve Yasa'yı vicdanında 

taşıdı. 

68 Kısa bir süre için yıkıma uğradığınızda, karanlığa girdiğinizde ve zayıflıklara yenik düştüğünüzde, 

sizi sesimle ayağa kaldırıyorum ve böylece insanlığa öğrencilerimi pisliklerin arasından Kendim 

seçebileceğimi kanıtlıyorum. 

69 Ben her fırsatta kendini gösteren ilahi iyiliğim. Eğer Beni ruhsal olarak arayarak yükselmek 

istemiyor ve doğayı düşünmekle oyalanmayı tercih ediyorsanız, o zaman Beni onda da bulacaksınız: Işık 
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huzmeleri hayat ve sıcaklık veren kraliyet yıldızı Benden bahseder. Size hayat veren hava Benim kendi 

nefesimdir. 

70 Ama işlerinizde ya da dualarınızda kendinizi ruhsal olarak Bana yükselttiğinizde, ötede var olan 

lütfu ve Baba'nın göksel hazinesinde mucizeler ve vahiyler vaat eden ışığa giden yolu algılarsınız. 

71 Ahiret hayatının sahip olduğu bu güzelliklerin bilgisine sahipsiniz ve bu nedenle Rab'bin bağında 

gayretle çalışıyorsunuz. 

72 Çalışanlar arasında sevgi olmasını istiyorum, merhamet olmasını istiyorum. 

73 Omuzlarınıza yüklediğim odun ağır değil, ruhunuza emanet edilen görevi yerine getirmeniz 

imkansız değil. Benim gücüme güvenirseniz, adımlarınız için imkânsızın nasıl mümkün kılındığını 

göreceksiniz ve öğretilerime itaat ederek yaşayan herkesin Bana yakın olduğunu göreceksiniz. 

74 Yeterince hazırlıklı olan her "işçiyi" Müjde'yi iletmek üzere yeryüzündeki ülkelere göndereceğim. 

75 Ruhunuz bugün bedeninizle büyük bir savaşa girmiş durumda. Benim adıma onu yenecek olan 

ayartmayla yüzleşmek için kılıcını çekti. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 218 
1 Kutsanmış insanlar: Sizleri sevgisiyle beslemek ve imtihan zamanlarında güçlendirmek için 

durmaksızın bir araya gelmeye çağıran Efendi'yle buluşmaya geldiniz. Beni dinlemek için her şeyi geride 

bırakıp geliyorsunuz. Babalar çocuklarını, anneler beşikteki bebeklerini, kendileri ve sizin için rahatlık 

arzusuyla terk eder. Gençler dünyevi zevklerden vazgeçer, yaşlılar çilelerinin yükünü unutur ve hepsi 

insani ıstırapları, hastalıkları, korkuları geride bırakarak Bana uyum sağlar ve Bana şöyle der: "Efendim, 

erken bir saatte dua ettik ve ruhlarımızı yükselttik ve Çobanımız İlyas bizi İlahi Sözü duymaya hazırladı. 

Bizi kabul edin." 

2 Dallarını Benim tarafımdan seçilen bu ulusun sınırlarına kadar yaymış olan bu ağacın gölgesinde 

birleşiyorsunuz ve onun birçok dalının altında aynı kelimeyi, aynı anlamı duyuyor ve size uzun zamandır 

verdiğim aynı meyveyi alıyorsunuz. 

3 Hepinizden, yeryüzündeki bütün halklar arasında ilk doğan, her zaman seçilmiş, ama Bana tek 

sevgili olmayan bir halk yarattım. Çünkü ben dünyanın tüm halklarını seviyorum ve her zaman sevdim. 

Ama bu, Benim seçtiğim, Beni eşsiz bir şekilde sevdi ve Benim lütfuma layık olduğunu gösterdi. 

Ama ona verdiğim lütuflar onu zengin bir cimriye dönüştürdü ve bu nedenle şöyle dedi: "Ben en 

sevilenim, seçilmiş olanım, diğerlerinden üstün olanım, Rab'bin Ruhu'na en yakın olanım. Geri kalanlar 

önümde eğilmek zorunda, çünkü Baba yasasını, yararlarını benim üzerime döktü." Ama sana söylüyorum: 

Kibirli olmayın. Üç Çağ'da size lütufta bulunmam Beni hoşnut etti. Üç uzun çağ boyunca, sahip olduğunuz 

farklı bedenlerde ruhunuza etki ettim, öyle ki Beni örnek alasınız, armağanlarımı paylaşasınız ve gölgesi 

ve meyvesi tüm gezginler için orada olan bir ağaç gibi hemcinslerinize karşı sevgi dolu olasınız. 

4 Ama şimdi, bu Çağ'da, Ruhum tarafından aydınlatılmış olarak, Baba'nın size önceki zamanlarda ne 

verdiğini, İsa'nın size İkinci Çağ'da ne öğrettiğini anlamaya başlıyorsunuz ve size diyorum ki: yine zengin 

cimriler gibi olmayın, kendini öğrencilerine sevgiyle veren o Üstat gibi olun. Kendinizi diğer kardeş 

topluluklara gösterdiğinizde, kendinizi üstün hissetmeyin ve üç Ahit'e sadece sizin sahip olduğunuzu ve 

onların sahibi olduğunuzu, Ahit Sandığı'na, Buluşma Çadırı'na ve Sembollere sahip olduğunuzu 

söylemeyin. Hayır, millet! Farklı ırklardan gelen kardeşlerinize hepinizin Rab'bin seçilmiş halkına, o 

kutsanmış aileye ait olabileceğinizi söylemenizi istiyorum, çünkü hepiniz tek bir Ruh'tan, tek bir Baba'dan 

çıktınız. 

5 O zaman görevinizi anlamış olacak ve dünyanın kurtuluşu olabileceksiniz. Ruhsal olarak nasıl 

yükseleceğini bilmeyen çocuklara Kendisini anlaşılır kılmak için Baba'nın Kendisini maddi olarak işitilir 

kılmasına artık izin vermeyeceksiniz ve dualarınızda ruhtan ruha Bana şöyle diyeceksiniz: "Baba, tahtında 

kal. Uzun zamandır alçalıyorsunuz, maddeleşmemiz ve günahlarımız yüzünden acı çekiyorsunuz. Üçüncü 

Çağ'da bile, bize talimat vermek için bizimle birçok şekilde konuşmak zorunda kaldınız ve öğrencileriniz 

olan bu halkın üzerine gücünüzü ve erdemlerinizi döktünüz. Bizi insanlığın sorumlusu olarak bırakın." 

6 Her zaman, insan olduğunuz için Yasamı yerine getirmeniz çok zor göründü ve bu nedenle, en eski 

zamanlardan beri farklı dinler yarattınız ve bunları kusurlu bir şekilde uyguladınız. Eğer İlk Çağ'da Musa 

tarafından verilen yasalarıma itaat etmiş olsaydınız, Baba'nın Sözü olan İsa'nın size gelmesine gerek 

kalmazdı. Bu Efendi neden acı çekti? Çünkü Yahudiye halkı O'nu yanlış değerlendirdi, O'nu aralarından 

kovdu ve kim olduğunu bilmeden ya da hissetmeden çarmıha gerdi. 

7 Bu insanlar kendilerini hazırlamamışlar, ilahi yasalara itaat etmemişler, bunlardan ve yerine 

getirebileceklerini düşündükleri emirlerden kendi yasalarını yaratmışlardı. Ancak İlahi Efendi insan oldu 

ve doğumu, yaşamı ve tutkusuyla İlahi Bilgelik Kitabı'nın her kelimesi kanla mühürlenmiş güçlü işler, 

sözler ve eylemlerle desteklenen bir başka sayfasını yazdı. Bu şekilde İkinci Ahit'i alırsınız ve eğer bu iki 

Ahit'i izlemiş olsaydınız ─ Kendimi bu zamanda insan aktarımı yoluyla, kusurlu ve bozulabilir akıl 

organları aracılığıyla bildirmek zorunda kalır mıydım? Size büyük bir sevgiyle verdiğim buyruklarımı ve 

öğretilerimi uygulamış olsaydınız, bugün Beni eleştirmez ya da Benden kuşku duymazdınız, çünkü Ben 

Kendimi insanın anlama yetisi aracılığıyla gösteririm. 

8 Üç vasiyeti birleştirin ve sözümü tahrif etmeyin ya da gizemleştirmeyin. Bu benim insanlığa 

bıraktığım mirastır. Ruhumun ışığı sizi ve kim olduğunu bilen, geçmişini hatırlayan ve aynı zamanda 

neden bu zamanda geldiğimi bilen ve öğretimi anlayabilen ruhunuzu aydınlatır. 
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9 Ancak bu şekilde, üç zamanda verilen ve insan dinlerinin ve fikirlerinin üzerinde olan Eserimin 

saflığını ve mükemmelliğini tanıyacaksınız. Bu, her ruhun yolu, yaşamı, başlangıcı ve sonudur ─ 

bilgeliğimin kitabının içerdiği şey. 

10 Neden mezhepler ve ana akım kiliseler Beni tanımıyor ve bu kadar büyük bir anlayış eksikliği 

gösteriyorlar? Beni işiten sizler kimseyi yargılamayacaksınız. Bütün ulusları ve bütün dinsel toplulukları 

─yazıldığı gibi─ yargılayacağım. 

11 Eğer görevinizi alçakgönüllülükle yerine getirirseniz, dünya size inanacaktır. Kelimelerden ve 

ayinlerden yorulan bu dünyanın örneklere ihtiyacı var. Siz, İsrail, her zaman saf tohumu aldınız ─ kimi 

örnek alabilirsiniz? Ortaya çıkan dini topluluklardan hangisi tüm emirlerime uymaya dikkat etti?: Hiçbiri. 

Ama size şunu söyleyebilirim: İçlerinde dindar insanlarla karşılaşırsanız, onları örnek alın. Eğer aşkla 

karşılaşırsanız, onların aşkını örnek alın. Eğer onlarda Bana karşı bir saygı görüyorsanız, erdemi takdir 

etmeyi ve herkese hakkı olanı vermeyi öğrenebilmeniz için onları örnek alın. Ama asla kusurlu olanı, 

suçluyu kendinize model olarak almayın. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorsanız, dua edin, 

sözümü dinleyin ve vicdanınızın size öğüt vermesine izin verin. 

12 İnsanlığın feryadı Bana ulaşır; çocukların, gençlerin, olgun yaştaki erkek ve kadınların ve 

yaşlıların ıstırabı yukarılara doğru nüfuz eder. Bu, adaleti talep eden bir çığlıktır, barış için, Ruh'tan gelen 

merhamet için yalvaran bir yakarıştır. Çünkü bu dünyadaki sevgi tohumu bozuldu ve sevgi şimdi nerede 

biliyor musunuz? İnsan kalbinin en derin yerinde, o kadar derinde ki insan onu keşfedemiyor çünkü nefret, 

güç arzusu, bilim ve kibir tohumu ezmiş ve ne maneviyat ne de merhamet var. Acı kadehi giderek doluyor 

ve dünya onu kana kana içiyor. 

13 Ama siz, insanlar, filikadan huzur içinde, Baba'ya güvenle dolu olarak kopan fırtınayı düşünün. Bu 

savaşan uluslardan bazıları Ruhuma küfrederken ve diğerleri kusurlu dini kültleri uygularken, siz Beni 

yüceltiyorsunuz. Ancak hepiniz bu sınavlar döneminde uyanacak ve sonunda sevgi ve ruhani bilgi yoluyla 

birleşeceksiniz. 

14 Öğrencilerim, sizi kabul ediyorum ve sizi hemen bağışlıyorum. Sizin tarafınızdan sevildiğimi 

hissetmek istiyorum ve aynı zamanda kendi aranızda uyum içinde yaşamanızı istiyorum. Kayıp çocuk 

Benim bağrıma dönecek ve eğer anlayışsızlık ya da bilgisizlik yüzünden Benden yüz çevirmişse, 

davranışından dolayı onu kınamamdan korkmayacaktır. Ruhunuzu okşamak ve ona kaybettiği huzuru, 

neşeyi ve umudu geri vermek istiyorum. Bu yaşamın tatlılığını tatmanız, zorluklarını da kabullenmeyi 

bilmeniz, uysalca ve sabırla yaşamanız, yukarıya doğru gelişiminiz için çaba göstermeniz Benim 

arzumdur. Beni sizden kim uzaklaştırabilir ya da sizi sevmemi ve korumamı engelleyebilecek hangi güç 

var? 

15 Öte yandan sizler, Benden uzaklaşıp 'Savurgan Oğul' gibi davranma konusunda oldukça 

yeteneklisiniz ve ancak acı kalbinizi yaraladığında, sizi seven ve yanınızda durmaya, sizi tehdit eden her 

tehlikeden kurtarmaya hazır bir Baba olduğunu hatırlarsınız. 

16 Beni sevgi dolu bir Baba, sadık bir dost, bir sırdaş olarak görmeniz için size her zaman güven 

aşıladım. 

17 Savurgan Oğul benzetmesini hatırlayın ─büyük bir günahın yükünü taşıyan sizler, benim her türlü 

sevgi ve bağışlamanın üzerinde olduğumu unutmayın. Bana mükemmelleşmiş, hatalardan arınmış, saf 

olarak gelmeniz gerektiğini hatırlamalısınız. Bugün kalbinizi şekillendirme ve büyük ruhani işler yapma 

fırsatına sahip olduğunuza göre, bu zamanlardan yararlanmalı ve "sürgün" günlerinizi kısaltmalısınız. 

18 Geçmiş çağların deneyimine zaten sahip olduğunuza ve telafi yasası olduğunu bildiğinize göre ─ 

neden yolunuzda ileriye doğru büyük bir adım atmak yerine geçmiş hatalara düşmek istiyorsunuz? 

19 Şimdi günahlarının kefaretini ödeyen ve lekelerini temizleyen insanlığa bakın. Kirlettiği her şeyi 

temizlemek ve onarmak için büyük çalkantılar geçiriyor. 

20 Sözüm gerçekleşiyor. Kehanetlerimin büyük bir kısmının inanmayan gözlerinizin önünde 

gerçekleştiğini gördünüz. Daha nicelerini yakında göreceksiniz ve bunlara tanıklık edeceksiniz. Bu 

zamanlar için ilan ettiğim gibi yargım açıldı. 

21 Kaos ulusları sarar. Bazıları uyanık ve çektikleri acıların nedenini bilirken, pek çoğu uykudadır ve 

tüm bu denemelerin nedenini görme zahmetine katlanmadan yaşamaktan memnundur. 

Nedenini biliyorsunuz, bilgelik kitabında okudunuz ve sözüm sizi hazırladı. Hiçbir şey seni şaşırtamaz. 

Ama siz hâlâ insanlığa uyandırma çağrısı yapamayacak kadar olgunlaşmamışsınız. Henüz güçlenmediniz 
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ve adımlarınız hala belirsiz. Sözümü duydunuz ama anlayamıyorsunuz ya da anladıysanız bile 

uygulamıyorsunuz. Tek bir halk olduğunuzu bildiğiniz halde bölünmüş durumdasınız ve size verdiğim 

görevleri dayanılmaz bir yükmüş gibi hissediyorsunuz. 

Sana soruyorum: Sizi gerçeğin ışığıyla aydınlatmış olmama rağmen neden bu öğretinin özüne nüfuz 

etmediniz? Bir kırıntısı bile açlara yaşam vermeye yetecek olan bu sonsuz yaşam ekmeğiyle sizi 

beslediğim halde neden güçlü değilsiniz? Bunun nedeni, Benim Sözüme alışmış olmanız ve onu 

kullanmadan almış olmanızdır. Unutmayın: siz onunla doluyken, onunla beslenmek için onu almak isteyen 

pek çok aç var. 

22 Bu sözün sona ereceği zaman yaklaşıyor. O zaman öğrencilerimin kalplerinde kalmalı ve insanlığa 

duyurulmak üzere kitaplara yazılmalıdır. 1950'den sonra, ibadetlerinizde en büyük saflığı korumanızı ve 

Benim direktiflerime ve emirlerime itaat etmenizi istiyorum. Bu şekilde benim sizinle birlikte olduğuma 

tanıklık edeceksiniz. 

23 Tüm görevleriniz size yeteneğinize ve gücünüze göre verildi, çünkü ben sizin kırılma noktanızı 

biliyorum. Sevgiyle çalışın, korkuyla değil. Öğretilerimin özüne bakın. Babalık sevgim ve bağışlayıcılığım 

tüm çocuklarımda tezahür eder. 

24 Sözümü işittiğinizde yüreklerinizde ne büyük bir mutluluk keşfediyorum! Ben, savaşmak için 

tamamen ayağa kalkacağınız zamanı bekleyen sonsuz sabrım. Geleceğinizi size gösterdim. 

25 Ben ayrıldıktan sonra günlük işiniz ne kadar harika olacak! Henüz tahmin bile edemedin. Bu kez 

erkekleri ikna edebilmeniz için size açıklayacağım bazı sırlarım var. 

26 Sizi, işlerini ve görevlerini yaparken bulduğum ve kendilerine "Beni izleyin, bundan böyle 

insanların balıkçılarısınız" dediğim İkinci Çağ balıkçıları gibi şaşırttım. Onlara hastaları iyileştirme 

yeteneği bahşettim, söz söyleme armağanını verdim, vahiylerimle aydınlattım ve ele geçirilenleri serbest 

bırakmayı öğrettim. Hazırlandıktan ve güçlendikten sonra onlara yolu gösterdim ve Kurtuluş Doktrinimi 

uygulayabilmeleri için onları farklı alanlara yönlendirdim. 

27 Bu süre içinde on iki seçilmiş kişi olmadınız. Sizler, çeşitli ağaçların gölgesinde topladığım ve 

öğrettiğim sayısız bir topluluksunuz. Dünyayı tehdit eden büyük sınavlar sırasında insanlara cesaret 

aşılayacak olanlar sizlersiniz. 

28 Yakında ruhani dünya artık kendini belli etmeyecek ve o zaman bocalamamanız için 

armağanlarınızı ortaya çıkarmanızı istiyorum. 

29 Uyanık yaşamanızı istiyorum ki sezgisel olarak ya da rüyalarınızda size "Kalk!" dediğinde ötelerin 

sesini duyabilesiniz. Sonra adımlarınızı hastalıkların ya da doğa güçlerinin serbest bıraktığı şiddetin 

harabeye çevirdiği evlere ve topraklara yönelteceksiniz. Uzak diyarlara gitmeniz gerekiyorsa, zamanı 

gösterecek ve size yolu gösterecek olan Baba'nın talimatını dinleyin. 

30 Kiliselerden ve tarikatlardan insanlar sizi izlemeye gelecek. Otoritenizi sınayacaklardır. Bazıları 

yeteneklerinize inanarak sizi maddi amaçlarla kullanmak için parayla ayartacaktır. Unutmayın ki benim 

İşimi bir işe dönüştürenler benim lütfumu kaybedeceklerdir. 

31 Yakında artık sizinle insan aracılığı ile konuşmayacağım, çünkü bu yazılı olarak kararlaştırıldı. 

Ama seni terk etmeyeceğim. Size ilham vereceğim ve varlığımı hissettireceğim. İyi vicdanınız 

vücudunuzda derin izler bırakmak için zamana izin vermeyecektir. 

32 Öğretilerimin samimiyetle uygulanmadığı her dua evi ve toplantı yok olacak ve sadece sıkıntıda 

olanlar için bir sığınak ve cankurtaran sandalı olanlar hayatta kalacaktır. 

33 Benim ayrılışımdan sonra bu halk temizlenecek. Dünyevi savaşlar ve çatışmalar o zaman tüm 

hızıyla devam edecek, ardından barış gelecek ve sefalet ortadan kalkacaktır. 

34 Güçlü olun, çünkü mücadele zamanında zulüm ve düşmanlık göreceksiniz. İş ve ekmekten 

mahrum bırakılacaksınız. Ama o zaman size merhametimi ve gücümü göstereceğim. Çünkü açlık 

çekmeyeceksiniz, yüzünüzün şekli asla bozulmayacak ve muhtaç olmayacaksınız. O zaman ruhunuz İlk 

Çağ'da çölden geçerek Vaat Edilmiş Topraklar'a yaptığınız yolculuğu hatırlayacak ve susadığınızda 

Kaya'nın size tatlı suyunu sunmak için açıldığını hatırlayacaktır. Kızgın çöl güneşi üzerinizi yakıp 

kavurduğunda, bulutlar sizi koruyucu bir örtü gibi kapladı ve açlık ve yokluk tehdit ettiğinde, kudret 

helvası Babanızın sevgisinin bir mesajı olarak yere düştü. 

35 Her şeyden önce, yarın sizi buna hazırlamadığımı söylememeniz için sizi uyarıyorum. 

36 Günaha düşmeyesiniz ya da şaşırmayasınız diye, öğretimi size açık bir şekilde anlatıyorum. 
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37 İsteğimi anlayabilmeniz ve saygı duyabilmeniz için sizi her zaman hazırlıklı görmek istiyorum. 

Öğretimi ilk alan sizler olduğunuza ve Kendimi insanlara bildirmek için indiğimin kanıtlarını kendinizde 

deneyimlediğinize göre, sizden sonra gelenlere iyi bir örnek bırakmak için çaba göstermelisiniz. Ruhsal 

kökeninizi, görevlerinizi ve size emanet ettiğim misyonları bilmelisiniz ki ruhunuzu gözetebilesiniz ve 

kendinizi erdem içinde tutabilesiniz. 

38 Sizler evrimleştikçe, farklı enkarnasyonlarla birbiri ardına dünyaya geldikçe, geçen zamanlar 

boyunca Benim İşimin değişmeden, değiştirilemez olarak kaldığını görüyorsunuz. Size her zaman aynı 

nitelikleri gösteririm, Baba sevgimi, sonsuz sabrımı, kurtarıcı işlerimi hissettiririm. Yine de, tüm bu 

kanıtlara rağmen Beni tanımıyorsunuz. Uyanmanız ve size verdiğim sürenin hesabını vermeniz gerekir ki, 

bu süre içinde kurtuluşunuzu elde edebilesiniz. 

Öbür dünyaya gideceğiniz an yaklaşıyor, ancak hasadınızı sunmanız için sizi çağırdığım anda Bana 

gelmek için acele etmediniz. Bu hasat dua yoluyla ekilen tohumlardan oluşacaktır. Dahası, ruhunuz en iyi 

tövbe ve yücelme durumunda olacaktır. 

39 Unutmayın: Benim Ruhum'un bir parçası olduğunuz için, tıpkı benim gibi yaşama ve lütfa 

sahipsiniz. Kökeniniz bakımından safsınız ve aynı şekilde, geri döndüğünüzde Bana varmalısınız. Bu 

nedenle, şu anda orijinal saflığınıza ve mükemmelliğinize geri dönebilmek için durmaksızın mücadele 

etmelisiniz. 

40 Kardeşlerinize ve kendinize karşı şefkatli olun, çünkü hepiniz tek bir aileyi, tek bir ruhu 

oluşturuyorsunuz. Üstünüzde sizin kurtuluşunuz, yükselişiniz için çalışan, koruyucularınız olarak uzayı 

geçen ve faydalı bir şekilde çalışan varlıklar var. Onların yardımı olmadan size ne olurdu? Çünkü benim 

İrademi nasıl yorumlayacağınızı anlamadınız ve her an hataya düşüyorsunuz. 

41 Ruhani koruyucularınızın mücadelesini düşünün ve işlerini daha az acı verici hale getirerek onları 

destekleyin. Yollarını deve dikenleriyle kirletmeyin, sizi her zaman tehlikeye karşı uyaran seslerine, 

adımlarınıza rehberlik eden öğütlerine ve yol gösteren ışıklarına kulak asmayın. Onlarla uyum içinde 

yaşarsanız, Benimle mükemmel bir birliktelik içinde olursunuz. 

42 Kendinizi hemcinslerinizden bir rozet ya da herhangi bir maddi özellik ile ayırmamalısınız. 

Kendinizi yaptığınız işlerle ayırt edin; bu işlere kendi hemcinsleriniz tanıklık edecektir. Bu şekilde 

etrafınızdakilerin güvenini kazanacak ve düşmanlarınızı dosta dönüştüreceksiniz. 

43 Hepiniz uyanmış değilsiniz. Ama geri kalanları uyandırmak için her toplanma yerinde hazır bir 

kalp kullanacağım. Öyle ki, çağrı saatinde, Rab'bin adaleti saatinde, hepiniz Bana tek bir meyve 

sunabilesiniz, tüm işçilerimin ellerinde eşit olsun. Öyle ki, Baba insanlığa çağrıda bulunabilsin ve 

yeryüzündeki tüm halklar ulusunuza erişebilsin, böylece sadece yazılı olarak bıraktığım Sözü değil, aynı 

zamanda sizin örneğinizi de almaya gelebilsinler. 

44 Böylece benim öğretilerim tüm öğretiler arasında yerini alacaktır. Çünkü sonunda o galip gelecek 

ve diğerlerine üstün gelecektir. 

45 Eylemler ve örneklerle doğrulanmayan her öğreti kendi ölüm hükmünü vermiştir. Ancak 

eylemlerle onaylanan her öğreti geçerli olacaktır. Örneklerim, İkinci Çağ'daki kurbanlık ölümüm size çok 

şey anlatıyor ve bugün ben de size anlatıyorum: Sözünü kanıyla ve canıyla mühürleyen kişi, doğruluk ve 

ruh gücünün bir örneğini verir. 

46 Bugün ve bu çağda, sözlerinizi ne kanla ne de canla mühürleyeceksiniz. Dünyanın ne canınıza 

açlığı ne de kanınıza susamışlığı var. İnsan gerçeğe, sevgiye ve merhamete susamıştır. Herhangi bir 

fanatizme düşmeden kendinizi hazırladığınızda ve ruhsallaştırdığınızda, Baba'nın size öğrettiği gibi ilahi 

yasalarıma ve insani yasalara içtenlikle itaat ettiğinizde, o zaman dünyaya kurtuluşunun sırrını, her yönden 

barış ve kurtuluşun sırrını vereceksiniz. 

47 Çünkü benim çalışmalarım ne bilime ne de insan kurumlarına karşıdır. Evliliğe ve aileye karşı 

değildir. Adalet ve sevgi içeren hiçbir şeye karşı değildir. 

48 Size doğrusunu söyleyeyim: Eğer başka zamanlarda insan, Benim İlahiyatımın bir hizmetkârı 

olarak bilime karşı ayaklanmışsa, o hizmetkâr Beni onurlandırmamış, Beni anlamamış ve Beni 

izlememiştir. Çünkü ben tüm ruhaniliğin kaynağı olduğum için, aynı zamanda tüm bilimin de kaynağıyım. 

Ancak Baba'nın insan bilimlerinden nefret ettiğini sık sık duyduysanız, bu bilimlerin kendilerine değil, 

insanların onlara verdiği amaca atıfta bulunur. İnsanlığı yıkıma götüren kötü bilimlerden tiksiniyorum ─ 

insanoğlunun yaşamı ve yaşamın temellerini yok etmek için kötülüğün hizmetine sunduğu bilimlerden. 
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Benim gözümde bilimlerin en iğrenç yanı da budur. Ancak insanlığa faydalı olmuş her bilim insanı için, 

siz onu kutsal ilan etmemiş olsanız bile, ruhani düzlemde seçilmiş bir yerim var. 

49 Fanatizme düşmemeniz için Üstat bugün size bunu söylüyor. Gerçekte siz de bilimin 

meyvelerinden yararlanıyorsunuz, çünkü Ben insanlara ışığımla ilham verdim ki, yollarında yaşamın 

unsurlarını bulabilsinler. İnsanın bilimi kendi yararına kullanması Benim isteğim olmasaydı, doğa 

güçlerini yaratmazdım ve insanın ilerlemesi ve gelişmesi için kullandığı her şeyi dünyanın içine ve yaşam 

alanlarına yerleştirmezdim. Ama ben her şeyi ruhumun ve bedenimin tazelenmesi, yararlanması ve 

gelişmesi için yaptım. 

50 Daha ilk zamanlarda yeryüzünü ilk sakinlerine verdim ve onlara şöyle dedim: "Onu sizin 

bakımınıza veriyorum, o sizin hazineniz, bahçeniz, meskeniniz ve evinizdir. Büyüyün ve çoğalın!" Ama 

bu cümleyi size sadece insan ırkının artması için insan olarak değil, aynı zamanda ruhlar ve zekâlar olarak 

da verdim. Çünkü sizi her yönden ve her alanda, ruhta ve gerçekte çoğaltacağım. 

51 Bu zamanda gereksiz ve lüzumsuz her şeye, kötü olan her şeye, kınanacak her şeye, her kötü 

tohuma karşı dönüyorum. Ruhsal Öğretilerimle, bilimi kötülüğün hizmetine sunan herkesle savaştım. 

İnsanlar benim gerçeğime uyanana kadar tüm kötü bilimlerle savaşacağım. O zaman, gün ışığı gibi, bu 

öğreti her yere nüfuz edecek ve herkesi uyandıracaktır. Kendinizi buna hazırlayın ve insanlar arasındaki 

görevinizin, misyonunuzun ve sorumluluğunuzun farkına varın. 

52 Çalışmalarımın size öğrettiklerinin farkına varın. Doktrinimin ve Sözümün size açtığı ufukları 

görün ve ruhun ne kadar büyük ve mesafelerin ne kadar kısa olduğunu düşünün. Sevgiyle dua eden, 

kardeşinin acısını hisseden, kendini özgürleştirdi ve buradan uzak yerlere gitti, sevgisini, iyileştirici 

merhemini ve okşamasını acı çekenlerle bıraktı. 

53 Halkım İsrail'in tüm toplanma yerlerinde Bana yükselen bu duası uğruna, dünyasal dünyayı 

kutsuyorum ve ona ışığımı ve babalık şefkatimi veriyorum, çünkü sözümden pay almıyor. Sevgi gücümün 

tüm kalplere ulaşmasını, hepsinin beni hissetmesini, gerçeğime doğru yola çıkmalarını, yolu aramalarını 

sağlarım. Çünkü Ben şimdi herkesi Bana ulaşsınlar diye hazırlıyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 219 
1 Şu anda size şifalı merhemimi, gücümü ve okşamamı veriyorum. 

2 Ben senin haç taşıyıcınım. Çünkü yeryüzünde çarmıhımın yükü ağırlaştığında, yükümü Benimle 

paylaşan yüreğinde merhamet olan bir adam vardı. 

3 İşte buradayım ─ yolda yıkıldığınızda yardımınıza koşmaya, ruhunuza güç vermeye ve yoluna 

devam edebilmesi için onu kaldırmaya hazırım. 

4 Adım adım yeryüzündeki yaşamınızın "Golgotha "sına yaklaşıyorsunuz; ruhunuz Bana şöyle 

diyecek: "Baba, ruhumu senin ellerine teslim ediyorum, çünkü her şey tamamlandı." 

5 Ne mutlu o saat geldiğinde ve bu sözleri söylediklerinde görevlerini tamamlamış olanlara, çünkü 

onların huzuru ve bereketi büyük olacaktır. 

6 Hepinizin o zirveye ulaşmanızı istiyorum, yırtık pırtık ve maddiyatsız da olsanız. Orada benim 

varlığımı ve merhametimi daha önce hiç hissetmediğiniz şekilde hissedeceksiniz. 

7 Orada erkeği bekliyorum, orada kadını bekliyorum, ebeveynleri, anneleri ─ dünyaya yerine 

getirmeleri gereken görevlerle gelen herkesi. 

8 Zirveye ulaşmak istiyor musun? Kaderiniz olan Bana güvenin. Dudaklarınızda bir gülümseme, 

yüreklerinizde inanç ve teslimiyetle, her ne olursa olsun, denemeleri sevgiyle kabul edin, isteğime itaat 

edin. 

9 Her şeye gücümün yettiğini ve her yerde hazır ve nazır olduğumu unutmayın ki şüphe ya da 

zayıflık sizi günaha sürüklemesin. 

10 Bazen dünyada ağladığınızda ve benim Ruh'un mutluluğunun olduğu cennette yaşadığımı 

düşündüğünüzde, sevgimden şüphe duyarsınız çünkü yeryüzündeki milyonlarca yaratığı ölene kadar acı 

çekerken Baba'nın neşe içinde olduğunu anlamazsınız. Bunun nedeni, çocuklarımın sonuncusu da kurtuluş 

ülkesine ulaşana kadar Benim mutluluğumun tamamlanmayacağını anlamak istememenizdir. 

11 Ben sizin Babanız olduğuma göre, çocukların hissettiklerine mutlaka sempati duymalıyım. Ancak 

bu şekilde anlayacaksınız ki ─her biriniz acı çekerken ve kendi acısını hissederken─ İlahi Ruh tüm 

çocuklarının acısını paylaşır. 

12 Bu gerçeğin kanıtı olarak, insan olmak ve dünyanın tüm acılarını ve günahlarını temsil eden bir 

çarmıh taşımak üzere dünyaya geldim. Ama bir insan olarak kusurlarınızın yükünü omuzlarımda 

taşısaydım ve tüm acılarınızı hissetseydim ─ o zaman Kendimi çocuklarımın sıkıntıları karşısında duyarsız 

bir Tanrı olarak gösterebilir miydim?  

13 Ruhumda, notalarını henüz kimsenin duymadığı bir övgü şarkısı var; ne gökte ne de yerde kimse 

onu bilmiyor. Acı, sefalet, karanlık ve günah yok olduğunda bu şarkı tüm evrende duyulacaktır. Bu ilahi 

notalar tüm ruhlarda yankılanacak ve Baba ile çocuklar bu uyum ve mutluluk korosunda birleşeceklerdir. 

Size gerçekten söylüyorum, bu uyum sevgili çocuklarımın yaşamlarını aydınlattığında taşlar bile 

konuşacak. 

14 Ruhunuzu arındırmaya devam edin, onu geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye devam edin, 

inancınızı sönmeyen bir alev gibi daima içinizde taşıyın. 

15 Size şunu söylemeliyim ki, yeryüzünde yaşadığınız sürece, buradaki varlığınızı mümkün 

olduğunca keyifli hale getirmeye çalışabilirsiniz. Ahirette huzuru hak etmek için durmadan ağlamak, acı 

çekmek ve "kanamak" gerekmez. 

16 Eğer bu dünyayı bir gözyaşı vadisinden, birbirinizi seveceğiniz, iyilik yapmak için çabalayacağınız 

ve benim Yasam çerçevesinde yaşayacağınız bir mutluluk dünyasına dönüştürebilseydiniz, size gerçekten 

söylüyorum, bu yaşam benim gözümde acı, talihsizlik ve gözyaşlarıyla dolu bir varoluştan çok daha 

değerli ve yüce olurdu. Ruhani yaşamı insan yaşamıyla ne zaman birleştirebileceksiniz ki artık biri ile 

diğeri arasında bir sınır görmeyeceksiniz? Sonsuzluğa girmek için ölüm fikrini reddederek varlığınızı ne 

zaman tek bir yaşam haline getireceksiniz? Bu bilgi ışığı ancak dünyada ruhanileşme çiçek açtığında 

insanların içinde olacaktır. 

17 Sözümün ışığı sizi bu zamanda ruhların gömülü olduğu materyalizmin karanlığından kurtarır 

─gerçek onlara yakın olmasına ve içlerinde taşımalarına rağmen gerçeği tanımalarına izin vermeyen bir 

karanlık. 
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18 Üçüncü Zaman sizinle birliktedir ve insanlara bunun kanıtları ve işaretleri verilecektir ve 

yaşayanları ve ölüleri uyandırmak için büyük bir çan çalındığında olduğu gibi daha büyükleri de bunu 

takip edecektir. 

19 Dua edin, gözlemleyin, meditasyon yapın, ilhamımın size rehberlik etmesine izin verin. Bunu her 

zaman fark edeceksiniz çünkü ruhunuz Yaratıcısını selamladığında iyiliğe ve yükselişe teşvik edildiğinizi 

hissedeceksiniz. 

20 "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara esenlik olsun." 

21 Merhametimle seçilmiş kutsanmış insanlar: Bu yozlaşma, karışıklık ve acı zamanlarında sizi tek 

bir ailede birleştirmek ve dünya halkları arasında barış halkını oluşturmak için seçtim. 

22 Kaos zamanlarından geçiyorsunuz. Sadece bu imtihan zamanlarında kendilerini 

ruhsallaştırabilenler acıdan, karmaşadan ve yaklaşan fırtınadan kurtulabilir. Sadece tüm dünyevi 

cansızlıkların, insani zorlukların üzerine çıkanlar, dünya çapındaki kaosa soğukkanlılık ve sükûnetle 

dayanabilecek ve okyanusun ortasında bir tahta parçasına tutunmayı başaran kazazedeler gibi olacaklar ki 

bu da benim sevgime olan inanç olacaktır. 

23 Sizi bu zaman için hazırlıyorum. İşte bu yüzden size Beni örnek almanızı öğretiyorum. Ama 

öğretimi izleyenlerin yalnızca siz olmanız Benim isteğim değildir. Kalbinizin erdemlerinin, sözlerinizin ve 

çalışmalarınızın, bu zamanda öğretimi almak için Bana gelmesi gereken tüm kalpleri çekmesini istiyorum, 

böylece insanlar sayıca çoğalsın, güçlensin ve insanlık arasında yükselsin. 

24 Peki ama bu kaos, bu fırtına, yaklaşmakta olan bu imtihan neyden oluşuyor? İnsanlığın henüz 

içmediği acı kadehinin mayasıdır. Çağlar boyunca yaptıklarıyla bu kâseyi yaratan insanın, kendi eserinin 

ve meyvesinin farkına varabilmesi için onu son damlasına kadar boşaltması gerekir. 

25 Kutsanmış insanlar: Ulusların, yeryüzü halklarının içinde kendini beğenmişlikle yükselen ve güç 

iddiasında bulunan bu insanlar, büyük ruhlardır, güçle donatılmışlardır ve büyük misyonların 

sahipleridirler. Ancak, onlar benim İlahiyatımın hizmetinde değiller. Sahip oldukları büyük bağışları ve 

yetenekleri sevgi ve merhametin hizmetine sunmamışlardır. Kendileri için dünyalarını, yasalarını, 

tahtlarını, tebaalarını, egemenlik alanlarını ve gözlerini dikebilecekleri her şeyi yarattılar. 

Ancak tahtlarının ziyaretler altında sallandığını hissettiklerinde, güçlü bir düşmanın istilasının yakın 

olduğunu hissettiklerinde, hazinelerini ve isimlerini tehlikede gördüklerinde, megalomaniyle, dünyevi 

kibirle, nefretle ve kötü niyetle dolu olarak tüm güçleriyle yola çıkarlar ve yaptıkları işin, fikirlerinin 

arkalarında sadece acı, yıkım ve kötülük izi bırakıp bırakmadığına bakmadan kendilerini düşmanın üzerine 

atarlar. Akıllarında sadece düşmanın yok edilmesi, uluslar üzerinde, zenginlikler üzerinde, günlük ekmek 

üzerinde ve hatta insanların yaşamları üzerinde mümkün olan en büyük egemenliğe sahip olmak için daha 

da büyük bir tahtın kurulması vardır. 

26 Sizi askerlerim olmaya hazırlıyorum, ama yıkıma ya da kötülüğe neden olanlar değil, nefretin ve 

ahlaksızlığın, karanlığın ve açgözlülüğün askerleri değil, maneviyatın, kardeşliğin, sevginin, nezaketin ve 

merhametin askerleri olmaya hazırlıyorum. Bana, örneğinize, doğruluk ve adalet olan silahlarınıza 

güvenerek, güç ve güvenle yola çıkmalısınız. Sizi öyle hazırlıyorum ki, aynı zamanda güçlü olan ama 

sizden daha güçlü olmayan o düşmana karşı şimdiden savaşabilesiniz. 

27 Maneviyata uyandığınız gün, karanlığın ışığa kıyasla zayıf olduğunu, nefretin sevginin karşı 

konulmaz gücü karşısında sadece bir atom olduğunu ve bu atomun gerçek merhametle temas ettiğinde yok 

olduğunu, materyalizmin ruhun armağanları karşısında azaldığını fark edeceksiniz. Maddi olan geçicidir, 

ancak manevi olan sonsuz yaşama sahiptir. 

28 Dünyanın karmaşasını çözebilecek, onu materyalizminden ve fanatizminden kurtarabilecek 

ruhanileşmiş insanları oluşturma sürecindesiniz, örneğinizle, zaten size ait olan iyi düşünceler, sözler ve 

eserlerle. 

29 İnsanlar Benden duymadığınız ya da anlayamadığınız öğretiler hakkında size soru sorduklarında, 

sizin aracılığınızla konuşacağım ve insanları şaşırtacağım ─ bilginleri, teologları, kudretlileri, tam yetkili 

ve yargıcı, yeryüzünün öğretim görevlilerini. 

30 Teslis-Meryem ruhani öğretimin her yere nüfuz etmesini sağlayacağım, tıpkı havanın her yere 

akması gibi, ışığın dünyayı aydınlatmak için tüm karanlığı yok etmesi gibi. Aynı şekilde Çalışmalarım da 

yayılacak, aynı şekilde Öğretilerim de yayılacak. Her dini topluluğa, her kuruma, her insan topluluğuna, 
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her kalbe ve her eve nüfuz edecektir. Uzun mesafeler kat edecek, çölleri ve denizleri aşacak ve bu dünyayı 

dolduracaktır çünkü Üçüncü Çağ, Işık Çağı, tüm insanlık için doğmuştur. 

31 Ben her zaman tezahürlerimi insanileştirdim. İlk Çağ'da Kendimi size tanıtmak için Musa'yı 

seçtiğimi hatırlayın. O Benim sözcüm ve habercimdi. 

Onu dağa çağırdım ve ona şöyle dedim: "Musa, yüzünü indir, çünkü Bana bakmamalısın. Git ve halkına 

benim onların Rabbi ve Tanrısı olduğumu, atalarının Tanrısı olduğumu ve buyruklarımı, yasamı, 

kurallarımı almaya layık olabilmeleri için kendilerini içten ve dıştan arındırmalarının benim isteğim 

olduğunu söyle." Musa aracılığıyla Kendimi Baba, Yasa ve Doğruluk olarak açıkladım. Onun aracılığıyla 

Kendimi seçilmiş halkıma tanıttım. O adam aracılığıyla buyruklarımın her yüreğe girmesine izin verdim. 

32 İkinci Çağ'da sana daha yakın olmak istedim. İnsanların beni sadece acımasız bir yargıç olarak 

görmeleri benim ilahi isteğim değildi. Çocuklarımın, Benim suretimde ve benzerliğimde yaratılan 

varlıkların okşayışını hissetmek istedim. Baba, sevgi ve nezaketle, ruhun yüceliği olan alçakgönüllülüğü, 

yasaların gerçek anlamda yerine getirilmesini, sevgi içinde yaşamayı öğretmek için insan oldu ─ insana 

adil, ebedi ve gerçek bir ideal için savaşmayı öğretmek için. 

33 Bir rehber olarak, insanlığın incelemesi için açık bir kitap olarak verilen İsa'nın öğretisi, 

yeryüzündeki hiçbir halkta, hiçbir kuşakta, hiçbir ırkta başka hiçbir şeye benzemez. Doğruluk ilkelerini ya 

da hayırseverlik öğretilerini iletmek üzere yola çıkanlar, Benim tarafımdan yeryüzüne yol göstericiler, 

elçiler olarak gönderilmişlerdir, ama İlah olarak değil. Yalnızca Mesih size Tanrılık olarak geldi. O size 

insan yüreğinin alabileceği en açık ve en büyük öğretiyi getirdi. 

34 Ama şimdi, bu zamanda, sevgili insanlar, Ben o İkinci Çağ'da olduğu gibi insan olmadım, ama 

Kendimi tüm yarattıklarıma insan aklı aracılığıyla iletmek Beni hoşnut etti. "Ruhani vadide" ve sonsuz 

boşluklarda bile Benim İlahi Varlığım hissedildi. Çünkü mükemmelliğe giden merdivende birçok basamak 

vardır; "Ruhsal Vadi "de ve sonsuz uzayda birçok dünya vardır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, Ben 

Kendimi her zaman herkese tanıttım ve içinde bulundukları dünyanın ruhani seviyesine göre, Benim 

vahyime mazhar oldular. 

35 Birisi Bana şöyle soruyor: "İnsan günahkâr, saf olmamasına ve içinde temel tutkular bulunmasına 

rağmen, Baba neden Kendisini insanın zihni aracılığıyla tanıtıyor?" Ama Üstat size şöyle der: Benim 

kutsanmış ışınım tamamen saflık ve mükemmelliktir ve Baba insanın günahına kızmasa da, saf olmayanla 

temas kuramaz. Bu nedenle "ayak taburesinin" ruhuna geliyorum ve ışığımı, sözümü ve talimatımı ses 

taşıyıcısının zihnine ileten ruhtur. Daha şimdiden, "ayak taburesi" bir sevgi, hürmet ve hazırlık eylemiyle 

kendini Bana yükseltti, öyle ki aşağı tutkular ve bedenin eğilimleri öğretilerimin mükemmelliğiyle 

karışmasın. 

36 Ama yakında artık Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıtmayacağım. Çünkü bunu ruhtan ruha 

gerçekleştirebileceğiniz zaman gelecektir. O zaman benim ilahi ışınım da ruhunuza ulaşacak ve orada 

sesimi duyacak, ilhamlarımı, kehanetlerimi ve talimatlarımı alacaksınız. Şu anda sizi yönlendirdiğim yer 

burası. 

37 İnsan zihni aracılığıyla tezahürümün son anlarında Bana şöyle diyebilmeniz için size talimat 

vermeye ve sizi affetmeye devam edeceğim: "Tanrım, günahımız ve kötülüğümüz ne kadar büyüktü. 

Zamanla bunun farkına vardık, içimizi ve dışımızı ─ruhani yaşamımızda ve insani yaşamımızda─ 

arındırdık. Ve şimdi kendimizi Senin sonsuz merhametine emanet ediyoruz, çünkü birbirimizi seviyoruz, 

yaratılan her şeyi seviyoruz, tek bir beden ve tek bir irade oluşturuyoruz." 

38 Oraya 1950'de vardığınızda, günahkârın ve dindarın gözleri Beni tüm görkemimle görecektir, 

çünkü o zaman Baba'nın size emanet ettiği Yasa'yı yerine getirmeye başlayacaksınız. 

39 Yolunuzda güçlü olun, çünkü ruhunuz bu gezegende zor bir görevi yerine getiriyor. Yalnızca 

kendini sevgiyle arındıran, yasalarıma itaat eden kişinin artık bu gezegende yeniden bedenlenmesine gerek 

yoktur. Ancak, 'son' reenkarnasyonunda kan ya da kötülük izi bırakan her kim olursa olsun, hatalarını 

telafi etmek, yıkılanları yeniden inşa etmek, cansız bıraktığına hayat vermek, affetmediklerini affetmek 

için bu dünyaya geri dönmelidir. Tek kelimeyle, kefaret için. 

Bu nedenle, sonsuz sevgim size şöyle der: "Ey uzun zamandır yollarında kalbinde acıyla yürüyen, 

yeryüzünün yorulmak bilmez yolcusu! Yaşam yolunda sonuna kadar yürüyebilmeniz için sizi teselli 

etmek, güçlendirmek isteyen O'na bakın." 



U 219 

63 

40 Uzun zaman önce bu yolculuğa başladınız ve bu, yolunuzda Kendimi ilk kez gösterişim değil. 

Merhametim düşmüşleri kaldırdı, hastaları iyileştirdi ve "ölülere" yeniden hayat verdi. Babamın sesi 

uyuyanı uyandırdı. 

41 Ruhumun üzerinizde parlattığı ışıkla ruhunuz aydınlanır ve geçmişini uzun bir ruhsal kefaret ve 

ruh gelişimi yolu olarak görür. Ayrıca öğretilerimin sadık tanıkları olmak üzere Efendinize karşı 

üstlendiğiniz sorumluluğu da anlıyorsunuz. Size, kilise ve mezhep temsilcilerinin sizi sorgulamaya ve 

araştırmaya gelecekleri günün geleceğini ve sizi garip görmelerini istemediğimi söyledim. Seni 

alçakgönüllü, ama alçakgönüllülüğün içinde bilgeliğimi açığa vurmuş olarak bulacaklar. 

42 İnsanlığın size ihtiyacı olacak ve ruhsal olarak yeryüzündeki en eski insanları temsil eden sizler, 

size bahşettiğim armağanları gizlememelisiniz. Önünüzde açtığım kitaba başvurmalısınız. 

43 Yaratılışın başlangıcından itibaren her zaman sizinle bir antlaşma yaptım. Teklif ettiğim şeyi 

sadakatle yerine getirdim. Ama size doğrusunu söyleyeyim, halkım her zaman yeminlerini bozmuştur! 

44 Seni sevdiğim ve kurtuluşunu istediğim için seninle olan bu antlaşmayı altı kez yeniledim. 

45 İkinci Çağ'da seçtiğim On İkiler'de insan erdemleri ve zayıflıkları somutlaşmıştır. Onların 

erdemlerini insanlık için bir örnek ve teşvik olarak kullandım ve kusurlarını size büyük dersler vermek 

için kullandım. Thomas'ın kuşkuculuğu, yalnızca dokunduğu ve gördüğü şeylere inanan gerçek insanı 

temsil eder. 

46 Petrus insanların yargılarından korkanları, Yahuda ise ruhun mallarını satanları temsil eder. 

47 Bu kez size dünyevi zenginlikler vermiyorum, onları size başka zamanlarda zaten vermiştim. 

Şimdi sizi bilgelik bakımından zengin kılıyorum. 

48 Bilim insanları her zaman vahiylerimi ve ruhani tezahürlerimi inkâr etmiş ve bunlara karşı 

savaşmışlardır. Ancak ben bilimle savaşmıyorum, çünkü ben bilimim. Onu insana kendi iyiliği ve ferahlığı 

için ilham eden benim. Size doğrusunu söyleyeyim, kim bilimi kötülük yapmak için kullanırsa, o benden 

ilham almamıştır. 

49 Sözlerimin anlamını bilin. Ben asmayım, şarabı ondan içersiniz. 

50 Beni takip edebilmek için neye ihtiyacınız var? Sana her şeyi vereceğim. Şimdi yüreğinizde 

sonsuza dek yaşayacağınız bir sığınak inşa ediyorum. Çünkü insan ses taşıyıcısı aracılığıyla Sözüm 

yakında artık duyulmayacak ve sadece ruhunuz o zaman sonsuzlukta yankılandığını hissedecek. 

51 Ne mutlu ruhsallaşmış olanlara, çünkü onlar benim varlığımı hissedecekler ve sefalet ve gözyaşları 

içinde yollarına devam etseler de, bu insanlığa teselli ve kurtuluş getirenler olacaklar. 

52 Evrensel ışınım algınızı aydınlatıyor ve içinizden akan bu ışıkta Varlığımla dolduğunuzu 

hissediyorsunuz. Görenler her ruhu çevreleyen bu ışığı zevkle düşünür ve deneyimlerler. İsrail'i gösteren, 

öğretişin içinde yer aldığı ve altıncı bölümde açılan büyük bir kitap gördüler. 

53 Sözümü işittiğinizde size vaat edilen krallığı çok yakından hissettiniz ve sizi bekleyen mutluluğu 

şimdiden hissediyorsunuz. Tüm korkularınız kaybolur çünkü Beni Baba olarak tanımaya başlarsınız. Ve 

seçilmiş halk olan İsrail halkına verdiğim vaatlerin başka bir zamanda gerçekleştiğini gördüğünüzde, 

umutla doluyor ve Yasama itaat etmek ve düzeltmek için büyük kararlar almaya başlıyorsunuz. 

54 Yenilenen gelişlerimde, büyük ışık ruhları ─şimdi size krallığımın yakınlığını duyuran ve insan 

kalbini hazırlayan varlıklar─ Bana eşlik ederler. 

55 Dünyanız benim Varlığım tarafından aydınlatıldı. Yakında sizi tüm erdemlerin yeniden doğuşuna 

götürecek ve sizi yaşamın daha yüksek düzlemlerine yerleştirecek olan ruhsal yeniden doğuş çağına 

gireceksiniz. Ama tıpkı size geldiğim gibi, ruhun mücadele ettiği, kendini mükemmelleştirdiği ve acının 

kefaretini ödediği diğer yaşam dünyalarına da geldim. Bu yaşam dünyaları ile sizinkiler arasında bir 

antlaşma ve dostluk kurmak istiyorum. Düşüncelerinizi, içlerinde yaşayan varlıklarla birleştirmenizi, 

kardeşlerinizin acı çeken ruhunu rahatlatacak ve aydınlatacak duaları onlara adamanızı istiyorum. 

56 Bu şekilde, görevinizin sadece görünür kardeşlerinize yardım etmekle sınırlı olmadığını, aynı 

zamanda tanımadığınız, şu anki yaşam dünyanızdan doğrudan algılayamadığınız ve yine de size ihtiyaç 

duyan varlıklar olduğunu idrak edeceksiniz. 

57 Bugün eviniz olan ve Benim açık tezahürümün size verildiği bu dünya, Benimle şefaat etmeniz ve 

sizinle konuştuğum varlıklar için dua etmeniz için uygundur. 

58 Her çağda Kendimi bilgelik, öz ve sevgiyle dolu olarak gösterdim. Sizler Benim vahiylerime tanık 

oldunuz. Benim, Yehova'nın, ilk günlerinden itibaren dünyayla konuştuğumu kim bilmez? İsa'da size 
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öğretimi vermek için geldiğimi kim bilmez? İnsanlığın bugün Sonsuz Bilgelik Kitabı'nda yer alan her 

kelimeyi ve gizemi açıklamak ve yorumlamak için geldiğimi bilmesini istiyorum. 

59 Yaşam boyunca kesintisiz yolculuğunuzda Benim tarafımdan korundunuz. Sizler ebedi 

gezginlersiniz ve sizi bekleyen geleceği bilmiyorsunuz. Ne bir fırtınanın yaklaştığını ne de barış 

gökkuşağının ne zaman ortaya çıkacağını tahmin edemezsiniz. Sizi gözeten ben, hazır olduğunuzda, 

olacakları size bildiririm. Bazı durumlarda size hoş ve tatlı gelen bu yeryüzü vadisi, aynı zamanda size 

düşmanca davrandı ve ruhunuzu arındırıp temizlediğiniz gözyaşlarını akıtmanıza neden oldu. 

60 Yoldan yoruldunuz, Bana gelin. Kendisini size merhamet ve tüm çocukları için sevgi dolu gösteren 

bu ağacın gölgesine gelin. Sonra, dinlendiğinizde ve tüm acılarınız dindiğinde, acı çekenleri düşünün ve 

onlar için şefaat edin. Sizin aracılığınız olmadan da onlara her şeyi verebilirim ama çocukta sevgi, şefkat 

ve merhamet tezahür ettiğinde ve kardeşlerinin acılarını ya da mutluluklarını paylaştığında bu Beni 

memnun eder. 

61 Varlığınızın bir sınırı yoktur, bedenin sonu ruhun sonu değildir. Çünkü toprağa battığında, toprak 

ondan kurtulur ve yeni yaşamında çabalamak ve daha da yükselmek için sonsuz uyaranlar bulur. O zaman 

ruh kendisini baskı altında tutan bedenden kurtularak özgürleşir ve sahip olduğu yetileri ve erdemleri 

ortaya koyabileceği geniş bir faaliyet alanı bulur. 

62 İsa çarmıhta öldüğünde, insan imgesini hayalinizden sildiniz ve Beni sınırsız olarak tasavvur 

ettiniz ─ evreni sevgimle kucaklamak için tüm dünyalara nüfuz edebilirim. 

63 Hepinizi eşit kabul edin, birbirinizi kardeş olarak sevin. Çünkü 1950'den sonra "ofisler" aranızdan 

kaybolacaktır. Artık ne liderler, ne ses taşıyıcıları, "sütunlar" ya da kahinler, "armağan taşıyıcıları" ya da 

"altın tüyler", ne de "temel taşı" olacak, artık farklılıklar olmayacak. Önemli olması için, herhangi bir 

görevde bulunmamış olsanız bile, şefaatimi sizin aracılığınızla yerine getirebilmem ve sizin de buna 

rehberlik edebilmeniz için sizi hazırlıklı görmem yeterlidir. 

64 Büyük misyonları yerine getirme yetkisine sahip olanlar arasında sadece bu makamlarda bulunmuş 

olanlar yer almamaktadır. Hepinizin bu amaca hizmet etmenizi ve her birinizin tüm ofisleri içinizde 

barındırmanızı istiyorum, böylece hepiniz benim çalışmalarımdan sorumlu hissedeceksiniz. 

65 Sözüm artık kendisini fiziksel olarak işitilebilir kılmayacak ve böylece daha büyük bir ruhsallaşma 

elde edeceksiniz. Çünkü o zaman düşüncelerinizi yükselterek Beni sonsuzlukta arayacaksınız. Erdemli 

işler yaparak Beni hoşnut etmeye çalışacaksınız ve bu size daha büyük ruhani ilerleme sağlayacaktır. 

66 Kendinizi gerçek kardeşler olarak görmenizi, birbirinize daha yakın hissedebilmeniz ve Bana daha 

yakın olabilmeniz için birlik içinde yaşamanızı istiyorum. İşim hakkında daha büyük bir anlayış kazanmış 

olan sizler, kardeşlerinize, ilk adımlarını atmakta olan herkese talimat verin. El ele verin, birbirinizi 

koruyun. Bu benim vasiyetim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 220 
1 Bana hoş geldiniz, havariler. 

2 İşte İkinci Çağ vaadini yerine getiren ve yeryüzünü ışığıyla aydınlatmak için Kutsal Ruh olarak 

gelen Efendi. 

3 Benimle birlikte şüphe edenler, Bana küfredenler, ama bugün tövbe edip af dileyenler ve Benim 

hizmetkârlarım olanlar da var. 

4 Ben gelmeden önce, İlyas geceyi dağıtmak ve size ışığı getirmek, sizi benim olduğum lütuf ve 

bilgelik kaynağına yaklaştırmak için sizinle birlikte oldu. 

5 Sizi hazır buldum ve yemeğimi tatmanız için masama oturttum. 

6 Bir daha asla yoldan sapmayasınız diye, telafi etmenizin yolunu açmak için ruhsal olarak Kanımı 

damla damla akıttım. 

7 Sevgim üzerinize akıyor ama hepiniz buna açık değilsiniz. Bazıları bunu yüreklerinde hissederken, 

diğerleri duyarsız kalmaktadır. Yine de soframdan kimseyi kaldırmam, çünkü ruhsal diriliş tüm 

çocuklarımda gerçekleşecektir. 

8 Bu bildiride Benim varlığımı gerçekten hissedenler, kendilerini yalnız ve terk edilmiş hisseden 

yüreklerine Sözümün verdiği teselli için Bana teşekkür ederler. 

9 Bu buluşma yeri Baba'nın evi değildir, benim sunağım sizin yüreğinizdedir. İnancınız Benim için 

yakılan mumdur ve vicdanınız yolunuzda parlayan, sizi kötü yollardan çeviren, sizi uçurumlara karşı 

uyaran, sizi iyilik yapmaya teşvik eden o yüksek ışıktır. 

10 Tüm yaratılmış şeyleri yarattığım gibi ışığı da yarattığımı biliyorsunuz, öyle ki "gün" adını 

verdiğiniz bu ışık size yaratılışın görkemini göstersin ve siz Benim sevgimi ve gücümü bilesiniz. 

11 Sizi "Kendi suretimde ve benzerliğimde" yarattım ve Ben Üçlü Birlik olduğum için, sizde de bu 

Üçlü Birlik var. 

12 Maddi bedeniniz biçimi ve mükemmel uyumuyla Yaratılışı temsil eder. Bedenlenmiş ruhunuz, 

insan dünyasında bir sevgi izi bırakmak için insan olan "Söz "ün bir imgesidir ve ruhunuz Kutsal Ruh'un 

İlahi Işığının parlak bir kıvılcımıdır. 

13 İnsan ne zaman Benim Yasamdan yüz çevirmiş ve vicdanının sesini dinlememişse, ayartı, karanlık 

ve günah gecesine girmiştir. Sonra onun eylemlerini yargılamak zorunda kaldım ve Benim yargılamamda 

acı çekti. Ama ona her zaman tövbe etme fırsatı verdim ve telafi etmesi için zaman tanıdım: Benim 

kararımla günahkar boyun eğdi. Ama daha sonra, benim bağışlamamı ve lütuf armağanlarımı aldığında, 

günahına geri döndü. Size telafinizin yolunu göstermek için Tanrınız aranızda erkek oldu ve Evrensel 

Anne de anne sevgisiyle sizi kurtarmak için kadın olmak zorundaydı. 

14 Ruhsal olarak zaten uzun bir yol kat ettiniz ve şimdi yeni nesillerin en hassas çocukluklarından 

itibaren ortaya koydukları sezgi ve açılıma hayret ediyorsunuz. Çünkü onlar çok şey deneyimlemiş ve 

şimdi insanlığı ilerletmek için yeniden gelen ruhlardır ─yeteneklerine ve misyonlarına göre bazıları ruhun 

yollarında, diğerleri ise dünyanın yollarında. Ama onlarla birlikte tüm insanlar iç huzuru bulacaktır. 

Sizinle konuştuğum bu varlıklar sizin çocuklarınız olacak. 

15 Artık ne çölleri aşacak ne de kendinizi gereksiz işlerle meşgul edecek vaktiniz var. Geleceği 

düşünün ve yarının insanlığını hazırlayın. Çünkü öğretilerimden söz ettiğinizde ve şifalı merhemimi 

döktüğünüzde, insanlar size şaşkınlıkla soracaklar: "Bu kadar büyük öğretileri kimden aldınız ve 

hastalıkları iyileştirmek için size bu kadar olağanüstü gücü kim verdi?" O zaman insanlar benim gücümü 

"işçilerimin" sevgi işlerinde tanıyacaklar. 

16 Ruha, gelişimi ve mükemmelleşmesi, ilerlemesi ve kefareti için çeşitli reenkarnasyonlarda yedi 

aşama verilir. Ancak önceki dünya yaşamlarını hatırlamak ona verilmemiştir. Vücut maddesi onu örten 

yoğun bir perde gibidir. Yalnızca vicdan size ışık yolunda, yani mükemmelliğe giden yolda ilerlemeniz 

gerektiğini sezdirir. 

17 Bu yol, ruhu bağrıma götürecek yedi basamaklı bir merdivendir; orada kalacak ve sonsuza dek 

ışığını alt basamaklarda bulunanlara yayacaktır. 

18 Bu benim ilahi ve ebedi planımdır. Sizler Benim iş ortaklarımsınız ve materyalizmin zincirlerini 

kırdığınızda sonunda Benimle birlikte hüküm süreceksiniz. 
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19 Acele edin! Bugün yapabileceğiniz her şeyi yapın! Talimatlarımı izleyin ve bu dünyanın en büyük 

kaosunda bile benim huzurumu deneyimleyin. 

20 O zaman inanç, umut ve sevgi ruhunuzun üzerinde melekler gibi gezinecektir. 

21 Tezahürümün bu zamanında sözümün bilgeliğini anlayabilmeniz için kalbinizi, ruhunuzu ve 

zihninizi aydınlatıyorum. Bu zaman, içinde yaşadıkları zamanı anlayabilmeleri için gelecek nesiller 

üzerinde iz bırakacaktır. 

22 Ruhunuzu aydınlatmak, güçlendirmek için bir deniz feneri olarak geldim ve Beni duyduklarında 

iman eden herkes için diriliş oldum. Çünkü yüksek yaşamın huzurunu tattıklarında, kendilerini toparlamış, 

düzeltmeye karar vermiş ve gereksiz mallardan vazgeçmişlerdir. Eğer duruşmalarda ayakta kalabilirlerse, 

iyi niyetli askerlerden oluşan ordumu oluşturacaklar. Onlar, yarattıklarımdan yararlanmalarına rağmen 

Beni inkâr eden, ruhen rahatsız insanların yaşadığı kötülük dünyasına karşı çıkacaklar - kızgın kumu 

gezginin ayak tabanlarını yakan bir çöl haline getirilmiş bir dünya. Bu acımasız çölde insanlar ideolojik 

fırtınalar tarafından acımasızca kırbaçlanacaktır. 

23 Beni dinleyin: Kendinizi hazırlayın ve korkmayın. Eğer içinizde iman varsa ve benim işimi bir 

ideal olarak görüyorsanız, yaşam yolunda sizi ayakta tutacak bir asa olarak benim gücüme sahip 

olacaksınız. 

24 Sevgi ve inancın yüreklerinizde kendini kanıtlamasına izin verin, çünkü bunlar sizi kıran kişiyi 

bağışlamanıza yol açacaktır. Size doğrusunu söyleyeyim, kötülük her zaman bu duvarda durmuştur. Yine 

de çok acı kadehler içmek zorunda kalacaksınız, ey çok sevgili öğrenciler. 

25 Savaş, Ben ayrıldıktan sonra, artık insan aklı aracılığıyla size danışmanlık yapmadığım ve Sözümü 

yalnızca size bırakacağım yazılarda bulacağınız zaman başlayacaktır. 

26 Sözüm size daha önce sizin için gizemli olan her şeyi açıkladı, böylece hiçbir şey sizin için 

bilinmez değil ve denemelerle soğukkanlılıkla cesurca yüzleşebilirsiniz. 

27 Benim öğretilerim sayesinde tükenmez sevinçler yaşadınız. Yüce zevkleri özlemle bekleyen 

ruhunuz tatmin olmuş olarak kalacaktır, çünkü benim ifadelerim anlamında, gerçeğin ışığını, sizi bekleyen 

ruhun yaşamını ─hiçbir şeyin sınırlı olmadığı, her şeyin güzel ve mükemmel olduğu, yansımasıyla 

ruhunuzu zaten arındırabileceğiniz o yaşamı- tefekkür edebilmiştir. 

28 Bu varoluşu beklerken, ruhunuz sonsuzluğun mutluluğunu hisseder, bedeniniz canlanır ve 

doğrulur, çünkü insan o zaman tüm acılarının, mücadelelerinin ve vazgeçişlerinin ruh için adil ödülünü 

bulacağını bilir: huzur. 

29 Şu anda edinmekte olduğunuz şey ruhsallaşmadır, çünkü ruhsallaşma aynı zamanda ebedi yaşam 

bilgisidir. Ama Yaratılış'la uyum içinde olmaya başladığınızda, ruhsallaşmanın başka bir biçimini bulmuş 

olacaksınız, çünkü benim yasalarım içinde yaşıyor olacaksınız. 

Eskiden bedenin çürümesi sizin için yolun sonu anlamına geliyorsa, bugün biliyorsunuz ki yol ancak o 

zaman başlar. Beden sadece geçici bir giysidir. 

Sadece madde değil, aynı zamanda öz olduğunuzun da farkındasınız, çünkü insanın bittiği yerin ruhun 

yolunun sonu olmadığını biliyorsunuz. 

30 Ama siz soruyorsunuz: "Üstat, o halde öz olanın maddi olanla karışması mümkün mü?" Ben de 

size diyorum ki, "Evet, çocuklarım. Çünkü her şeye gücü yeten ve her yerde hazır ve nazır olan Baba, 

yaşam olsun diye yaratılmış olan her şeyin içindedir." 

31 Her zaman gerçeği duyun. Dibindeki her şeyi görmenizi sağlayan kristal berraklığında bir su 

gibidir. Kendi ilhamınızda Beni keşfetmeyi anlayın. 

32 Büyük vahiylerden söz ettiğimde bile Benim Sözüm basittir. Size gerçek Cennet'e giden yolu açık 

ve anlaşılır bir şekilde açıkladığım gibi, bu zamanda da insanların korku salmak ve cehalet gözlerini 

bağlamak için dinleri ve hatalı yorumları aracılığıyla yarattıkları cehennemi sözümle ortadan 

kaldıracağımı söylüyorum. 

33 Sözüm, size ahiretin basit bir resmini vermek için sayfalarını bir kitap gibi önünüze açtı. İnsanların 

yasaları unutarak dinlerini kilise formlarında uyguladıkları zamanlar geçecektir, çünkü bu görevlere aykırı 

davranmak anlamına geliyordu. 

34 Seni korkutmaya gelmedim. Sana sevgi aşılamaya geldim. 
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35 Sizi cezalandırmadığımı, yalnızca ektiklerinizin meyvelerini toplamanıza izin verdiğimi öğrettim; 

bu meyveler tatlıysa sizin mutluluğunuz ve kurtuluşunuz olacak, acıysa sizi tövbeye ve kendinizi 

mükemmelleştirme arzusuna uyandıracaktır. 

36 Mücadelenizde size yardımcı olmak için, ışık ve lütuf dolu yeni bir gün hazırladım, öyle ki 

sözümle kendinizi yenileyebilesiniz, ey İsrail halkı. 

37 Çocukluğunuzda, gençliğinizde, olgun yaşınızda ve yaşlılığınızda Beni aradınız. Bana farklı 

yaşlarda geldiniz. İsrail halkını oluşturan topluluklarda her yaştan insan görüyorum ─ yeni doğmuş 

çocuktan yaşlısına kadar. 

38 Yaşlı adam Bana şöyle dedi: "Sana geç geldim, ey Babam! Ve çok kısa bir süre için Senin 

sözünden, nimetlerinden ve merhametinden yararlanacağım." Ama Baba ona şöyle der: "Yaşlı adam, 

Benimle ol, bir daha asla Benden ayrılmayacaksın. Bugün Beni izleyin ve o zaman ruhunuz 'Ruhsal 

Vadinin' eşiklerine, yani yeni yaşama ulaştığında, artık yaşlı olmayacaksınız. Her zaman genç ve güçlü 

olacaksın. 

Doktrinimin ışığını öğrenmek için ancak şimdi, bedeniniz yorgun ve hastayken geldiğinizden şikâyet 

etmeyin. İşimin bağrında büyümüş ve bugün erkek ve kadın olduktan sonra ayrılmış, Sözümden bıkmış ve 

öğütlerimi ve okşamalarımı unutarak yeni yollar aramaya koyulmuş olan çocukları çağırdığımı hatırlayın. 

Ama onları tekrar çekeceğim ve son saatte hepsi Benimle birlikte olacak, çünkü Ben ruhun yaşadığı tüm 

yaşam düzlemlerindeyim." 

39 İnsan dua ve iyi işleri ihmal ederek iyilik yolundan ayrıldığında, ahlaki gücünü, maneviyatını 

kaybeder ve günaha maruz kalır ve zayıflığında günahlara izin verir ve bunlar kalbi hasta eder. Ama ben 

hasta kampına bir hekim olarak geldim ve ona tüm sevgimi ve ilgimi verdim. Benim ışığım onun ateşten 

yanan dudaklarına tatlı su gibi geldi ve alnında merhemimi hissettiğinde Bana şöyle dedi: "Tanrım, beni 

sadece Senin merhametin kurtarabilir. Ruhum çok hasta ve ölüm bana çok yakında gelecek." Ama ona, 

"Ölmeyeceksin, çünkü Yaşam olan Ben geldim ve kaybettiğin her şey sana geri verilecek" dedim. 

40 Görevlerinizi yerine getirin ve yaptığınız tüm kötülükleri iyiliğe dönüştürün. Bu büyük yenilenme 

işini başarmanız için size ruh gücü veriyorum. Çünkü senin için büyük bir görevim var. 

41 İşte Üçüncü Zaman'da sizinle böyle tanışıyorum. Acılarınızı ve korkularınızı biliyorum. Ama 

hepiniz iyileşeceksiniz, çünkü içinizde sonsuz yaşam ilkesi vardır. 

42 Kendinizi hazırlayın ki, kendinizi Bana layık hale getirirken, yüreğinizi Bana, içine Sözümü 

yerleştirebileceğim, içi ve dışı saf bir kap olarak sunabilesiniz. Sana verdiğim ışıkla, onu kavrayabilirsin. 

"Kelimelerimin" her birinden cümleler kurun ve onlardan harika kitaplar yapın. İnsan kardeşlerinizle 

konuşabilmeniz ve insanlığın hissettiği hakikat ve adalet açlığını giderebilmeniz için algılarınızı 

eğitiyorum. 

43 Ayrılırken, "Ne büyük bir ayrıcalığa sahipmişim de anlamamışım" demeyesiniz diye sözüme değer 

verin. 

44 Nazik ve sevgi dolu bir babaya sahip olmalarına rağmen onu küçümseyen ve ancak babaları bu 

dünyaya gözlerini kapattığında ve ben de ona "ruhani vadide" erdemleri nedeniyle kayırılan çocuklar 

arasında yer verdiğimde, o babaya karşı sevgi ve minnettarlık eksikliklerine ağlayan ve sahip oldukları 

iyiliğin kıymetini bilmediklerini çok geç fark eden çocuklar gibi olmanızı istemiyorum. 

45 Şimdi ben yanınızdayken çalışın ki, dünyaya şöyle diyebilesiniz: "Rab şu anda konuşuyor ve 

varlığının kanıtını veriyor." Beni arayanları Bana getirin, çünkü onlar inanacaklardır. Yarın dostlarınızı 

ikna etmek için kendinizi çok iyi hazırlamanız gerekecek. 

46 Her an sizi ağlatan acılarla sarsılıyorsunuz ve Bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, bana huzur vaat 

ettiğin halde neden beni sınıyorsun?" Ama o zaman size şunu söyleyeyim: bu denemeler sayesinde ruh 

uyanık kaldığı için oluyor. Rahatlığın ortasında, inancınızın ışığı söner ve mücadele ve mükemmellik 

yolunda kalırsınız. Bedeniniz size acı veriyorsa ya da yüreğiniz acı çekiyorsa, neşeli olun. Çünkü bugün, 

Benim İşimde, ruhunuzun huzuruna ve sağlığına kavuştunuz. 

47 İnsanlara iyi hazırlanmış, açık gözlerle ve gelişmiş sezgilerle gideceğiniz, kalplerinin içine 

saygıyla nüfuz edeceğiniz ve acılarını, ruhlarının yoksulluğunu keşfedeceğiniz gün gelecektir. Benim 

öğretilerimle onların sıkıntılarını giderebilecek ve ruhlarını cesaretlendirebileceksiniz. 

48 Sözümü her uyguladığınızda mucizeler yaşayacaksınız. Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. 

Kendinizi yeterince hazırlarsanız, görevinizi ve Vasiyetimi yerine getirmiş olursunuz. 
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49 Her bir cemaate özel bir görev verdim: Bazılarını ruhsal yeteneklerini geliştirmek için insanlardan 

anlayış görmeyenler için kurtarıcı bir gemi olarak, bazılarını da bilgeliğimi akıttığım bir ışık kaynağı 

olarak hazırladım. Diğerlerinde ise Kendimi sevgi olarak gösterdim, onları içtenlik ve merhametle 

doldurdum. Ayrıca, yeni kiliseler ve yeni "işçiler" ortaya çıkacak, çünkü şimdi "sonuncuları" bir araya 

getiriyorum. Bunlar "ilk" için bir asa gibi olacak. Bugün onlar hala küçük çocuklar, ama Benim 

öğrencilerim olacaklar ve daha sonra yeni nesillerin öğretmenleri olacaklar. 

50 Tanınmak için erdem içinde, tüm emirlerimi yerine getirerek yaşamalısınız. Benim İşimde hepiniz 

eşitsiniz, "ilk" ve "son". İkincisi, benim öğrettiklerimi öğrenebilmek için kendilerini daha kısa sürede 

hazırlamak zorundaydı. 

51 "İşçilere" diyorum ki: Kendinizi eğitin ki ruhani dünya aklınız aracılığıyla kendini mükemmel bir 

şekilde gösterebilsin ve dudaklarınızdan çıkan söz yüksek ve ruhani bir öze sahip olabilsin. Zihninizden 

geçerken ilhamımın gizlenmesine izin vermeyin. Sorumluluğunuz büyük olduğu için ödülünüz de büyük 

olacaktır. Görevinizi yerine getirdiğinizde size verilecek neşe ve huzur hakkında hiçbir fikriniz yok. 

Hediyeleriniz çok değerlidir ve size gerçek mutluluğu getireceklerdir. 

52 Çeşitli doğalara sahip bedensiz ruhlar merhamet arzusuyla "işçilere" yaklaşır ve kalplerinizin 

kapılarını kapalı bulduklarında ve onlara hiçbir teselli vermediğinizde, beyniniz yorgun düşer ve zavallı 

ruhlar aranızda acı ve huzursuzluk etkilerini bırakırlar. 

53 Görevin tamamlanması sizi bekliyor. Yardımsever olun. "İsrail, muhtaç ruhlara ışık ve barış 

getirmek için hazırlanmıştır. Bunu yerine getirene kadar üzerinizde büyük bir yükümlülük hissedeceksiniz 

ve bu yükümlülük siz işinizi yapana kadar sizi terk etmeyecek. 

54 Size değerli bir ödül olarak huzurumu vaat ediyorum. 

55 Düşüncelerinizde arınmışsınız ve Beni duymaya hazırsınız. Kalplerinizde hâlâ var olabilecek 

şüpheleri ortadan kaldırabilmeniz için, ilahi tezahürlerimi tekrarlamak üzere yorulmadan Kendimi size 

sunuyorum. 

56 Bu halkın arasında olduğumu kimse inkâr edemesin diye varlığımı ve özümü ortaya koydum. 

57 Ses taşıyıcısı aracılığıyla verdiğim bilgelik kitaplardan alınmamıştır, insanın zaman içinde 

edinebileceği bir bilgi birikimi değildir. İnsanlığın yaptığı gibi size tarih bilgisi de vermiyorum. 

58 Işığımı sizin gibi, sizinle aynı bilgiye sahip bir kişi aracılığıyla ortaya çıkarırım. İstediğim tek şey, 

kısa bir süre için Tanrısallığın bir aracı ve sözcüsü olacak kişinin aklının saflığı ve ruhunun samimiyetinin 

yanı sıra, Beni duyacak olanların ruhani hazırlığı ve bir araya getirilmesidir. Bu düşünce ve istek birliği 

gerçekleştiğinde, ruhumun ışığı size gelir. Çünkü bu anlarda ruhunuz materyalizmden kurtulur ve kalbiniz 

iyiyi kavrar. O zaman tüm varlığınız Baba'ya yaklaşma ihtiyacı hisseder ve ister manevi ister maddi olsun, 

benim yardımım olmadan büyük işler başaramayacağınıza ikna olursunuz. 

59 Bana kuşkuyla paramparça olmuş bir yürekle geldiniz, çünkü uzun zamandır gerçeği arıyor ama 

bulamıyordunuz ve Sözümü işittiğinizde önce kuşkuya kapıldınız. Ancak bundan sonra inanç geldi ve 

bedeninizden ve maddi yaşamınızdan ayrı olarak var olanı bilmek istediniz. Bu ruhani armağanları 

anlamak istediniz ve şu anda sahip olduğunuz beden toprakta ölü olarak kalırken, ruhunuzun yaşamaya 

devam ettiğine kendinizi ikna ettiniz çünkü bir ses size sadece madde olmadığınızı söylüyor. 

60 Ve kendinize soruyorsunuz: Ruh nedir? Ne şekilde yaşıyor? Onu sonsuza dek yaşayacağı dünyaya 

girmeye nasıl hazırlamalıyız? Nasıl bir gelişme kaydetmesi gerekecek? Ve diğer ruhlarla ve hatta Tanrı'nın 

kendisiyle nasıl bir ilişkisi olacaktır? 

61 Kendinize sorduğunuz tüm bu sorular, ilginizi çekmiştir ─ daha sonra giderek daha fazla ruhsal bir 

gereklilik haline gelen bu ilgi sayesinde, ses taşıyıcısının ağzından duyduklarınızın kalbinizi derinden 

etkilediğini fark etmişsinizdir. 

62 Hiç kimse tarafından zorlanmadan ya da kandırılmış olarak gelmediniz. Sizi kör eden gösteriş ya 

da gösterişçilik değildi, çünkü bu yerleri yetersiz ve mütevazı buldunuz. Sözümün parlayan ışığı oldu. 

63 Size daha İkinci Çağ'da söylediğimi hatırladığınızda üzülmeyin: "Çok kişi çağrılır, ama az kişi 

seçilir." Çünkü gerçekte seçen ben değilim. Herkesi çağırırım ve Beni seven ve Beni izlemek isteyenler 

Benimle birlikte olurlar. Eğer çağrılmış olan sizler Beni izleyenler arasında olmak istiyorsanız, sebat edin. 

64 Benim sözlerim ve vahiylerim herkes içindir. Bazıları anlayışa daha erken, diğerleri daha geç 

ulaşacak, ancak hepsi oraya varacak. 
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65 İnsan, sahip olduğu irade özgürlüğü sayesinde, anladığı ya da izlemeyi en kolay bulduğu yolu 

gönüllü olarak seçer. Herkese çağrıda bulunuyorum, ancak en iyi yolu seçecek olan en iyi şekilde 

hazırlanmış olandır. 

Sözümü dinlemeye gelen, çağrıma kulak veren ve öğretişimi duyunca titreyen kişi için de aynı şey 

geçerlidir. Aradığı gerçeği orada bulacak ve artık oradan ayrılmayacaktır. Bunlar, insanlar tarafından inşa 

edilen kiliselerin gösterişine ve ihtişamına ihtiyaç duymayanlar olacaktır, çünkü bunlar artık onlara 

bağlılık ya da inanç ilhamı vermemektedir. İnsanoğlu ruhsallaşmaya erişir erişmez bu kiliselerin gereksiz 

olacağını bilirler. Onun hazırlığı mükemmelliğe bir çağrı olacaktır ki bu da onu arındırmak için ona 

yaklaşacak olan Benim İlahiyatımdır. Böylece onun yüreğinde yaşayacak ve onunla Ruhum arasında 

gerçek bir ruhsal birliktelik yaratacağım. 

66 Eğer bir an için kendinizi maddi parçanızdan tamamen soyutlayabilseydiniz, ruhunuz kendisini 

ötelerin ışığıyla çevrelenmiş hissettiğinde mutlulukla dolardı. Bu ışık size benim İlahi Işınım aracılığıyla 

sınırlı bir biçimde geliyor. Varlığımı sizin için algılanabilir kılmak için Kendimi sınırlıyorum. Çünkü Ben 

evrensel güç, yaratılış, kudret, ışık ve yaşam olduğum için, tüm gücümle size gelemezdim. 

67 Nasıl ki yaşamak için üzerinizde parlayan güneşin gerekli ışınlarına ihtiyaç duyuyorsanız, ben de 

size diyorum ki: Bu gücü kötüye kullanırsanız kendinize zarar verirsiniz, çünkü sizin gibi yaratıklar için 

çok büyük ve güçlüdür. 

68 Aynı şey ruhsal alanda da gerçekleşir. Ruhunuz için gerekli olan Tanrısallığın o parçasını 

kullanmalısınız, aldığınız o kıvılcımda kalbinizin tellerini hareket ettiren ilhamı hissetmek için tüm güce 

sahip olduğunuzu bilmelisiniz ─ görevinizi yerine getirmeniz için size akıl ve algı veren ışık. Bu kitapta 

Tanrı ile insan arasında var olması gereken uyumu keşfedeceksiniz. 

69 Bunu size bu tezahürü anlamanıza yardımcı olmak için anlatıyorum ki varlığınızın ruh kısmınızı 

yükseltebilesiniz ve zihniniz size yaşamanız gereken yolu öğreten yüksek öğüt olan Ötelerin ilhamını 

alabilsin. O zaman en küçük parçanızın bir kabuk olarak sahip olduğunuz bedeniniz olduğunu 

anlayacaksınız. 

70 Ben bir güneş gibiyim, sen de onun bir kıvılcımı gibisin. Yeteneklerinizi geliştirerek 

erdemlerinizle büyüyebilmeniz için küçük yaratıldınız. Başlangıçta saftınız ─ sonradan denemelerle ve 

günahla lekelediğiniz bir saflık. Çünkü iradenizin çabasıyla yukarı doğru gelişeceğiniz bir yola 

yerleştirildiniz, böylece bu yolda erdem kazanacak ve hasat toplayacaktınız. 

Her zaman cennetin yükseklerinde yaşamış olsaydınız, yukarı doğru evrimleşmek için ne kadar çaba 

sarf ederdiniz? Başından beri büyük olsaydınız, kendinizi geliştirmek için içinizde nasıl bir arzu olabilirdi? 

Her zaman mükemmel olsaydınız sizi hangi erdemlerinizden dolayı ödüllendirebilirdim? Ama siz dünyaya 

geldiniz ve dünyada mükemmelliğin, iyiliğin tam tersi bir duyguyu keşfettiniz. Kötülüğe götüren 

ayartmayı, bedenin zayıflığını, dünyanın baştan çıkarıcılığını deneyimlediniz. Sonra ruhun, doğası 

kendisinden farklı olan bedensel kabuğu içindeki mücadelesi başladı. Başlangıçta dünya ve kendisini 

çevrelenmiş olarak gördüğü doğa tarafından kafası karıştırılan ruh, uyuşukluğa düşmüş ve bedenin 

dünyevi koşullarına, bedensel tutkularına göre büyümesine ve çalışmasına izin vermiştir. 

71 O zaman ruhun dünyaya birbiri ardına, bazıları diğerlerinden daha mükemmel, diğerlerinden daha 

uzun ömürlü, hepsi farklı eğilimlere sahip farklı bedenlerde gelmesi gerekliydi, böylece ruh kendi 

hakkında bir fikir oluşturacak, böylece bilgiye ve yücelmeye ulaşacaktı. Böylece yavaş yavaş, insanlık 

arasındaki geleceğini ve onu bekleyen ruhani yaşamı sadece anlamakla kalmayıp, aynı zamanda bilmeye 

başlayacağı zaman gelebilirdi. Varoluş mücadelesi sırasında derin bilgi edinen kişi gelişimi için artık yeni 

dünyevi bedenlere ihtiyaç duymayacaktır, çünkü yaşamın ruhani dünyalarında ikamet edebilecektir. 

Böylece Bana ulaşıncaya kadar mükemmellik merdivenini adım adım çıkacaktır. 

72 Kaderiniz bu kadar büyük ve ruhunuz Benim gibi olduğuna göre, nasıl olur da putperestliğe düşer 

ve ellerinizle Bana tapınmak için bir suret yaratırsınız? Neden doğada Bana hayranlık duymayı tercih 

etmiyorsunuz ─ madem ruhani olana nasıl nüfuz edeceğinizi bilmiyorsunuz ─ ve attığınız her adımda 

filizlenen ve kıpırdayan yaşamın ihtişamını tefekkür ederek kendinize ilham vermiyorsunuz? Dünyanızı 

süslediğim sayısız güzellik ve mucizede, sizin bilmediğiniz binlerce dünyanın parladığı gökkubbede, size 

yaşamdan, yasadan ve itaatten söz eden, böylece sevgi duanızı, şükranınızı ve imanınızı onlardan 

oluşturabileceğiniz? 

73 Bu sizin zamanınız, ey ruhlar! Uyan, kalk, Bana gel! 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 221 
1 İnsanlar, şimdi sizi hazırlamak ve öğretimi almaya layık kılmak için yüreklerinizin en hassas 

tellerine dokunuyorum. 

2 Şimdi sizinle İlahi Anne, İkinci Çağ'da yüksek bir kaderi yerine getirmek için insan olan Ruh 

aracılığıyla konuşuyorum. 

3 Meryem erdemini, örneğini ve mükemmel tanrısallığını ortaya çıkarmak için gönderilmiştir. O, 

erkekler arasındaki diğer kadınlar gibi bir kadın değildi. O farklı bir doğaya sahip bir kadındı ve dünya 

onun hayatını düşündü, onun düşünme ve hissetme biçimini öğrendi, ruhunun ve bedeninin saflığını ve 

zarafetini tanıdı. O sadeliğin, alçakgönüllülüğün, özverinin ve sevginin bir örneğidir. Yine de, yaşamı o 

zamanın dünyası ve onu takip eden nesiller tarafından bilinmesine rağmen, onun erdemini, bekaretini 

tanımayan pek çok kişi vardır. Onun hem bakire hem de anne olduğu gerçeğini açıklayamazlar. Bunun 

nedeni, insanın doğası gereği inançsız olması ve İlahi işleri uyanmış bir ruhla nasıl değerlendireceğini 

bilmemesidir. Kutsal yazıları inceleyip Meryem'in bedenlenişini ve atalarının yaşamlarını kavrayabilseydi, 

sonunda onun kim olduğunu öğrenecekti. 

4 Meryem doğası gereği ilahidir, ruhu Baba ve Oğul ile birdir. Zamanın başlangıcından beri 

insanlığa "İlahi Söz "ün beden alacağı saf yaratık olarak duyurulan seçilmiş kızken, onu neden insani 

olarak yargılayalım? 

5 Öyleyse insanlar neden bana küfrediyor, gücümden şüphe ediyor ve işlerimi saygısızca araştırıyor? 

Bunun nedeni, kendisini benim İlahi öğretilerime vermemiş, kutsal yazıların ne dediğini düşünmemiş ve 

kendisini benim irademe teslim etmemiş olmasıdır. 

6 Bugün, Üçüncü Çağ'da, Meryem'in kendisini insanlara tanıttığından da şüphe duymaktadır. Ama 

size onun tüm işlerime katıldığını söylüyorum çünkü o benim İlahi Ruhumda yaşayan en şefkatli sevginin 

vücut bulmuş halidir. 

7 Size bu gerçeğin kanıtını verdim ve tüm zamanların peygamberlerinin Meryem'e Evrensel Anne 

olarak tanıklık etmelerine izin verdim. Bugün, bu yeteneğe sahip olanlar aynı şekilde onun kendisini 

alegoriler veya benzetmelerle gösterdiğini görmüşlerdir. Onun annelik etkisinin sizi okşadığını, teşvik ve 

tesellisinin acılarınızı hafiflettiğini ve dünyanın nefes kesici bir hızla farklı yönlere gittiği, bilimin 

rehberlik ettiği, maddileşmenin, gösterişin ve zevklerin insanları doğru yoldan saptırdığı bir zamanda onun 

şefaatinin sizi birçok tehlikeden kurtardığını hissettiniz. 

8 Bu nedenle, halkımın kalbini onlara öğretmeye çağırıyorum ve sonra onları bu İyi Haber'in 

habercileri olarak gönderiyorum. 

9 Elçilerim her zaman reddedildi. Ama endişelenmeyin, çünkü Yüce Allah kullarıyla beraberdir. Ben 

kendimi yanlış değerlendirdim, çünkü herkes Mesih'te Tanrı'nın varlığını fark edemedi ve O'nda sadece bir 

peygamber ya da aydınlanmış birini görmeye hazırdı. 

10 Yaşamım, insanüstü işlerim ve insanüstü ölümüm aracılığıyla Kendime tanıklık etmek 

zorundaydım. Ve bu gerçeğin ışığında, pek çok kişi yüreklerinde yanan imanla yola çıktı ve Benim 

öğretime tanıklık etti. 

11 Ölmüş olmama rağmen seni terk etmedim. Çünkü kurban ölümünden sonra Kendimi ruhsal olarak 

yaşamla dolu olarak açıkladım. Halkıma "Ruhsal Vadide" geldim ve orada onları hazırladım, ışığımla 

sardım, saflığın beyaz kaftanını giydirdim ve yeniden insan olmaları için dünyaya gönderdim. Ama 

halkımın kabilelerini birleştirme zamanı geldi ve ben de onları yeryüzünün bu köşesine çağırdım. Çünkü 

sizler gerçekten İsrail halkısınız, ama kan bağıyla değil, ruhsal olarak. Benim Krallığım bu dünyaya ait 

olmadığı gibi, sizin ebedi eviniz de yeryüzünde değildir. 

12 Kralınız ve Rabbiniz, Üçüncü Çağ'ın ışığında ölülere talimatlarını getirmek için alçakgönüllülük 

ve sevgiyle dolu bir şekilde insan ahlaksızlığına inerken onu izleyin. 

13 Beni artık putperest kültlerde aramayın. Artık Beni fanatik bir şekilde sevmenin zamanı değil. En 

eski zamanlardan beri aranızdaki bu kötü eğilimlerle mücadele ettim ve size dua aracılığıyla Ruhumla 

doğrudan iletişim kurmayı gösterdim. 

14 Geçmiş zamanların yazıları, bugün sizin için tekrarlamakta olduğum şeyleri size açıklayabilirdi; 

ama insanoğlu Benim gerçeklerimi tahrif ederek yaymaya cüret etti. Ve böylece artık zihinsel olarak hasta, 

yorgun ve yalnız bir insanlığınız var. 
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15 İşte bu yüzden Benim uyandırma çağrım ses taşıyıcısı aracılığıyla duyulur, çünkü sizin kafa 

karışıklığına düşmenizi istemiyorum. 

16 Şu anda önünüze koyduğum yolda, geçmiş zamanlarda size öğrettiklerimi keşfedebileceksiniz, 

çünkü hepsi bir ve aynıdır. 

17 İnsanlar özlemle, adalet, hakikat, merhamet ve sevgi arzusuyla yollarına devam ederler. İnsanların 

kayıtsızlığı yüzünden tökezler ve düşerler. Ancak Üçüncü Çağ'da bu sesi duyanlar benim varlığımı 

hissettiler ve ruhani özümde açlık, susuzluk ve acılarını giderdiler. Bununla birlikte, benim tezahürüme 

tanık olanlar arasında, Tanrı'nın günahkâr bir insan aracılığıyla kendini göstermeye tenezzül etmesinin 

imkânsız olduğunu düşündükleri için bunu inkâr edenler vardır. 

İnanmayanlara, tanrısallığın en saf ışığının insanın günahkârlığı tarafından karartılmadığını 

söylüyorum, çünkü Benim ışığım insanların iyi ya da kötü işlerinin sonsuz derecede üstündedir ve dahası 

Ben karanlıkta yaşayanlara ışık vermeye geldim. 

18 Günahkâra gelmek, onun yüreğini rahatlatmak, ona Baba'nın sıcaklığını hissettirmek ve sonsuz 

yaşam ekmeğinin tadını tattırmak tanrısal bir sevinçtir. 

19 Beni duyan ve Rab'bin halkını oluşturduğunuzu bilen sizler ─ zamanın başlangıcından beri 

Baba'nın size verdiği görevi şimdiye kadar yerine getirmediğinizi, Yasa'yı gizlediğinizi ve yolları acıyla 

ektiğinizi anlayın. Ama kaderin acısı ve darbeleri, kardeşiniz insanlığı anlayabilmeniz ve sevebilmeniz 

için size acıyı tattırdı. 

20 Benim sözüm evrenseldir. Ama tüm dünya tarafından işitilmiyorsa, bunun nedeni insanların 

gözlerini karanlık bir bandaj gibi örten materyalizmleri ve ruhsal işitme duyularının ilahi Sözü duyma 

hassasiyetini kaybetmiş olmasıdır. 

21 Tehlikeli zamanlar sizi bekliyor. Savaş, muazzam acısı, sefaleti ve kederiyle insanlığı bir kez daha 

sarsacaktır. Düşünceler ve duygular şaşkınlığa uğrayacak ve tüm bunlar insanlığa Benim sevgi ve adalet 

yasalarıma itaat etmedeki eksikliğini gösterecektir. Ama Ben, sevgi dolu bir Baba olarak, kaosa karşı 

çıkacağım ve ışığımı gökkubbede bir barış ve kurtuluş şafağı gibi parlatacağım. 

22 Yarın dünyanın ışığı olabilmeniz için, hemcinsleriniz arasında yaşam ve ekmek, merhamet ve 

sevgi olabilmeniz için sizi hazırlıyorum. 

23 Sözüme nüfuz edin ve Beni onun anlamında bulacaksınız. 

24 Ruh için ışık ve huzur olan Sözüm bu anlarda kalplerinize iner. Işığım, "Üç Zaman "da ilahi 

vahiylerimi almış olan bu insanları arzuluyor. 

25 İsrail uykudayken aniden Benim geliş alametlerim onu uyandırmaya ve rahatsız etmeye başladı. 

Kendimi insanların arasına yerleştirdim ve onlar için yeni bir çağ açtım. 

26 Yeni öğretilerimde geçmiştekilere kıyasla daha kapsamlı öğretiler getirdim çünkü zihinlerde daha 

fazla alıcı ve ruhlarda daha fazla gelişim buldum. 

27 Yeryüzündeki halklardan birini diğerlerinin arasından seçmiş olmamı bir tercih olarak algılamayın: 

Tüm çocuklarımı ve oluşturdukları halkları eşit derecede seviyorum. 

28 Her halk yeryüzüne bir misyon getirir ve "İsrail "in getirdiği kader, insanlar arasında Tanrı'nın 

peygamberi, iman feneri ve mükemmelliğe giden yol olmaktır. 

29 İlk zamanlardan beri size verdiğim kehanetlerim ve vahiylerim doğru yorumlanmadı çünkü 

insanlığın onları anlayacağı saat henüz gelmemişti. 

30 Geçmişte "İsrail" yeryüzünün bir halkıydı; bugün dünyanın dört bir yanına dağılmış insanlardır; 

yarın Tanrı'nın halkı, Babalarıyla birlikte mükemmel bir uyum içinde İlahi Aileyi oluşturacak olan tüm 

ruhlardan oluşacaktır. 

31 Benim Sözüm, insanın bilinmeyen, daha yüksek ve daha güzel bir yaşama girmesini sağlayacak 

olan Bilgelik Kitabıdır. Onun özünü tanıyacak ve ruhu aracılığıyla, daha önce kendisine anlaşılmaz sırlar 

olarak görünen, ama zamanı geldiğinde Baba'nın onlara açıklamak istediği vahiyleri anlayacaktır. 

32 Ruhani öğretileri arayacak ve seveceksiniz ve bu ideal için çabalayarak, dünyadaki yaşam 

yolunuzun kolaylaşacağını hissedeceksiniz. Geçen her saat, geçen her gün ve yıl sizi bu zamanın doruk 

noktasına daha da yaklaştırır. 
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33 Sözümü bol bol veriyorum ki, artık duyulmadığında kafa karışıklığı yaşamayasınız. O günün "ilk" 

ve "son "u gafil avlamasını istemiyorum. Talimatlarımı nasıl anlayacağınızı ve izleyeceğinizi bilirseniz, 

daha sonra kendinizi görevinizi yerine getirmeye ne kadar güvenle adayabileceksiniz! 

34 Hâlâ yaşamınızı ve ibadetinizi karartan pek çok geleneği bir kenara bırakmalısınız. Bende var olan 

ilahi kitabı okumayı öğrenebilmeniz için varlığınızı yükseltmeye çalışmalısınız. 

35 Kalpten çok ruhla konuşuyorum, çünkü yüceliğin ve sonsuzluğun ne anlama geldiğini 

kavrayabilecek olan ruhtur. Ancak bu dünyayı "ebedi" evleri haline getirmiş olan ve onda şan, şeref, zevk 

ve güç arayanlara şunu söylüyorum: Dünyanıza bir bakın, nasıl da acılarla sarsılıyor, sefalet ve 

perişanlıkla dolu ve bencil ve kibirli bir bilimin aldatıcı ışıklarıyla aydınlanıyor! 

36 İnsanların tüm yaşamı ve tüm işleri bu anlarda yargılanır. Doğa bile unsurları aracılığıyla ruhlara 

musallat olur ve kalplerle konuşur. 

37 Her yaratığa görevinin meyvesinin ne olduğunu soracağım. Ebediyete karşı cevabı ne olacak? Ve 

bu zamanda sesimi duyan ve her sözümle bir görev aldığınızı bilen siz insan yığınları ─ saat geldiğinde ne 

cevap vereceksiniz? 

38 Size doğrusunu söyleyeyim, kendilerini Bana çıplak, lekeli ya da sefil olarak sunmamaları için 

bazılarına olduğu gibi diğerlerine de gerekli zamanı tanıyorum. Sizi güçlü görmek istiyorum ki 

talihsizliklere, hayatın büyük derslerine, ayartmalara dayanabilesiniz. 

39 Gerçekten, size söylüyorum, düşündüğünüzden daha güçlüsünüz, ancak her insan yaratığının sahip 

olduğu ruhani hazineyi kendi içinizde keşfedebilmeniz için öğretime daha fazla nüfuz etmelisiniz. 

40 Çatışmaları çözebilir, karanlığı yok edip aydınlık yaratabilir, kötülüğü ortadan kaldırıp iyiliği 

çekebilirsiniz. 

41 Tanrı'nın askerleri, silahlarını ellerine almayı ve onlarla her türlü muhalefeti yenmeyi bilen kişiler 

olarak adlandırılacaktır. Daha gelişmiş ruhlar istemeden de olsa daha zayıf kardeşlerini koruyacak ve onlar 

da hangi kalpte kendilerini daha güvende hissedeceklerini sezeceklerdir. 

42 Bir insanın büyüklüğü artık ne dünyevi mal varlığıyla, ne unvanlarıyla, ne de giysileriyle 

ölçülecektir. Yoksul bir insanda, gelişimi ve ruhsallaşmasıyla yüceltilmiş bir ruh olabilecektir ve bunlar 

arasında insanlığa ebedi hakikati açıklayacak pek çok kişi vardır. 

43 Benimle birleştiğiniz bu saat sizin için ruhani bir mutluluk anıdır, çünkü Benim ilham sözlerimi ve 

emirlerimi almaya hazırlanıyorsunuz. Ruhunuz bu talimatın özünü almak ve anlamak için kendini 

arındırmıştır. 

44 Bazılarınız Beni duymaya istekli ve hazırdı, bazılarınız ise Beni tanımayı inatla reddettiniz. Ama 

bu öğrencilerin uyanışını sabırla bekliyorum. Bir savaşçı olarak geldim ve ruhları fethetmek için Kendimi 

savaşa attım çünkü onlar Benim çocuklarım. Onların inatçılığını yenecek olan şiddet değil, Benim sevgim 

ve Benim sabrım olacaktır. Beni görmenizi, Beni tanımanızı istiyorum ki Beni sevebilesiniz ve Benim 

dikkatle yönettiğim bir evrende yaşadığınızı ve sizin için sağladığım doğruluk yolunu izlemeniz 

gerektiğini bilesiniz. 

45 Size Yasa'yı verdim ve vicdanınızın size söylediklerine dayanarak ona uymanızı bekledim. Kendi 

irademi size dayatmadım, çünkü size kendi iradenizi, irade özgürlüğünü ve sizi Kendime benzetecek 

yetenekleri verdim. Ama arzumu bilmek istiyorsanız, size şimdi doğruluk yasaları içinde, ihlalden uzak, 

dikkatli bir şekilde yürüdüğünüzü görmek istediğimi söylüyorum, öyle ki torunlarınıza iyi bir tohum, açık 

bir örnek, aydınlık bir yol bırakabilesiniz. 

46 Bugün mükemmelleşmeniz için size bıraktığım talimatlar, bilgeliğimin akıl ya da kalpten çok ruhla 

çalışılıp hissedilebilmesi için içinde yer aldığı Sözümün Kitabı'nın bir parçasını oluşturur. 

47 Düşük maneviyatlarının bir sonucu olarak insanların ruhlarında çok fazla yoksulluk vardır. 

Üzüntü, terk edilmişlik hissi ve açlık buradan gelir. Çok sevdiğim bu insanlık kendisini bilgelikle, saf özle 

beslemelidir ve sadece İlahi Söz onu güçlendirecektir. İnsanlığın Beni duymuş olan insanların tanıklığını 

alabilmesi için, sizin görevinizi yerine getirmek üzere hazırlanmanızı ve adanmanızı beklemeleri gerekir. 

48 Size ruhla çalışmayı öğrettim ki, çalışmalarınız fayda açısından zengin olsun. Mesafe çok büyük 

olduğu için ayaklarınızın gidemediği yerlerde, ruhunuzun mesajınızı taşıyabileceğini ve tehlike altındaki 

halkların ve ulusların, acının girdiği evlerin ya da merhamet isteyen hastaların durumunu 

iyileştirebileceğini söyledim. Tüm bunları Benim adımla yapabilirsiniz, Bana daha fazla liyakat 

gösterebilmeniz için bunları yapmanıza izin veriyorum. 
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49 Ruh için üstesinden gelemeyeceği hiçbir mesafe yoktur. Dualarınızı veya iyi dileklerinizi 

dostlarınıza gönderebilirsiniz ve iyi niyet mesajınızı başkalarına iletme arzunuzda sizi durduracak hiçbir 

engelle karşılaşmazsınız. 

50 Ruhunuz artık daha büyük bir yükseliş dönemine gireceği, armağanlarının tam anlamını kavraması 

gereken zamanın yaklaştığını hissediyor. 

51 Size vermem gereken son dersleri almadan sizi bırakmak istemiyorum. Bu süre zarfında, ilk 

bölümden son bölüme kadar İşimi dikkatinize sunacağım, öyle ki insanlığa Sözümün tanıklığını sevgi 

işlerinizle gösterebileceğinizi hissedebilesiniz. 

52 Benimle temas halinde olmayı öğrenebilmeniz ve imtihan anlarınızda sizi aydınlatacak olan 

ilhamımı alabilmeniz için size dua etmeyi öğrettim. Çünkü insanlar şu anda yaşamakta olduklarından daha 

büyük bir kaosa sürükleneceklerdir ve bu nedenle tüm hemcinsleriniz için dua etmeniz gerekmektedir. 

53 İnsanlık tarihini yazıyorum. Bu kitapta dünyada yaptığınız her şey kaydedilecektir. İtaat ve sabır 

örnekleri mi göstermek istiyorsunuz, yoksa itaatsizlik ve isyan mirası bırakmayı mı tercih ediyorsunuz? 

54 Birçoğunuzun günahlarınızı telafi etmek üzere Dünya'ya dönmek için başka bir fırsatı olmayacak. 

Bugün sahip olduğunuz araca, yani yaslandığınız bedeninize artık sahip olmayacaksınız. Dünyaya 

gelmenin ruh için bir ayrıcalık olduğunu, asla bir ceza olmadığını anlamalısınız. Bu nedenle, bu lütuftan 

yararlanmalısınız. 

55 Bu yaşamdan sonra yeni dersler almak üzere başka dünyalara gideceksiniz ve orada daha da 

yükselmek ve kendinizi mükemmelleştirmek için yeni fırsatlar bulacaksınız. İnsan olarak görevlerinizi 

yerine getirdiğinizde, görevinizi yerine getirmiş olduğunuz için bu dünyadan memnuniyetle ayrılacaksınız 

ve ruhunuzda huzur olacak. 

56 Bu zamanda sizi sadece kendinizi kurtarmanız için değil, aynı zamanda size rehber ve koruyucu 

olmanız için enkarne olmuş ve artık enkarne olmamış varlıklardan oluşan bir lejyonu emanet ettiğim için 

gönderdim. 

57 Sözümü size verdiğim aynı saflıkla herkese ulaştırmalısınız ─dış görünüşü basit, ama özü derin, 

içeriği dolu, eğitimli ya da eğitimsiz herkes için vahiylerle dolu. Dünyada gerçeği aramak için patlak veren 

büyük tartışmalardan sonra, benim öğretilerim zafer kazanacak, tek bir dünya görüşü galip gelecektir. 

İnsanların Tanrı'ya tapınma biçimleri basitleşerek ruhani hale gelecektir. Tüm yolları bilecek ve Bana 

ulaşmak için en kısa yolu seçmiş olacaksınız. 

58 Çalışmalarım, benim dönüşümü bekleyerek fedakârca yaşamış olan herkesin çabalarını 

taçlandıracaktır. İnsanoğlunun henüz kavrayamadığı birçok gizemi açıklığa kavuşturacak, iyiliği ve adaleti 

sevenlerin elinde güçlü bir silah olacak ve kalpleri sevinçle dolduracaktır. 

59 Büyük "prenslerin" benim öğretimi benimsediklerini ve asla geçip gitmeyen Ruh'un gücüne 

erişmek için egemenliklerini, geçici güçlerini terk ettiklerini göreceksiniz. Aynı şekilde, daha önce kibir ve 

gösterişleriyle ihtişamlı olan kiliselerin çöktüğünü ve sonra benim alçakgönüllülük izimi takip ettiklerini 

göreceksiniz. Aç olanlar, sözlerimin sonuncusunda bile, açgözlülükle Gerçeğin Ruhu'nu, Yorgan'ı, 

insanların ruhlarında krallığını yeniden inşa etmek için muzaffer olarak dönen Efendi'yi arayacaklar. 

60 Tüm bunlar gerçekleşmeden önce, tüm sahtekârlıklar ve tüm yalanlar kınanacaktır. Artık herhangi 

bir tağşişe izin vermeyeceksiniz. Gerçeği içermeyen kitaplar yok olacak ve sadece insanlara emanet 

ettiğim ve zamanın başlangıcından beri kendi ruhlarında yazılı olan tek kitap kalacak. 

61 İnsanlık ne zaman tehlikeye girse, onu kurtarmaya geldim. Bugün halkımı, pek çok mücadeleye 

karışmış, içinden çıkamadığı bir kaosun içine düşmüş bu insanlığın siperi olmaya hazırlıyorum. Bu dava 

sona erdiğinde, barışın gökkuşağı parlayacak. 

62 O sırada hanginiz yeryüzünde olacak? Hanginiz bu barış çağını görecek kadar yaşayacak? Doğrusu 

size derim ki, o gün uzak değildir ve o zaman bu 

dünya, ahirette var olan vaat edilmiş toprakların bir yansımasıdır. 

63 Sizin kökeniniz ve varoluş nedeniniz olan sevgi, tüm kalplerde olacak ve bu sevgiden Bana 

ulaşacak basit ve saf bir Tanrı ibadeti doğacaktır. 

64 Yarını düşünmediniz ve sakin bir şekilde olayların gelişmesini bekliyorsunuz. Usta'nın işini 

savunacağına güveniyorsunuz. Ama unutmamalısınız ki, Benim İşimle kurtarmak istediğim kişi insandır. 

Her zaman düşmanlarına karşı döndüm, ama bunlar onun kibri, bencilliği, dünya sevgisi, materyalizmidir 
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ve bugün içinizde yaşayan kötülüğü durdurabilmeniz ve yok edebilmeniz için bu savaşta yenilmez askerler 

olmanızı istiyorum. 

65 Temizleyici su olarak tövbe şimdi ruhları yıkayarak temizler ve ışık, emirlerimin tanınması, onlara 

nüfuz eder. İyi niyetler filizlenmeye başladı. 

66 Çocuklarımın tüm çalışmalarını ve iyi düşüncelerini kutsuyorum. 

67 Size eksik olan şeyi vermeye geldim. Ruhunuzu beslemek için Kendimi gösterdiğim bu yaratıklar 

size ne verebilir? Onlar da sizin gibi Benim suretimde olmalarına ve içlerinde Benim erdemlerimi 

taşımalarına rağmen, size Ruh'un Ekmeğini sunamazlar. Onları yalnızca insanlarla girdiğim bu tezahür 

biçimi için Benim araçlarım olarak düşünün. 

68 İsrail'in ruhu evrim geçirmiştir. Bununla birlikte, tam bir ruhsallaşmaya ulaşmamıştır ve Kendimi 

sizin için anlaşılır kılmak amacıyla, talimatlarımı size insanın anlama yetisi aracılığıyla işitilebilir 

kelimelerle vermem gerekli olmuştur. 

69 İsa'nın, beden almış "Sözümün", kendisini insanlara açıkladığı zamanlar geride kaldı. O şimdi 

bugünün ses taşıyıcıları için bir örnektir ve eğer onu taklit ederlerse, büyük itirazlar kazanacaklar ve büyük 

kalabalıklar onları takip edecektir. 

70 Çağlar boyunca silinmeyen harflerle yazılmış olan Eserimi herkes anlamadı. Bu nedenle, geçmiş 

çağlardaki öğretimi kavramanıza ve şimdiki vahiyleri incelemenize yardımcı olmak için size 

yaklaşıyorum. Kendinizi özgür bırakın, artık ne esaret ne de tutsaklık kalsın. Sevmek, inanmak, düşünmek 

ve dünyanın iyiliği için çalışmak konusunda özgür olun. 

71 Kendinizde Bana olan benzerliğinizi arayın ve tanıyın ki, güçlü işler başarın ve insan kardeşleriniz 

için yaptığınız sevgi işlerinde Benim suretimin tanınmasına izin verin. Öte yandan, doğru yoldan 

saparsanız, kendinizi Yaratıcınızdan uzaklaştırırsınız ve ruhumun işlerinizde kendini göstermesine izin 

vermezsiniz. O zaman size bahşettiğim güçleri sınırlayacak, yönünüzü kaybedecek ve nereden geldiğinizi, 

nereye gittiğinizi ve Bana dönüşünüzün ne zaman olacağını bilemeyeceksiniz. 

72 İnsan ruhu açtır, eksikliğini duyduğu besini dinlerde, dünya görüşlerinde ya da öğretilerde arar. 

Babasının çağrısını hisseder ve O'nu nerede bulacağını bilemez. Yukarı doğru evrimleşmeyi öğrenebilmesi 

ve benim ruhumla doğrudan iletişime geçebilmesi için dağdan onun ruhuyla konuştum. 

73 Herkesi evime davet ediyorum ve Beni nasıl arayacağını bilmeyen pek çok kişi olduğu için, 

tezahürlerimi doğrudan algılanabilir hale getirdim. İyi bir Çoban olarak, ruhların içinde dinlenebilmesi için 

rahmim olan engeli algılanabilir hale getiriyorum. 

74 Bana dönüş yolculuğunuz için size her şeyi sağlayacağım. Sözümün anlamını kavrayın, o zaman 

gerekli bilgiye ve teşvike sahip olacaksınız. 

75 Kimseyi dışlamayın, tüm yollarda iyi niyetli insanlar vardır ─ Beni seven ve armağanlarımı nasıl 

alacağını bilen ruhlar. Size "Birbirinizi sevin" diyen buyruğum her zaman gözlerinizin önünde olsun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 222 
1 Efendi'nin gidişinin çok yakın olduğunu görüyorsunuz ve bu nedenle sessizce ağlıyorsunuz çünkü 

Benim sevgi dolu Sözüme alıştınız. Ama sana söylüyorum: Size son talimatımı vermeden ayrılmayacağım 

ve bu yüzden talimatımı iletmekte zorluk çekmeyeceksiniz. 

2 Acı dolu büyük sınavlar yaklaşmaktadır ve dualarınız o acı dolu saatlerde çok şey başarabilecektir. 

Ruhani çalışmalarınızda kendinizi birleştirin, emirlerime uyun, çünkü günahlarınızın ve itaatsizliklerinizin 

Altın Kitap'ta basılmasını istemiyorum. 

3 Bu süre içinde çağrılanların sayısı büyük olmuştur. Kendimi aranıza her yerleştirdiğimde, 

saflarınızı çoğaltmak için yeni yürekler gelir. Mezarlara benzerler çünkü içlerinde kendi kalpleri olan ölü 

bir adamı tutarlar. 

4 Ama acı ruhları arındırır. Bu nedenle, pek çok kişi artık enkarne olmayacaktır. Kendilerini 

Baba'nın yapmalarını emrettiği görevlere adamak için başka yaşam dünyalarına gideceklerdir. 

5 Bu dünyadan ayrıldığınızda günahlarınızın kefaretini ödemek zorunda kalmamanız ve Yüce 

Yargıç'ın huzuruna her türlü lekeden arınmış olarak çıkabilmeniz için yenilenmenizde size yardımcı 

oluyorum. 

6 İnsan kardeşlerinize yaptığınız her şeyi Bana yaptığınızı anlayın, çünkü hepiniz Benim bir 

parçamsınız. Bunu unutmayın ki her bir komşunuzda Babanızı görebilesiniz. 

7 İnsanlar sonunda acı çektirmekten zevk almaya başlar. Ancak er ya da geç tövbe de sizi 

yargılamak ve sizi temizlemek için amansız bir yargıç olarak gelir. 

8 Şu anda kendinizi yenileme ve dostlarınızı kurtarma gibi yüksek görevinizi yerine getirirseniz, 

yarın sizin ve halkımın adı en uzak bölgelerde bile saygı ve minnetle anılacaktır. 

9 Ben ayrıldıktan sonra kendinizi haklı olarak öğrencilerim olarak adlandırmanın tatmin edici 

duygusunu kaybetmeyin. Ama illerde, kasabalarda ve köylerde kendinizi göstermeye, Üçüncü Ahdim'in 

Müjdesi'ni getirmeye ve iyi işlerinizle buna tanıklık etmeye hazır olmalısınız. 

10 Şu anda, görünüşe göre, bazı insan doktrinleri zafer kazanmıştır ve farklı ideolojiler vardır. Ancak 

tek bir dünya görüşünün hakim olacağı, insanlığın tek bir doktrinde birleşeceği saat yaklaşmaktadır ve bu 

Spiritüalizm olacaktır. 

11 Doğanın güçleri insanların uyanmasını sağlayacak ve ne zaman benim gerçeğimi saptırmaya 

çalışsalar, bu güçler benim adaletimden söz edecektir. 

12 Çalışmalarım din adamlarına, yeryüzünün krallarına ve lordlarına ulaşacak ve onları İlahiyatımın 

önünde diz çökerken göreceksiniz. O zaman birçok kitap ateşte yok olacak ve kitap, "altın tüylerimin" 

gelecek nesillerin bilgisi için benim dikte ettiğim şekilde yazdığı ortak bilgi haline gelecektir. 

13 Bu kitap üzerinde çalışacaklar ve insanlar geleceği öğrenmek için can atacaklar. Çünkü büyük 

kaos insanlık tarafından keşfedilecektir. 

14 Umudunuzu kaybetmeyin, çünkü bu kaostan sonra barış çok güzel olacak! Refah çok büyük 

olacak. Zaman zaman size düşman gibi görünen doğayı bile farklı mevsimlerinde sevimli göreceksiniz. 

Dağlar, vadiler ve tepeler çiçek ve güzellik gösterecek. Ağaçlar iyi meyvelerle dolacak ve sağlık, esenlik 

ve barış insan yaşamını kuşatacak. 

15 Bugün yeryüzü yeni bir bakirliğe kavuşana kadar kendini her türlü kirlilikten arındırmaktadır. 

16 Belalar patlak vermeden hemen önce, onları size önceden haber vereceğim ve uyarılmanız ve 

diğerleri için dua etmeniz için sizinle rüyalarda konuşacağım. 

17 Çalışmalarıma karşı mücadelenin başlangıcına henüz tanık olmadınız ve uyanmalısınız, çünkü 

eğitimli insanlar bununla savaşacaktır. 

18 Bedenin ihtiyaçları hakkında çok fazla düşünmeyi bırakın ve bunun yerine tüm insanlığın ruhani 

geleceğini düşünün. 

19 Öğretilerim tüm yeryüzüne yayılacak, ama bunu duyuracak olanlar habersizler olmayacak. Onlar 

benim yeni tevazu ve maneviyat havarilerim olacaklar ve eserleriyle Yaratıcılarının merhametine ve 

sevgisine tanıklık edecekler. 

20 İnsanlığın sizin zayıf olduğunuzu ve Benden hiçbir şey öğrenmediğinizi görmesine izin vermeyin. 

İnsanların sizden öğrenecekleri çok şey olduğunun farkına varın. "Tanrım, isteğini bende gerçekleştir" 

diyen, ama imtihan anında isyan eden ve hatta Bana kusur isnat etmeye cüret edenler gibi olmayın. 
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21 Basitçe, sizin dilinizde konuşuyorum, çünkü hiçbir şeyi gizemli bırakmak istemiyorum. Aranızda 

kaldığım bu son yıllarda, birçok öğretiyi dikkatinize sunacağım. Ey çölü yorulmak bilmeyen bir gezgin 

gibi geçen İsrail'in kutsanmış halkı: Sözümü duymak için bir an durun. Evim, kapılarını alçakgönüllülükle 

çalan tüm gezginlere açar. Açlığınızı ve susuzluğunuzu giderin, bir daha asla aç ve susuz kalmayacaksınız. 

22 Şu anda deneme günlerinden, arınma ve onarım zamanlarından geçiyorsunuz. Ama bu sınavda 

zayıf düşmemenize yardımcı olmak için yanınızdayım. Geçmiş zamanlardaki insanlarla aynı insanlar 

olduğunuzdan emin olarak kendinizi güçlendirin: güçlü, cesur insanlar, kazazedeler için bir cankurtaran 

botu, iyi bir yol arkadaşı, bir dost, bir kardeş ve bir rol model. Bugün size emanet ettiğim görev sevmektir. 

Sevgi içinize ektiğim tohumdur çünkü o tüm yaratıkların kaynağı ve nedenidir. 

23 Benim bilgelik olduğumu düşündüğünüzde, bu bilgelik sevgiden kaynaklanır. Beni Yargıç olarak 

tanıdığınızda, bu yargı sevgiye dayanır. Beni güçlü olarak gördüğünüzde ─ Benim gücüm sevgiye dayanır. 

Eğer benim ebedi olduğumu biliyorsan ─ Benim ebediliğim sevgiden gelir çünkü o hayattır ve hayat 

ruhları ölümsüz kılar. Sevgi ışıktır, yaşamdır ve bilgidir. Ve zamanın başlangıcından beri size verdiğim bu 

tohum, yürekleriniz olan tarlalara mükemmel bir toprak sahibi olarak ektiğim tek tohumdur. 

24 Bugün, Üçüncü Çağ'da, bulduğunuz tohumu ekmek için bir kez daha Rab'bin tarlalarına doğru 

yola çıkıyorsunuz. Ancak tüm tarlaların ekilmesinin kolay olmadığını deneyimlediniz, bazılarının erken, 

bazılarının geç meyve verdiğini de gördünüz. Bazılarını kaya gibi sert buldunuz, diğerleri deve dikenleri 

ve yabani otlarla kaplıydı ve çok azı saf ve hazırdı. O tarlaları temizlemek ve sonra da ekmek için çok 

çalışmanız gerekiyordu. Ama sabrettiyseniz ve onları imanınızın suyuyla suladıysanız, daha önce çorak 

olan tarlalarda tohumun filizlenip büyüdüğünü görebilir ve buna sevinirsiniz. Sizi sürekli reddediyor gibi 

görünen o tarlalar artık dostunuz, umudunuz olmuş ve ruhunuza huzur getirmiştir. İşiniz, gayretiniz ve 

bağlılığınız var, artık kendinizi onlardan ayıramazsınız. 

25 Bu tarlaları izlemeye ve onlar için dua etmeye devam edin; çünkü topladığınız meyvelerden 

kendinizi sonsuza dek besleyebileceksiniz. Ancak bu meyvenin tadının size güzel gelmesi ve size gerçek 

yaşamı getirmesi için onu özenle yetiştirmelisiniz ki tohum bir bitkiye dönüşebilsin ve bu da geniş 

dallarıyla yolculara hoş bir gölge ve büyük kalabalıklara yaşam veren bol meyveli ulu bir ağaç olabilsin. 

Ve daha sonra bu tohum, zamanın sonuna kadar filizlenmeye, büyümeye ve meyve vermeye devam etmek 

için toprağın kalbine geri dönmelidir. 

26 Gerçek ruhani birlikteliğin yaşandığı bu anlarda, öğrencilerimin arasındayken duyduğum sevinç ne 

kadar büyüktür. Bu, Baba'nın çocuklarının sevgisini hissettiği ve onları güçlendiren baba öpücüğünü 

aldıkları mutlu andır. O an, gelişinizden sonra Bana şöyle dediğiniz andır: "Baba, Senin talimatlarına göre 

çalıştık. Bununla birlikte, mükemmel olmadığımız için, Sana küçük çocuklar gibi, uysallık ve 

alçakgönüllülükle dolu olarak, tohumumuzu şu andaki haliyle Sana göstermek için geliyoruz ve Sen, İlahi 

Efendi, bize sevgin ve bilgeliğinle talimat ver, bizi düzelt ve bize nasıl ilerleyeceğimizi söyle. Bize neyi 

kötü yaptığımızı göster ki, Senin yardımınla onu iyileştirebilelim ve Senin merhametinle hazırladığımız 

eseri, ona hiçbir şey katmadan ya da ondan hiçbir şey eksiltmeden insanlığa sunabilelim." 

27 Ben de size şöyle yanıt veriyorum: Bana güvendiğiniz için kutsanmış olun. Bir celladın ya da 

adaletsiz bir yargıcın huzuruna çıkmadığınızı, sevgi ve öğretiş dolu bir Baba'nın yanında olduğunuzu 

biliyorsunuz. 

28 Kendinizi hazırlayabilmeniz ve sözlerimi son ana kadar kullanabilmeniz için size daha fazla 

talimat veriyorum, böylece 1950'den sonra insanların öğretmenleri ve liderleri olarak kalabilirsiniz. 

29 Dünya yargılanıyor, uluslar adaletimin tüm ağırlığının üzerlerine çöktüğünü hissediyor ve ışığım, 

sizi çağıran sesim tüm insanlığa kendini hissettiriyor. 

İnsanlar Benim Varlığımı hissederler, Evrensel Işınımın üzerlerine indiğini ve dinlendiğini algılarlar; 

bu işi bilmeden* , Sözümü duymadan Benden şüphelenirler ve Bana sormak için ruhlarını Bana 

yükseltirler: "Tanrım, hangi zamanlarda yaşıyoruz? İnsanların başına gelen bu sıkıntılar ve acılar ne 

anlama geliyor, Peder? Bu dünyanın ağıtlarını duymuyor musun? Tekrar geleceğini söylememiş miydin? 

O zaman ne zaman geleceksin, ya Rab?" Ve her inanç grubunda ve dini toplulukta, çocuklarımın ruhu 

ortaya çıkar ve Beni ararlar, Bana sorarlar, Beni sorgularlar ve Beni beklerler. Ve hazırlıksız oldukları için 

Beni hissedemediklerinde, inançları zayıflar, kafaları karışır ve küfrederler. 
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Ama size söylüyorum, elçilerinizin ulusunuzun sınırlarını aşıp öğretilerimin öncüleri olarak onlara 

gelmelerinin, onlara İyi Haber'i getirmelerinin ve insanlığın içinde yaşadığı kaosun nedeni olan 

denemelerin anlamını anlamalarına yardımcı olmalarının zamanı çoktan gelmişti. 
* 

Mesih'in İkinci Gelişinde Söz'de, ruhsal biçimde vahyedilmesi, 1866'da Meksika'da öncü İlyas aracılığıyla 

başladı. 

30 Uyuyordunuz, insanlar, zamanın kullanılmadan geçmesine izin verdiniz ve kendinizi sadece 

Sözümün samimiyetinin tadını çıkarmakla, mucizelerimi almakla, sizi sürekli okşayan affımı duymakla 

sınırladınız, huzurun tadını çıkardığınız o anlarda, hayattan uzaklaşan ve inançlarını kaybeden, Tanrı ve 

yasa olmadan yollarına devam eden, günlük ekmekten ve manevi beslenmeden mahrum kalan milyonlarca 

hemcinsinizin olduğunu düşünmediniz. 

31 Sizler kardeşlerinizle, çocuklarınızla, eşlerinizle bir masa etrafında toplanıp yemek yerken, insan 

tutkularını ve güç arzusunu alevlendiren savaşlar yüzünden evleri yıkılan binlerce dağılmış aile var. 

Birçok ebeveyn çocuklarını kaybetti, birçok annenin küçük çocukları için yiyecekleri yok. Anne 

babalarının sevgili yüzünü uzun zamandır göremeyen pek çok yetim var ─ katıksız acıdan aklını yitirmiş 

dullar, esir alınmış, acı dolu bir kâseyi boşaltan ve sadece bedenlerini beslemeye yetmeyen bir parça 

ekmek yiyen çok sayıda insan var. 

32 Ulusların çektiği fiziksel acı kanlı olsa da ─ ruhların şu anda çektiği acının ne kadar büyük 

olduğunu bir düşünün. Doğrusu sana söylüyorum, onlar şimdi en acı kadehin mayasını içiyorlar. 

33 Kalkın ey insanlar, kendinizi duaya hazırlayın ki düşüncelerinizle barış güvercinleri olarak o 

uluslara ulaşabilesiniz ve o halklara ışığın, aklın ve adaletin kapılarını açabilesiniz. Şimdi sizi 

hazırlıyorum, ama önce sizi arındırmak istedim. Hatırlayın: Bana ulaşmak için ─ne kadar çok sınavdan 

geçtiniz ve ne acılar ruhunuzu ve bedeninizi kırbaçladı! Bazıları için bu hastalıktı, bazıları içinse zorluklar, 

sevdiklerinin reddi, ihmali ya da ayrılmasıydı. Acının tüm biçimleri, sonunda sizi arındırmak için çok acı 

bir fincan gibi sizin tarafınızdan içildi. Kalbiniz, Beni tanıyabilmeniz ve sevebilmeniz için sizi arındıran en 

derin acıyla açıldı. 

34 İyi Çoban İlyas'ın önderliğinde Bana geldiğinizde, alçakgönüllülükle Bana gelip sizinle ne 

yapacağımı sordunuz. Çünkü alçakgönüllülükle isteğimi sizde gerçekleştirmemi istediniz. Ve Benim 

isteğim size sevgiyi, bağışlamayı ve merhameti tüm biçimleriyle öğretmek olmuştur. Bunun için size 

ruhsal armağanlar, yetenekler ve lütuf armağanları verdim. 

35 Hala aranızda kalıyorum çünkü henüz ilahi talimatımı tüm yüceliğiyle kavrayamadınız. Henüz 

savaş için donanımlı değilsiniz ve bu nedenle 1950'nin sonuna kadar sizinle konuşmaya devam edeceğim. 

36 Bu öğreti yalnızca seçilmiş halkımı değil, yeryüzündeki tüm ulusları kurtaracaktır. Çocuklarımı 

her türlü esaretten ve tutsaklıktan kurtaracağım ki kendilerini kendi efendileri olarak hissedebilsinler ve bir 

daha cehaletin ya da fanatizmin tutsaklığına düşmesinler. O zaman, tam kurtuluşa eriştiklerinde, 

hemcinslerini özgürleştirmeye başlayabilirler. Bugün hala hem ruhani hem de insani geleneklerinizi ve 

ritüellerinizi arındırmaya devam ediyorsunuz. Daha sonra, insanlık arasında aynı işi yapacaksınız. Ancak, 

bunu alçakgönüllülükle, ruhani yüceliğinizle övünmeden ─işlerinizde gerçek sevgi yoluyla niyetlerinizin 

samimiyetini ortaya koyan bir uysallıkla─ yapmanız gerektiğini belirtmeliyim. 

37 Görevinizi kararlılıkla ve Bana güvenerek yerine getirin ve geçmiş zamanlarda yapmadığınız her 

şeyi yapın ki işinizi tamamlanmış olarak bırakın ve sonunda sizi bekleyen ruhsal mükemmelliğe 

erişebilesiniz. 

38 Eğer bu dünya şimdiye kadar bir gözyaşı vadisi olduysa, bunun nedeni insanların benim Yasamdan 

uzaklaşmış olmasıdır. Onun için bir cennet yarattım ve ilk ruhların çoğunun melek olmayı bırakmadan ilk 

dünyevi bedenlere enkarne olmalarına neden oldum. Dünyaya geldiklerinde zarafetlerini 

kaybetmemelerini, barış ve teslimiyet içinde yaşamalarını istedim. Ancak insanoğlu bunu böyle istemedi 

ve zayıflığı ve nankörlüğü, maneviyattan yoksunluğu, acı ve mücadelelerle dolu bir dünyanın temelini attı. 

39 Erkek günlük ekmeği için çalışarak acı çekmiş, kadın ise acı ve talihsizlik yolunda onun yanında 

durmuştur. Ama çağlar boyunca bir gözyaşı vadisi olan bu dünya, siz ilk öğrencilerim bir bütün 

olduğunuzda ve iyi işlerinizle Bana tanıklık etmek için her yere gittiğinizde bir barış vadisi haline 

gelecektir. 
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40 Çoğu geri kalmış olan çeşitli gelişim derecelerindeki ruhları kabul etmiş olan bu gezegen, bağrında 

Benimle ruhtan ruha iletişim kurabilen büyük gelişim yüksekliğindeki varlıkları kabul edecektir. Gelecek 

olan her nesil, Cennetin Krallığı insanların yüreklerine girene kadar daha büyük bir saflıkla yaşayacaktır. 

41 Tüm bunları başarmak için kendi evinizi bir sevgi tapınağı ve benim Yasam'ın öğretildiği bir yer 

haline getirmek için mücadele etmeniz gerekecektir; burada ebeveynler çocukları için benim yeryüzündeki 

temsilcilerimdir ve çocuklar da ebeveynleri için çok değerli mücevherlerdir ─sevgiyle bakılması gereken 

hassas bitkilerdir. İnsan, tarlayı sürerken, kendisine verilen işi yaparken, bir sancak olarak görevinin 

yerine getirilmesini cesaretle ilerletmelidir. Kadın erkeğin sevgi dolu yoldaşı ve fedakâr annesi olmalıdır 

ki, her ikisi de çocuklarıyla birlikte kendilerine besin sağlayan ekmeği kutsasınlar. 

42 Gittiğiniz her yere öğretilerimin ekmeğini götürmenizi ve alçakgönüllülükle vaaz vermenizi 

istiyorum. Bazıları hayatlarınıza bakarak merakla soracaktır: Bu kadar sevgi ve sadelikle yaşamayı 

bilenler kimler? Bir parça ekmekle mutlu olan ve yoksulluklarına rağmen kendilerini sağlıklı ve güçlü 

gösteren ve tavsiye ve sağlık için bilim adamlarına başvurma ihtiyacı duymayanlar kimlerdir? 

Ama sonunda size kimin öğrettiğini sorduklarında, onlara şunu söyleyeceksiniz: Geçmiş zamanlarda 

verdiği sözü yerine getirmek üzere Üçüncü Çağ'da bize gelen "Ruh'taki" İlahi Üstat. 

İnsanlık sözlerden yorulduğu için, eylemlerinizle Bana tanıklık etmenizi istiyorum. Müjde'yi duyurmak 

için mücadele eden ve İkinci Çağ'da size verdiğim Söz olmasına rağmen, bu Üçüncü Çağ'ın insanlığını 

kurtaramayan pek çok hemcinsiniz var, çünkü iyi işlerin, örnek işlerin uygulamasından yoksunlar. 

Havarilerim bu sözler uğruna canlarını verdiler. Beni örnek almaları gerektiğini çok iyi anladılar ve 

misyonu yerine getirdiklerini kanlarıyla mühürlediler. 

43 Bugün sizden kanınızı talep etmiyorum, hayatınızı feda etmenizi istemiyorum. Sizden istediğim 

şey sevgi, samimiyet, doğruluk ve özveridir. 

44 Size böyle öğretiyorum ve size böyle talimat veriyorum ve bu Üçüncü Çağda Tanrısallığımın 

öğrencilerini böyle eğitiyorum; çünkü dünyanın gidişatına kayıtsızlıkla baktığınızı görüyorum ve bunun 

nedeni, kendinizi çok fazla sefaletin ve çok fazla acının olduğu insanların kalbine nasıl koyacağınızı 

bilmemenizdir. Büyük bir eşitsizlik var, çünkü kendilerini kral olarak adlandıracak taçtan yoksun efendiler 

görüyorum ve gerçek köleler olan tebaalar görüyorum. Bunun üzerine bir mücadele başladı. Dünyada 

zengin olmuş efendiler arasında, kendilerine Hıristiyan diyen pek çok kişi var, ama size söylüyorum, onlar 

Benim adımı pek bilmezler. 

45 Komşularını insan olarak görmeyenler, servet biriktirenler ve başkalarına ait olana el koyanlar 

Hıristiyan değildir, çünkü merhamet nedir bilmezler. Ruhani ve maddi olan arasındaki savaş gelecek, 

insanlık bu çatışmanın içinde kalacaktır. Ama adaletin zaferi için ne kadar çok acıya katlanması 

gerekecek! 

46 Bu doktrinler ve dünya görüşleri tartışmasının ortasında, benim öğretilerim, fırtınanın ortasında bir 

deniz fenerinin ışığının belirmesi gibi geçerli hale gelecektir. Sözüme dayanarak, insanlığı depresyona 

sokacak durumu anlayın. O zaman daha iyi bir sezgiyle karar verecek ve hareketsiz kalmamak için ne 

yapmanız gerektiğini bileceksiniz. 

47 Uğruna savaşmanız gereken tek ruhani hazinenin Benim Yasam olduğunu anlayın. Daha 

mükemmel bir anlayışa geçit vermek için Bana ibadet ettiğiniz sembolleri feda ettiniz. Yine de, bu 

zamanda bile ulusların nasıl ayaklandığını ve geçmiş zamanlarda Kendimi gösterdiğim topraklara ve 

yerlere sahip olmak için tartıştıklarını görüyorum. Birçok sembolü ortadan kaldırdım ama insanların 

putperestlikleri ve fanatizmleri için sebepleri tükenmiyor. 

Sana söylüyorum: Gelecek nesiller bugünün putlarının önünde eğilmeden önce, adaletim onları yok 

edecek ve adaletimin gücüne dayanacak olan tek sütunlar, kalbinizin temeli üzerine inşa edilen mabetleri 

destekleyenler olacaktır ─ inanç, barış ve kardeşlik mabetleri. Çünkü ruhani olan yok edilemez. 

48 O zaman, yeryüzü hazırlandığında, ruhani öğretilerim Üçüncü Çağ'da insanların kalbine nazikçe 

girecek, zaferi kanla ya da hakaretlerle elde edilmeyecektir. Spiritüalizm karşılıklı anlayış yoluyla 

girecektir. Öğretimi zorla kabul ettirmeye çalışan hiç kimse hakikatin askeri olmayacaktır, çünkü benim 

öğretilerim maddi fetih yoluyla gelmez. 

Çünkü İkinci Çağ'da sizi yüreklerinizde hüküm sürmeye hazırlarken size Krallığımın bu dünyaya ait 

olmadığını söylediysem, bugün ruhunuzu onun içinde hüküm sürmek üzere yükseltirken size başka türlü 

nasıl söyleyebilirim? 
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Benim öğretilerim sevgi temelleri üzerine kuruludur. Ama siz bunu unuttunuz ve bu nedenle size, 

unutulan yasayı hatırlatmak için insanların arasına dönmemin gerekli olduğunu söyledim ─ atalarınızın 

sevdiği ve uğruna birçok şehit ve havarinin sizi düşünerek öldüğü yasayı. 

49 O zamanki fedakârlığım yeterli değildi ve bu yüzden burada tekrar sizlerle birlikteyim. Yeni 

elçilere ihtiyaç var ve yakında onları ilahi tohumla birlikte göndereceğim. Dünyanın bir ucundan diğer 

ucuna giden rüzgârlar gibi, Öğretim de yayılacaktır. Elçilerim yalnız gitmeyecekler, görünmez 

varlıklardan oluşan bir dünya, yolculuklarını daha da mucizevi kılmak için ışık ev sahipleri olarak onlara 

eşlik edecek ve gerçekten herkes tarafından duyulacaklar. 

50 Öğrencilerim, Benim talimatlarımı hemcinslerinize öğretmek için yola çıkmanız gereken zaman 

gelene kadar Benden öğrenin. Şimdiden bilin ki, 1950 yılı sona erdiğinde, artık konuşmak için o coşku 

içinde olmayacaksınız, o zaman size öğrettiğim hazırlıkla düşüncelerinizi Bana yükseltmeniz yeterli 

olacaktır, böylece dudaklarınızdan ışık sözcükleri çıkabilir. İlhamımı alabilmeniz için ruhsal 

armağanlarınızı geliştirin. 

51 Bu talimatları size iyice çalışabilmeniz ve anlamlarını kavrayabilmeniz için veriyorum ki yarın 

insan kardeşlerinize benim sevgi öğretimi hakkında bilgi vermeniz gerektiğinde işinize yarasın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 223 
1 Sizi aramak için size geldim, çünkü uzun zamandır doğru yolu bulmak için hiçbir şey yapmadan 

yoldan sapıyordunuz. 

2 Benim Efendi olarak varlığımı özlemiştiniz ve bu nedenle kurtuluşunuz için mücadele etmenizde 

size cesaret, güç ve inanç vermek üzere Kendimi yanınıza yerleştirdim. 

3 İnsanlığı büyük bir ruhani cehalet sarmıştır, kaderinin ve yeryüzündeki sorumluluğunun farkında 

değildir ve bu nedenle yoldan çıkmıştır. 

4 İnsan kim olduğunu bilmez ve bu nedenle ruhunda ne kadar taşıdığını bilmez. İnsani yeteneklerini 

geliştirmekten memnun olmuştur. Ancak yüce ve asil olana karşı ilgisizliği nedeniyle ruha ait olanları 

dikkate almamıştır. 

5 İnsan kendi içinde sahip olduğu yetenekleri bu şekilde nasıl keşfedebilir? 

6 Sizi içine gömüldüğünüz derin ruhani uyuşukluktan uyandırmak ve size sadece madde 

olmadığınızı, önemsiz olmadığınızı, hatta parya bile olmadığınızı hatırlatmak için Beni kalbinize 

yaklaştırmak gerekliydi. 

7 Sözümü duyduğunuzda sevinçle bana şöyle dediniz: "Tanrım, varlığımızda bu kadar çok armağan 

olması mümkün mü?" O zaman ne olduğunuza ve evrende ne anlama geldiğinize dair bir şeyler anlamaya 

başladınız. 

8 Bazen size sahip olduğunuzu söylediğim armağanlardan kuşku duyuyorsunuz. Ama size 

söylüyorum, şüpheniz onları açmamış olmanızdan kaynaklanıyor, bu yüzden kendilerini istediğiniz şekilde 

tezahür ettiremiyorlar. 

9 Yalnızca iman yoluyla inanılmaz işler başarabileceğiniz durumlar olduğu doğrudur. Ama 

bilmelisiniz ki, siz kendiniz bu işi henüz başaramayacak olsanız bile, imanınızı güçlendirmek için size bu 

mucizeyi bahşeden benim sevgimdi. 

10 Ruhun yeteneklerinin gelişmesi uzun zaman alır, ne tek bir dünyevi beden bunun için yeterlidir ne 

de yeryüzünde tek bir varoluş bunun için yeterlidir. Ama her şeyin içinde olan takdirim her zaman her 

ruha gelişimini sürdürebileceği yeni bedenler sağlar ve kendisi için amaçlanan yere ulaşabilmesi için 

mükemmelleşmesine yardımcı olur. Bunu size söylüyorum çünkü elde ettiklerinizin size sahip olduğunuz 

söylenenlere kıyasla çok az olduğunu düşünürken sizi yakaladım ve sonra kalbinizde şüphe doğdu ve 

umutsuzluk sizi sardı. 

11 Şimdi size anlattıklarım sayesinde, ruhunuzun sahip olduğu armağanları tam olarak geliştirmenizin 

mümkün olmayacağını anlayabileceksiniz. Sonsuzluğa ait olan ve sonsuzluğun bir parçası olan bir varlığa 

ait oldukları için, insanın yeryüzündeki yaşamı gibi kısa bir yaşamda, bazı yeteneklerinizin tam gelişimini 

deneyimleyecek kadar ileri gidemeyecek olmanız doğaldır. 

12 Yine de, mevcut varoluşta yeteneklerinizin en büyük açılımına ulaşamayacağınızı bildiğiniz için, 

daha yüksek gelişiminize ulaşma gayretinizde gevşememeniz gerektiğini size açıklamalıyım. Aksine, 

ruhsal armağanlarınızın tam gelişimini tek bir varoluşta deneyimleyebilseydiniz, bunların çok küçük 

olacağını düşünün. 

13 Sizden tek istediğim her enkarnasyonda ileriye doğru bir adım atmanız, ancak bunun 

mükemmelliğe doğru sağlam bir adım olması. O zaman, her biri kendisine emanet edilen bedenler 

aracılığıyla kendisini giderek artan bir bilgelikle ortaya koyarken, ilerleyişini algılayacak olan ruhunuz 

olacaktır. 

14 Şu anda hazırlık aşamasındasınız: Sözüm aracılığıyla, sahip olduğunuz tüm yetenekler size 

açıklanmış ve ruhsal gelişim yolunda yerine getirmeniz gereken görevin farkına varmış durumdasınız. 

15 Bir mesaj ya da ilahi bir vahiy almak için bir ruhun tabi tutulması gereken sınavlarla zaten 

sınandınız. Geriye kalan tek şey, yolunuzun size her zaman ne yapmanız gerektiğini söyleyecek olan 

vicdan ışığıyla aydınlatılacağına güvenerek tekâmülünüze başlamaktır. 

16 Ruhtan ruha diyaloğunuzun mükemmel olmasını, kahinlik armağanınızın tam olarak tezahür 

etmesini, şifa verme gücünüzün her durumda bir mucize gerçekleştirmenize izin vermesini ve (içsel) söz 

armağanınızın dudaklarınızda çiçek açmasını ve teselli, bilgelik ve kehanetlerle taşmasını istersiniz. Ancak 

kendinizi hala o yüksekliklere ulaşmaktan uzak olduğunuza ikna ettiğinizde, üzülür, dilsiz ve kasvetli 
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olursunuz. Nedenmiş o, havariler? Elde etmek istediğiniz şeylerin çoğunun hazırlığınıza bağlı olduğunu 

anlamıyor musunuz? 

17 Ruhsallaşmasının meyvesiyle kendini tazeleyebilmek için öğrencinin nasıl bir hazırlık yapması 

gerektiğini ve saf bir yaşam sürmenin nelerden oluştuğunu biliyorsunuz: dua etmeye, hemcinslerinize 

hizmet etmeye, ayartmalara karşı koymaya hazır olmak; öyle ki, bir sevgi işini başarmak için ruhsal 

gücünüze ve armağanlarınıza ihtiyaç duyduğunuz anda, hazır olduğunuzu görecek ve böylece dualarınızda 

Baba'dan istediğiniz mucizenin gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşayacaksınız. 

18 İşte o zaman, peygamberler ve elçiler tarafından uzun zamandır müjdelenen Büyük Gün'ün ilk 

ışıklarını görebileceksiniz. Hepinizi bekleyen Ebedi Yaşam hakkında sizinle konuşmak için Benim 

Ruhumla indiğimi hissedebileceksiniz, çünkü hepinizin kaderi aynıdır. 

19 Işığımın ruhunuzun derinliklerine ulaşmasını engelleyecek hiçbir bariyer ya da engel olmadığını 

size kanıtlamak için varlığınızın en iç kısmına kadar nüfuz ediyorum. 

20 İnsanlara diyorum ki ─dünyevi yaşamdan ruhun görevlerini ve ödevlerini umursamadan geçtikleri 

için─ onlara bu bilgelik mesajını gönderiyorum ki kendilerini hazırlayabilsinler ve çağrı herkese 

ulaştığında Ruhani Yaşama girebilsinler. 

21 Onlara söyledim: Ruhun bu dünyada önünü tıkadıklarına göre, en azından artık dünyevi bir bedene 

ihtiyaç duymayacağı zaman için kendisini hazırlamasına izin versinler. 

22 Hayatın dünyadaki varlığınızla sınırlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yasamın ve Öğretilerimin 

yalnızca yeryüzündeki yaşamınızı aydınlattığını mı düşünüyorsunuz? Hayır, ey sözümü dinleyen insan 

yığınları: İlahi Yasayı bedeniniz için yürürlüğe koymadım, ruhunuzu onunla aydınlattım. 

23 Sizinle neden bu şekilde konuştuğumu biliyorum. Çünkü bakışlarım kalabalığın arasında 

kendileriyle bu şekilde konuşmama ihtiyaç duyan insanları keşfeder. 

24 Gözlerinin görebildiğinden ötesini göremeyen, akıllarının ve duyularının ötesinde sonsuzluğun, 

hakikatin, bilgeliğin başladığına inanmayanlar materyalistlerdir. 

25 İşlerinde, düşüncelerinde ve tüm yaşamlarında ruhun hüküm sürmesine izin vermeye başlamış 

olanlar, ruhlarını onu dünyaya bağlayan her şeyden kurtarmaya başlamış olanlar, onlarla bu şekilde 

konuşmama ihtiyaç duymazlar. Onlar da, duyduklarını anlamadan, anlamını kavramadan, maddeleşmiş bir 

halde Sözümün tezahürüne geldiler ve Ben de onları hayatta en çok sevdikleri şeyde ziyaret ettim. 

26 Ruh'un alemi sonsuzdur; ancak ondan zevk almanızı ve içinde yaşamanızı sağlayacak olan 

yüceliğe erişmek için yolu bilmek ve ona yükselmek için ışığa sahip olmak gerekir. Ancak, dünyevi 

yaşamınızı küçümsediğimi düşünmeyin: hayır, havariler. Sizin için hazırlamışken neden küçümseyeyim 

ki! Maddi dünyadaki yaşamın aynı zamanda ruhani, sonsuz ve ebedi alemdeki yaşamın bir parçası 

olduğunu anlayın. 

27 Açıkça söylemek gerekirse, Sözümün aranızda yerine getirmesi gereken amaç, ruhsallaşmaya 

erişmek için yürümeniz gereken kesin yolu size göstermektir. 

28 Size ruhani yaşamdan söz ettiğimde, yalnızca bedensiz ruhların varlığından söz etmiyorum; ruhani 

yaşamın her yerde olduğunu anlamanızı sağlıyorum, çünkü her şey ondan doğar. 

29 Yalnızca bu yaşamın ışığı size gerçeği açıklayabilecek, yalnızca onun içinde insanlar gördükleri ve 

bilmeleri gereken her şeyi kavrayabileceklerdir. 

30 Ruhun yaşamını bilmek istememekte ısrar edenler, varlıklarının derinliklerinde sonsuzluk 

kapısının anahtarını ve aynı zamanda onları huzura, bilgeliğe ve mutluluğa götüren yolu aydınlatabilecek 

lambayı taşıdıklarını fark etmeksizin, yeryüzünde hedefsiz, tökezleyerek ve düşerek yaşayan zavallı 

varlıklar olacaklardır. 

31 Ama merhametim onları derin uykularından uyandırır, "sonuncuları" yükseltir, böylece bu kez 

materyalizme karşı mücadelelerinde "ilklere" yardımcı olurlar ─ yapamadıkları her şeyde. 

32 Dünya acıyla hazırlanır ve arındırılır ve İlahi Üstadın müritlerini bekler. İnsanlık bir sınav 

saatinden geçiyor. 

33 Görevinizin büyüklüğünü anlayın. 

34 Işığınız kısa bir süre için karardığında yolunuzu aydınlatacağım, öyle ki ruhunuz tökezlemesin ve 

yoldan çıkmasın. Çünkü siz barış elçilerisiniz, ebedi bir vahyin sahiplerisiniz. 
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35 Tapınma biçiminiz artık yabancı etkilerle lekelenmeyecek ve bir daha ruhsal esarete 

düşmeyeceksiniz. 

36 İnsanlar Rablerinin suretini gözlerinin önüne asmayacaklar, çünkü onu içlerinde taşıdıkları halde 

Benim gerçek suretimi henüz keşfedemediler. 

37 Her insanın içinde bir ötesi, gizli bir hazine, sonsuz bir şey, bir gizem vardır. İşte Baba'nın ikamet 

ettiği mabet, kendi içinize nüfuz edemediğiniz için kapısı kapalı olan mabet. İnsan kendi içinde taşıdığı 

gerçek mabedi nasıl keşfedeceğini anlayamamıştır. Sadece dışarıya bakar ve sadece dışarıyı hisseder. Bu 

beden ve fiziksel duyulardır. 

38 Bu, tüm insanlığın ruhsal olarak uykuda olduğu zamandır. Tanrısına gerçek ibadet sunan tek bir 

dini topluluk yoktur. Benim Sözümü getirmek ve örneğinizle Bana tanıklık etmek için ortaya çıkacaksınız. 

Sevgi işleri olmadan, dudaklarınızdan dökülen öğretilerimin hiçbir ikna gücü olmayacaktır. 

39 Sizi hazır gördüğümde, ruhunuzda ve bedeninizde doğruluk olduğunda sizi uluslara göndereceğim. 

O zaman büyük çatışmaları çözebilecek, büyük kasırgaların içinden savrulmadan geçebilecek, fırtınalara 

dayanabilecek ve yoğun sislerin içinden geçebileceksiniz, çünkü zaten gözlerinizi herhangi bir insan 

biliminden daha yüksek bir ışığa açıyorsunuz. 

40 Alçakgönüllü olarak, filozofların ve bilginlerin yüzündeki birçok perdeyi kaldırmaya 

mahkumsunuz. Hepiniz için esenlik, rahatlık ve kurtuluş olacaktır. 

41 Şu anda yeryüzündeki tüm halklara sezgi ve rüyalar yoluyla yeni tezahürümün işaretlerini 

veriyorum. Ayak seslerimin yankıları yakınlardan duyulmaya başladı bile. 

42 Sizi ne kadar çok sevdiğimi anlayın: Benden neden korkuyorsunuz? Benim yasam içinde olanın 

Benden korkacak hiçbir şeyi yoktur. 

43 Beni hürmet ve bağlılıkla dinliyorsunuz ve yine de Benden korkuyorsunuz. Bunun nedeni, 

vicdanınızın size henüz mükemmel işler yapmadığınızı söylemesidir. 

44 Tanrınıza ve komşunuza karşı görevlerinizi yerine getirin, şükran borcunuzu ödeyin ve hepiniz 

Rab tarafından kabul edileceksiniz. 

45 Bazıları beceriksizlik, çalışma eksikliği, maneviyat eksikliği ya da cehalet nedeniyle yolda durursa, 

diğerlerinin de durmasına izin vermeyin. Ama düşene destek verin ve uyuyanı uyandırın. 

46 Size doğrusunu söyleyeyim, "ilkler" bu dünyada gerçek mükemmelliğe erişemeyecek ve siz de, 

yolda ilerleseniz bile, erişemeyeceksiniz. Onlardan sonra bir adım daha atacak başkaları gelecek ve 

onlardan sonra daha da ileri gidecek başkaları gelecek ve bu böyle devam edecek. Ancak onlar 

gelişimlerinde ilerlerken, ruhani varlıklar olarak sizler zaten ruhani olarak yükselmiş olacaksınız. İşte bu 

yüzden size "ilk "in her zaman "son "un yolunu açması gerektiğini söylüyorum. 

47 Yakında bu dünyevi bedeni terk edeceksiniz ve sonra Ruhsal Dünyaya girdiğinizde, bu dünyadaki 

yaşam yolunuzun yararsız olmadığına ve Ruhçuluk bilgisinin bedeni terk ederken Babanızın yakınlarına 

ulaşmak için ruhun kanatlarını açmanızı sağladığına kendinizi ikna edeceksiniz. 

48 Bu yeni yaşamın umudunu besleyin ve şimdi bu gözyaşı, kan ve ölüm vadisinde çektiğiniz 

talihsizliklerde teselli bulacaksınız. 

49 Dostlarınızı benim müritlerim yapın. "Son "un sözümü nasıl hemen anladığını görün. Ona kötü 

meyve sunmamanız gerektiğini anlayın. 

50 İnsanlık artık benim çalışmalarımı anlayacak ruh olgunluğuna erişiyor. 

51 1950'den sonra bu öğreti unutulmayacak, aksine çiçek açacaktır. Çalışma daha yoğun hale gelecek 

ve altın kitaplar açılacak, böylece bilgelik onlardan akabilecek ve daha önce anlamadığınız şeyleri 

anlamaya başlayacaksınız. İlkelerimi ve benzetmelerimi içeren yazılar ilden ile, evden eve ve kalpten 

kalbe taşınacak. 

52 O zaman ne kadar çok kişinin sizi iyi karşılayacağını ve kollarını açarak sizi selamlayacağını 

göreceksiniz çünkü ruhları Baba'yı gerçek sunağında görmeyi arzulayacaktır. 

53 Musa'dan öğreti örnekleri ve emirleri kullanarak, İsa'nın sözlerini ve bu "Üçüncü Çağ "da size 

açıkladıklarımı hatırlayarak, hepsini tek bir çalışmada birleştirerek öğretilerimi aktaracaksınız. 

54 Dünyada dünya görüşleri ve öğretileri arasında bir "savaş" patlak verecektir. Ama bu hareketin sizi 

ışığa götüreceğini göreceğim. 
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55 Benim ışığım tüm yeryüzündedir. Onun her yerinde, aracılığıyla Kendimi tanıtacağım erkekler ve 

kadınlar yetiştireceğim. 

56 İçinde yaşadığınız bu ulus, bu zamanda ve gelecek zamanlarda büyük bir misyonu yerine 

getirecektir. En büyük acılarda ve sınavlarda bir siper olacak, ışık ve huzur verecek ve diğer halklar için 

bir destek sütunu olacaktır. Kalbi kendini bencillikten ve çıkar düşüncesinden kurtaracak ve hayırsever ve 

kardeşçe bir kalbe dönüşecektir. 

57 Tüm dini topluluklar yargılanacak ve en güçlü olanlar en çok acı çekenler olacaktır. Onlardan 

hangisinin şan ve şeref tahtını omuzlarına alıp benim adaletimden kaçarak başka diyarlara taşıyacağını 

bilemezsin. 

58 Bugün size şunu söylemek istiyorum: Aranızda ne maddi kiliseler ne de fanatizm sunakları inşa 

edilmeyecek. Tören ve gelenek ortadan kalkacaktır. Ne rahipler ne de din adamları senin önünde 

kendilerini yüceltmeyecekler. 

59 Hiçbir insana aziz unvanı verme yetkiniz ya da gücünüz olmayacaktır. 

60 Benim kutsallığımla güçlü bir manevi bağ kuranlar en alçakgönüllü olanlar olacaktır. 

61 Kusurlu kültün tek bir taşının bile kalmayacağı, tek kilisenin insanın içinde olacağı, sunağın 

yüreğinde, sununun işlerinde, şamdanın inancında ve çanın çağrısında uyuyan ruhları uyandıracağı zaman 

gelmiştir. 

62 Beni bu sevgiyle tanıyabilmeniz için sizinle sevgiyle konuşuyorum. 

63 Sizler, ruhani yükseliş yolunda rehberlik ettiğim ve komşularını affetmeyi öğrensinler diye 

hatalarını affettiğim küçük yaratıklarsınız. 

64 Ruhen güçlü olabilmeniz ve insanlar arasında bir asa gibi olabilmeniz için sözümü hece hece 

kavrayın. 

65 Kardeşlerinizi aydınlatabilmeniz için size ışığımdan verdim. Bu yetkiyle, İsa gibi, dünyanın 

çemberini dolduran bağlı ve kafası karışık karanlık ruhları özgürleştireceksiniz. 

66 Işığım her şeyi kuşatır ve sarar çünkü hepiniz Benim Ruhumdan çıktınız. Sen Bana aitsin ve Bana 

dönmelisin. 

67 Yalnızca İsrail halkının iyiliği için geldiğimi sanmayın. İnsanlığa öğretmesi gereken, körün gören 

gözü, topalın asası, cüzamlının şifalı merhemi olması gereken öğrencilerim olmanız için en eski 

zamanlardan beri size yasalar, emirler ve talimatlar verdiğim doğrudur. Bu nedenle sizleri sadece ağabey 

ve ablalar olarak bıraktım. 

Ancak bu acılardan söz ettiğimde, ruhun körlüğünden, zihinsel çeviklik ya da özgürlük eksikliğinden 

ve ahlaksızlık ve günah olan cüzamdan söz ettiğimi de anlamanızı istiyorum. Bedeniniz de merhametime 

layık olsa da, kurtarmak istediğimin ruhunuz olduğunu bilin. Ama buna ek olarak bütün bunları da 

veriyorum. 

68 Ruhunuzun içinde, bu armağana olan inanç ve güven eksikliği nedeniyle kendini tam olarak 

gösterememiş büyük bir şifa gücü vardır. 

69 Ruh benim lütfumla giyinmiştir, ama bedenin zayıflığı yüzünden tökezler. Benim isteğimi yerine 

getirebilmek için ruhunuz ve bedeniniz arasında uyum ve birlik sağlamaya çalışın. 

70 Sözüm, bu dünyada artık susamamanız için sizi tazeleyen berrak bir sudur. 

71 İnsanlık Beni dini cemaatleri ve mezhepleri içinde arar ve sever ve Benim okşamamı ve ışığımı 

alır. 

72 Ruhlar merdivenin farklı basamaklarındadır ama ben hepsini eşit derecede seviyorum ve zirveye 

ulaşmaları için onlara imkânlar sunuyorum. Aynı şekilde, hemcinslerinizi de sahip oldukları ruhsal gelişim 

derecesini göz önünde bulundurmadan sevmelisiniz. 

73 İçinde ikamet edeceğim yeri hazırlamak ve orada iman meşalesini yakmak için kalbinizi tamamen 

açmanızı istiyorum. Size başkalarının acısını kendi acınızmış gibi hissetmeyi öğretmek istiyorum. 

74 Bu "halkın" "kabileleri", ilan edilen büyük zorluklar gelmeden önce ruhsal olarak birleşecektir. 

75 Şimdi liyakat kazanmalısınız ki dünya yoluna ışık saçabilsin ve insanların kalplerini bir kez daha 

ele geçiren bencillik ve nefretle ruhen mücadele edebilesiniz. 

76 Beni işitip yüreğinin kapılarını açana ne mutlu, çünkü o Benim iyi öğrencim olacaktır. 
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77 Kalbinizde imana, umuda ve hayırseverliğe yer verin ki, Rabbinize mutlak bir güven duyasınız, 

yolda yorgunluk hissetmeyesiniz, durmayasınız ve acı çekenler arasında merhamet işleri yapabilesiniz. 

78 Bu, her zaman size emanet ettiğim tohumdur. Ama Babanız gibi kusursuz işler başaramadıysanız, 

bunun nedeni yolun yarısını kat etmiş olmanız ve bedeninizin hâlâ günah işlemeye devam etmesidir. Tüm 

bunları biliyorum ve bu yüzden sizi sonsuz bir sabırla arıyorum. 

79 Bu nedenle, şu anda Sözümü geri çektiğimde gözlerinizin önüne bırakacağım Bilgelik Kitabı'nı 

─ders üzerine ders ─ yaratıyorum. Bu kitapta, kendi rahmim olan ve size sunduğum toprakların özlemiyle, 

umut dolu bir şekilde görevinizi yerine getirmenin dar yolunu izlemeye devam etmeniz için sizi 

cesaretlendirecek öğretileri bulacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 224 

86 

Talimat 224 
1 Çalışmalarınızın her birini ruhun yukarı doğru gelişim kitabına yazıyorum. Ve yeryüzündeki 

görevinizi bilebilmeniz için, zamanın başlangıcından beri size emanet ettiğim ruhsal armağanları 

uyandırdım. 

2 Benden çıktınız ve o andan itibaren hazırlandınız ve sizi bir mücadele ve mükemmellik yeri olan 

dünyaya gönderdiğimde, size Babanızı sevmeyi öğreten yasayı verdim ve ayrıca size şunu söyledim: 

Yarattığım tüm varlıklarla uyum içinde olabilmeniz için birbirinizi sevin. Benim gözümde hepiniz 

harikasınız, değerlisiniz. Ben herkesi aynı sevgiyle yarattım ve Benim için biri ile diğeri arasında hiçbir 

fark yoktur. 

3 Uzun zamandır çocukların dönmesini bekliyordum. Sözümü duyduğunuzda yüreğiniz kıpır kıpır 

olmuyorsa, tövbe gözyaşları dökmüyorsanız, bunun nedeni İkinci Çağ'da size verdiğim sözün yerine 

gelmesini izlememeniz ve beklememenizdir. Şimdi manevi ve maddi faydalar getirmeye geldim. Yaşam 

Ağacı'nın meyvesi olan Sözüm açlığınızı giderecektir. İyi niyetli insanlara esenlik getiririm, bu da 

yeryüzünde buyruklarıma itaat etmeniz karşılığında size vereceğim ödüldür. 

4 Ruhunuzu yükseltin, kalbinizi arındırın ve Tanrısallığıma duyduğunuz sevginin bir eylemi olarak 

Benimle ruhsal birliğe girin. Üzerinize nimetlerimi dökeceğim. 

5 Dua edin ve duanız günahkârları dönüştürsün ve cehalet içinde günah işleyen ve Bana karşı ne 

kadar büyük bir günah işlediğini bilmeyen kişiyi günahı konusunda ikna etsin. Kötülük mikrobunu ortadan 

kaldırıyorum ve yenilenmenin ve misyonun yerine getirilmesinin faydalarını size bildiriyorum. 

6 İyi işlerinizin her biri için bir kutsamam, sorunlarınız için bir çözümüm ve acılarınız için 

iyileştirici bir merhemim var. Ama o zaman sağlıklı ve güçlü olduğunuzda, insan kardeşlerinize öğretin, 

onlara iyilik yapmaları için ilham verin ve örnek olun; öyle ki, Benden söz eden yalnızca sözleriniz değil, 

eylemleriniz de Benim öğrencilerim olduğunuza ve Beni örnek aldığınıza tanıklık etsin. 

7 Hıristiyan dünyasına ve Mesih'e iman etmemiş olanlara, İsrail halkına, yani Musa'ya inananlara 

sesleniyorum. Herkese ışığımı ve şefkatimi vereceğim. Bu ışık hatayı ve cehaleti ortadan kaldıracak ve 

Bana olan inanç tüm ruhları birleştirecek ve onları kendi aralarında eşit kılacaktır. 

8 Büyük bir mücadeleden sonra, barış insanlara geri dönecektir. Bugün inancınıza, maneviyatınıza 

ve iyi eylemlerinize karşı düşmanlarla karşı karşıyasınız çünkü hakim atmosfer kirli ve kötülüğün 

ilerlemesini durduramadınız. Ama gerçekte, bu dünyaya kaybettiği sağlık, huzur ve inancı geri 

kazandırarak onu dönüştürmekle görevli olanlar sizlersiniz. 

9 Mücadelenizde yalnız olmayacaksınız. Ondan önce, Tanrınız savaşır ve bunu her zamanki gibi 

yapar. Kötülüğün güçleri bağlanacak, insan özgür bırakılacak, yaşamı yeniden kurulacak ve iman yüreğine 

geri dönecektir. 

10 Yeteneklerinizi kullanırken büyük başarılar elde ederseniz, bunlarla gurur duymayın, sırf 

insanlarla "konuşmak" için kullandığım bir araç olduğunuz için kendinize hayranlık duyulmasına izin 

vermeyin. 

11 Günahlarınızı bağışladığımı ve kusurlarınızı ortadan kaldırdığımı unutmayın. Öğütlerimi yerine 

getirmeleri için eğittiğim basit, eğitimsiz ve cahil zihinleri kullandım. 

12 Sözüm yazılı olarak korunacaktır. Bu kitap insanlar için bir rehber ve talimat olacaktır. Yeni 

ricalarımı anlamak için yeterince hazırlıklı değilseniz, Sözümü incelemeye devam edin. Bu kitabı 

derleyecek olan öğrencilerimin yüreklerini hazırlıyorum. İçinde benim özümü ve varlığımı bulacaksınız. 

İnsanlığa bırakacağım miras bu olacak. Benden ilham alanlar sevgi yasaları çıkaracak, dünyanın 

öğreneceği bilgece buyruklar, düşünceler ve ilkeler bırakacaklardır. Çünkü Benim Sözüm yeryüzündeki 

tüm halklarda onu almaya hazır alıcı yürekler bulacaktır. 

13 Savaşın zorluklarını yaşamış olan bu uluslar, krallığımı insan ruhunda kurmak ve yazıldığı gibi 

onunla sevgi ve adalet antlaşması yapmak için tekrar geldiğime olan inançlarını doğrulayacak elçileri 

beklemektedir. 

14 Sağ elinize hayatınızı bilen bir koruyucu melek yerleştirdim. Size rehberlik etme ve sizi 

tehlikelerden koruma görevi vardır. Size yardımcı olan ve böylece büyük bir sevgi görevini yerine getiren 

"ruhani dünyadır". Bedenlenmiş ya da artık bedenlenmemiş olsun, ruhunuza rehberlik eden kurbanlık 

çoban İlyas'a sahipsiniz. 
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15 Onun adı tüm insanlık tarafından bilinmediği gibi, görevi de bilinmemektedir. Ama yakında onun 

her zaman benim öncüm olduğunu öğrenecek. 

Meryem anne sevgisidir ve ruhun maruz kaldığı tüm sıkıntılarda sizin tesellinizdir. Sizin için aracılık 

eder ve bu zor zamanlarda sizi cesaretlendirmek için yanınızda durur. O, Oğul ve Baba arasında 

şefaatçidir. Ve sizinle konuşan Efendi, sizi eğitmek ve ayrıldığımda takipçilerim olarak sizi hazır bırakmak 

için geldi. 

16 İnsanlık, talimatımı ruhunuza ve özümü kalbinize yerleştirmek için insan aklı aracılığıyla size geri 

dönüyorum. İnsanları sonsuz yaşama giden yol olan ruhsallaşma yoluna yönlendirmek için size göksel bir 

ışık meşalesi olarak dönüyorum. 

17 Öğretilerimin ışığı sizi aydınlatır, böylece bu dünyanın gölgelerinde parlarsınız. 

18 Cennetteki Babanızla zihinsel olarak iletişim kurabilmeniz için Mesih'in size gönderdiği bu mesajı 

alın, çünkü O da size aynı şekilde sevgiyle yanıt verecektir. 

19 Hoş geldiniz, acı çekmekten yorgun düşmüş insanlar: gelin ve sevgimde dinlenin. Ben huzur ve 

gönül rahatlığıyım ve sizin ruhunuzda da aynısını bırakmak istiyorum. Ben sizin çarmıh taşıyıcınız ve 

umudunuzum. Sevinin ve cesaretlenin, ben sizinleyim! 

20 Sözümü işittiğiniz anlarda kendinizi mutlu hissedersiniz. Beni dinlediğinizi hissettiğimde İlahi 

Ruhumda huzur var ve bu duyguyu size iletmek istiyorum. Uzun zamandır dönmemi bekliyordunuz. 

21 Altın buğday olan sözümü tutun ve onu kaybetmeyin. Komşu sevgisinin muazzam öneminin 

farkına varmanız gerekir; çünkü o zaman sevginin yarattığı mucizeleri deneyimleyeceksiniz. 

Çocuklarımdan herhangi birinin ruhani ruhunun yaşadığı sevinci kalbinde hissetmemesi ne kadar üzücü! 

Sizi teselli ederken, severken, şifa verirken görmek istiyorum, acı çeken kişinin bedeni ya da ruhu olsun. 

Seven kişi, hayata küsen nefreti bilmez. Seven kişi, kalbi yok eden ve ruhu kederlendiren kızgınlığı 

bilmez. Seven kişinin sözünde, bakışında ve işlerinde iyilik vardır, yaşamı sevgi doludur ve fiziksel ölümü 

nazik olacaktır. 

22 Ruhum sonsuza dek sizleri Babalık Sözü'yle teselli eder. Ama derin acı çektiğinizde ve acınızla 

Bana seslendiğinizde, çağrınızın Benim tarafımdan duyulmadığına inanırsınız. Şüphe ediyorsunuz çünkü 

Beni hissedemiyorsunuz. Çünkü Beni içinizde taşıdığınız halde, bunu ne biliyor ne de buna inanıyorsunuz. 

Seni sevdiğimi ne zaman söylemedim? Beni duyabilseydiniz ne kadar mutlu olurdunuz. Her insan Benim 

tarlalarımda bir ekici, Benim bahçelerimde bir fidancı olacak ve sevgi tohumları Benim tarafımdan 

sulanacaktı. 

23 Siz maddeleştiniz ve bu nedenle yoldan çıktınız ve kendinizi Benden uzak hissediyorsunuz. Ama 

ben size sizi bu bilgelik ve vahiy kaynağına yaklaştıracak ruhsallaştırmayı vereceğim. Öğretilerimi takip 

etmeden ve yaşamadan Müjdemin sayfalarını her gün okuyan pek çok kişi var. Sözlerimi tekrarlamanın 

onlara ne faydası var? Öte yandan, Beni kalp ve duygu yolunda takip edenler, Efendilerine daha da 

yaklaşacaklardır. 

24 Size doğrusunu söyleyeyim: Bana gelin, ama bu sevgi ve cömert düşünce merdiveninde olmalı. 

Şimdi başlayın ki acılarınıza son verebilesiniz, ağlamayı bırakabilesiniz ve içine daldığınız uykudan 

uyanabilesiniz. 

25 Bana hizmet etmenin ve komşunuza yararlı olmanın pek çok yolu vardır. Acı çekenlere teselli 

olsun diye tohumumu saç. Yaşam yolculuğunuzda başınıza gelen acı denemelerine imanla dayanın. İman 

"imkânsız" diye bir şey tanımaz çünkü ilahi bir armağandır. Sevgiyle birleştiğinde, bu dünyanın 

fırtınalarına karşı savunmanız olacaktır. Hayatta iyi eylemleriniz olmazsa ne olursunuz? Bu varoluştan 

yararlanın, çünkü bu gerçekleşmezse ruhun sağlığını bilemezsiniz, çünkü ruh gücünü yalnızca iyilikten 

alır. Düşüncelerinizin zambaklar gibi saf, işlerinizin çiçeklerin kokusuna sahip olmasına dikkat edin. 

26 Ey insanlar, kalkın ve Bana gelin, çünkü sizi bekliyorum. Kalbin yolundan gel ve hedefine onunla 

ulaşacaksın ve yüzyıllar geçse bile, seni beklemeye devam edeceğim. 

27 Uçmayı öğrenemeden yuvalarında ölen genç kuşlar gibi olmayın. 

28 İnsan dudakları aracılığıyla ifade edilseler bile, içsel hazırlık anında Tanrı'dan gelen düşünceler 

(ses taşıyıcıları) aracılığıyla sizinle konuşuyorum. Varlığım size gelir, sizi okşar ve sizi uyandırır. Bu 

yüzden, sırayla sizi bekleyenleri okşamak için yarını beklemeyin. Şöyle dediğinizi duymak istemiyorum: 

"Yarın görevimi yerine getirmek için yola çıkacağım." Çünkü yaşamınızı kullanmazsanız, gözyaşı 
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dökmeye devam edeceksiniz ve ben de sizi beklemeye devam edeceğim. Siz benim sevgili tohumumsunuz 

ve benim bakımım altında güzel çiçekler ve iyi meyveler vereceğinizi vaat ediyorsunuz. 

29 Sonsuzlukta, sevgileriyle, merhametleriyle dünyada büyük olmuş kişilerin ruhları vardır. 

Dünyadaki görevlerini tamamladıktan sonra orada birleşirler ve oradan hala dünyada dolaşan zayıf 

insanlara ve korkulu ruhlara yardımlarını sunarlar ve insanlığa sevgilerini akıtırlar. Orada sizin dünyanızda 

olduğu gibi ne bölünmeler ne de yabancılaşmalar vardır; insanlar inançları ve dini dogmaları onları 

böldüğü için birbirlerini ne sever ne de anlarlar. Bilin ki dinler, ruhları herkesin eşit şekilde parlayacağı, 

sevgi yasasıyla birleşmiş ışığa götüren geçici yollardır. 

30 İşte bu yüzden size sevginin her dinin temel taşı olması gerektiğini söylüyorum, çünkü bu ışık tüm 

teori, bilim ya da felsefenin ötesindedir ve tüm insanlar tarafından hissedilir ve tanınır. 

31 Bu zamanda sözümü işiten kalabalıklar arasında, ruhani arzuyla gelen ve törenlerden, ayinlerden 

ve ibadet biçimlerinden kaçınan güçlü ve gelişmiş ruhlara sahip olanlar vardır. Maddeden daha çok 

taptıkları Tanrı'yı sevgi ve bilgelik olarak arzulayarak gelirler ve bir kez özgür olduklarında, rahiplere, 

ustalara ya da öğretmenlere ihtiyaçları olmadığını hissederler. Başkalarının yolunu aydınlatan meşaleler 

gibidirler. 

32 Şu anda "Ruhani Vadi "de yaşayan pek çok kişi, silinmez inanç, merhamet, bilgelik ve sevgi 

izleriyle sizin için gelişim yolunu işaretledi. Onlar öte dünyaya döndüğünüzde karşılaşacağınız yüksek, 

ışıltılı varlıklardır. Çünkü onlar, yeryüzündeki tüm dini toplulukların birleşmesi gereken Baba'nın sonsuz 

sevgisinde herkesi birleştireceklerdir. Bu dünyanın varlıkları tarafından gönderilen mesajlar, sevgi ve 

ilhamla hazırlananların zihinlerine yerleşmek için beyaz kuşlar gibi gelir. İnsanlara melek suretinde gelen 

bu düşüncelerin, ilhamların ya da mesajların kaç tanesi, onları nasıl alacaklarını bilmedikleri için öte 

dünyaya geri dönmek zorunda kaldı. Orada, koynumda, insan kalplerinin onları bir kez daha bir sevgi 

nefesi gibi göndermek için kendilerini hazırlamalarını bekleyecekler. 

33 Kendinizi hazırlayın, ey insanlar! Mesaj size geri döndüğünde, dalgalar geri döndüğünde, kuşların 

şarkısı şafakla birlikte geri döndüğünde, umut acı çekmekten ve beklemekten yorulmuş kalplere geri 

döndüğünde artık kalplerinizi kapatmayın. 

34 Aşkım! Sevmeyenler içlerinde derin bir hüzün taşırlar: hayattaki en güzel ve en yüce şeye sahip 

olamamanın, onu hissedememenin hüznü. 

35 Mesih'in yaşamı ve ölümüyle size öğrettiği ve ilahi Sözünde size miras bıraktığı şey buydu ve şu 

cümlede özetlenmiştir: "Size öğrettiğim sevgiyle birbirinizi sevin." 

36 Sevmeyenlerin kendilerini acılarından ve önyargılarından kurtaracakları, Bana gelecekleri ve 

Benimle dinlenecekleri, hayata dönecekleri ve sonsuz şefkatle dolu sevgi dolu Sözümü duyacakları gün 

gelecek. Size doğrusunu söyleyeyim, Benim gücüm, bilgeliğim ve gerçeğim sevgimdedir. Kendini farklı 

biçimlerde gösteren sonsuz basamaklı bir merdiven gibidir ─ en alttaki insandan mükemmelliğe erişmiş en 

yüksek ruhlara kadar. Sevin, kendi tarzınızda bile olsa, ama her zaman sevin. Nefret etmeyin, çünkü nefret 

ardında ölümün izini sürükler; oysa sevgi affetmenizi ve tüm kırgınlıkları unutmanızı sağlar. 

37 Sözlerime çalış. Ruh'un armağanlarından, sevgiden ve merhametten söz ettiğinizi duymak 

istiyorum. 

38 Bilgeliğe kalbin duyguları aracılığıyla da ulaşıldığını bilin. Bu duygular, sevginin aşıladığı derin 

öğretileri, yüce fikirleri içeren kelimelere dönüşür. 

39 Yaşamınız yücelsin ve dönüşsün diye size bu ışığı veriyorum, öyle ki bu ışığı hastalara, çocuklara, 

muhtaçlara verebilesiniz, çünkü bu yol sizi yormayacak. 

40 İyilik havarileri olun ve ruhani çehreniz o kadar güzelleşecek ki işlerinize de yansıyacak. 

41 Eğer benim öğreti söylemlerimi dinlediğiniz için cennete ulaştığınıza inanıyorsanız, 

yanılıyorsunuz. Yalnızca benim öğretilerimi takip edenler cennete ulaşacaktır. Çeşitli dini cemaatlerin 

ayinlerine katılarak ruhun gerekli huzura kavuşacağına inanıyorsanız, size kesin olarak söylüyorum: 

Hayır! Ruh ancak vicdan onu suçlamadığı zaman huzur bulur. 

42 Sevgim her zaman ona en çok ihtiyacı olanı arar. Böylece, Kendimi bir halka adamak için o zaman 

insan oldum. Bu halk sözümü işitti. Ama gerçeği duymalarına rağmen Beni tanımadılar ve körlükleri 

Kuzu'nun masum kanının dökülmesiyle doruğa ulaştı. 
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43 Jerusalem! Jerusalem! Vaazımın ve fedakârlığımın sona erdiği topraklar. Acı ve savaş içinde olan 

tek kişi siz olmayacaksınız. Yine de çok acı çekeceksiniz. Ancak başka yerlerde de savaş olacaktır, çünkü 

insanlar kendi düşünceleriyle bunu yaratırlar ve bunun içinde kendi sonlarını bulmak zorunda kalırlar. 

44 Eğer insanlar zihinlerinde savaşı düşünüyorlarsa, bu kalplerinde sevgi olmadığı içindir. Ama sana 

soruyorum: Neden sevemiyor ya da affedemiyorsunuz? Beni kurban edenleri, Benim için ağlayanlardan 

daha az sevdiğimi mi sanıyorsunuz? Sevgi ve anlayış eksikliğinizle Beni hâlâ çarmıha germekte 

olduğunuzu bilin. 

45 Kudüs artık acı dolu bir yer ve size söylüyorum: Masumların kanını dökmekten ya da elçilerime 

iftira atmaktan sakının, çünkü çocuklarınız o zaman reddettiğiniz herkes yüzünden çok gözyaşı dökecek ve 

acı çekmesine neden olduğunuz kişi uğruna büyük acılar çekecektir. Bu benim cezam değil, ektiklerinizin 

meyvesi olacak. 

46 Ağlayın ey insanlar, sevmeyi bilmiyorsanız ağlayın, affetmeyi bilmiyorsanız ağlayın, kendi 

ölümüne ağlayan birinin acısıyla ağlayın. Çünkü sevmeyen Bana gelemez. Bu nedenle size söylüyorum: 

Ağlayın, içiniz kıpır kıpır olsun; çünkü eğer hissediyorsanız, hala yaşamınız olduğu ve tövbe 

gözyaşlarınızla kendinizi temizleyebileceğiniz içindir. 

47 Halkımın çocuklarına her zaman Baba'yla yaptıkları antlaşmayı hatırlatmak ve günah yollarına 

sapmış olan bu insanlık arasında Benim esenliğimin elçileri olduklarını söylemek için seslendim. 

48 Işığım her zaman "İsrail "in yolunu aydınlatarak, Rab'bin gözüne hoş gelen işler yapmasını sağladı. 

49 Tanrısallığımın ışığı her zaman insanların üzerinde parladı. Ancak terk edildiklerini 

düşündüklerinde, maneviyatlarını ve inançlarını kaybedip putperestliğe düştüler. 

50 Bu nedenle ruhani ilerlemesi yavaş olmuştur. Eğer bu halk ilk zamanlardan itibaren bencillikten 

kurtulmuş olsaydı ve ona verdiğim ve açıkladığım her şeyi yeryüzündeki halklara aktarmış olsaydı, 

Yasama ve Öğretime tüm insanlık tarafından saygı duyulurdu. Ama dünyaya bakın, benim Kanunum 

olmadan geçiyor, çok acı bir kadeh içiyor ve açlık ve acı çekiyor. 

51 Halkım yeryüzünün insan kanına bulanmasını engelleyemedi. Barış hiçbir zaman gerçekleşmedi 

çünkü onun elçileri bunu kalplerinde sakladılar, çünkü bu mucizeyi gerçekleştirebileceklerinden şüphe 

duyuyorlardı. Sizler, size acı bir örnek veren ve kendisini Benim gerçeğimden şüphe eden bir havarim 

olarak gösteren öğrencim Thomas gibisiniz. Sizin aranızda da kuşku duyanlar var. 

52 Bu halkın öyle çocukları vardır ki, kendilerini yeryüzünün mütevazı efendileri sanacak kadar 

kalpleri kibre kapılmıştır. Onlar dünyanın materyalizminin ve kalbin gösteriş yapma ihtiyacının hakim 

olduğu ruhlardır. 

53 Benim adaletimi ve ruhun ölümsüzlüğünü unutanlar, ışığımın berraklığını görmelerini engelleyen 

karanlık bir bandajla üzerlerini örtmüş olanlardır. Ama benim adaletim ve sevgim şu anda, benim isteğime 

göre, insanlara barışımı ve kutsamalarımı insanlık arasında nasıl dağıtacaklarını anlatmak için bir kez daha 

yeryüzünde enkarne olan bu halkın üyelerine iniyor. 

Buradaki insanlar arasında, aranızda yeni vahyimi doğrulamaları ve daha sonra hemcinslerinize buna 

tanıklık etmeleri için bu zamanda gönderdiğim kişiler var. 

Şimdi Rabbinize yakın olmanıza rağmen birbirinizi sevmediğinizi, birbirinizi kabul etmediğinizi ve 

kendinizi huzursuz hissettiğiniz anlar yaşadığınızı gördüğünüzde derin bir acı hissediyorsunuz. 

54 Şu anda Beni bir insan olarak görmeyeceksiniz, ama Beni gözlerinizle görmeseniz de, Benim 

tezahürüme inanacaksınız. Ruhsal olarak içinde bulunduğunuz zamanın ve size emanet ettiğim görevin 

farkına varmanız gerekecek. 

55 Bu sorumluluk dönemi size ağır geliyor. Mücadelede ilerlemek için, bir nehrin kıyısında Üstadı 

dinliyormuş gibi hissederek sözümü önceden kavrayın. Bu süre içinde, yenilenme yoluyla, ruhunuz büyük 

bir saflığa erişecek ve armağanlarını başkalarıyla paylaşmaya ve benim huzurumda olmaya layık hale 

gelecektir. 

56 Dünya Beni aranızda gördüğünüzü ve Beni duyduğunuzu öğrendiğinde, bu insanlarda kendilerini 

ikna edebilecek erdemler, örnekler ve öğretiler arayacaktır. 

57 Başkalarına iyilik yapacak olan yalnızca siz değilsiniz. İhtiyacınız olduğunda size iyilik yapmak 

için kalpleri hazırlayan Benim. Ve siz basiret sahibi olanlar bu faydaları kime borçlu olduğunuzu 

bileceksiniz. 
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58 Çünkü yolunuza dikenler koymak Benim İsteğim olmayacaktır, çünkü sizi gerçekten seviyorum. 

Yolda yalnızca kendi ektiklerinizle karşılaşacaksınız ve eğer bu acı ise, tiksinti ise, gözyaşı ise, Tanrınızı 

suçlamayın ve küfretmeyin, çünkü siz ışığın çocuklarısınız. 

59 Hepinizin benim krallığımın mirasçıları olduğunuzu anlayın. Ancak onu almak için büyük 

hizmetler vermelisiniz. 

60 Yaşamınızda benim yasama göre hareket edin ve bu sizi parlayan bir yıldız gibi "Vaat Edilmiş 

Topraklar "ın kapılarına getirecektir. 

61 Dünyada ışık, yol ve bilgi olun. Sizi bekleyen soframa gelmeleri için hemcinslerinizi davet edin. 

Orada, sonsuz yaşam ekmeğinin tadını çıkaracaksınız. 

62 Zengin ya da fakir, yiyin, çünkü bu ziyafet size hiçbir şeye mal olmayacak. Ancak bu şölende 

gerçek neşenin hüküm sürebilmesi için birbirinizle kaynaşmalısınız. 

63 Bu sözü duymak için yaklaşın, çünkü yakında onu bir daha duymayacaksınız. 

64 Bu tezahürün sonunun yaklaştığından söz ettiğimde, bazılarınız bunun insanlar arasında süresiz 

olarak devam etmesine neden izin vermediğimi anlayamıyor. Buna cevabım şudur: Tanrı'nın zaman içinde 

insanlarla konuştuğu tezahürlerin hiçbiri ebedi olmamıştır. Babanız bu süreçte her zaman Kendisini 

insanlaştırmak zorunda kaldı ve sizin tarafınızdan duyulmak, görülmek ve hissedilmek için bu ne kadar 

gerekliydi. Bu nedenle, fiziksel olarak algılanabilir tezahür asla Rab ile iletişiminizin en yüksek ve en 

mükemmel yolu olmayacaktır. 

65 Yaşamınızı ruhsallaştırarak yücelttiğinizde, Öğretilerimde mevcut olan doğruluk, sevgi ve ışık 

işlerinizin normu olduğunda ve Bana gösterdiğiniz hürmet tamamen ruhani olduğunda, o zaman ruhtan 

ruha diyalog, mükemmel iletişim zamanında olacaksınız ─ Baba artık zorlanmadığında, İnsanlarla insan 

dudakları aracılığıyla konuşmak için artık İlahi "Sözünü" insan yapmaya ihtiyaç duymadığında ─ bu 

Üçüncü Zaman'da şefaatimi bağışladığım ses taşıyıcılarının beceriksiz aklını kullanmaya artık ihtiyaç 

duymadığında. 

66 Taşa kazınmış yasamın anlamı ebedidir, ancak dışa yansıyan şekli geçicidir. Üzerine buyrukların 

kazındığı levhaları yok ettim. Babanızın istediği, Yasa'nın yüreklerde yazılı kalmasıydı. Size şunu da 

söyleyeyim ki, Vaat Edilen, Meshedilmiş Olan, Tanrı'nın Oğlu İsa bile yeryüzünde ebedi değildi. Sözü, 

öğretisi, eserleri ve örnek yaşamı gerçekten de bozulamazdı, ebedi bir öze sahipti. Ancak O'nun 

yeryüzündeki insan yaşamı kısaydı. Çünkü Kendisini bilgelik, sevgi ve merhametle ortaya koyduktan 

sonra, örnek teşkil eden işini bitirdikten sonra bir an daha kalması için hiçbir neden yoktu. Mesih'in sesi 

Baba'nın Sözüdür, tüm ruhlarda sonsuza dek yankılanmıştır ve yankılanacaktır. 

67 Aynı şey bu sefer de olacak, millet. Ruhumun ses taşıyıcılarının beyni aracılığıyla Kendisini size 

tanıttığı bu yol yakında sona erecektir, çünkü bu en mükemmel yol değildir. Bununla birlikte, ses 

taşıyıcılarının dudaklarından çıkan kelimelerden gelen anlam ebedi olacaktır, çünkü bu, size daha önce 

getirdiğim kelimelerle aynı özdür ve size İlk Çağ'da verdiğim Yasayı içeren aynı özdür. 

68 İyi öğrenciler olarak ciddi bir şekilde düşünün ve Babanızın tüm tezahürlerinin dış formlarının, 

insanlaşmış veya maddi kısımlarının sonsuza dek aranızda olamayacağını anlayacaksınız. Çünkü eğer bu 

gerçekleşirse, durgunluğunuzdan çıkış yolunu asla bulamaz, asla evrimleşemezsiniz. Ancak, ruhani 

kaderinizin yükselmek, erişmek, fethetmek ve bilmek olduğunu anlamalısınız. 

69 Baba'nın Sina Dağı'ndaki vahyinin dış kısmı, İlahi Yasa'nın içine oyulmasına yarayan taştı. 

70 Tanrı'nın İsa aracılığıyla insanlığa tezahürünün dış kısmı, Mesih'in insan biçimi olan bedeniydi. Ve 

şimdiki zamanda, tezahürümün dış kısmı ses taşıyıcısıydı, bu yüzden geçmiş zamanlardaki gibi bu vahiy 

biçimi de sona erecek. 

71 Kendilerini formlarla değil, özle beslemeleri gereken Spiritüalist insanların çocukları olduğunuzu 

anlayın. Eğer sözümü doğru anlarsanız, bir daha asla putperestliğe düşmeyecek, dışsal tapınma 

eylemlerine, biçimlere, geçici olana sarılmayacaksınız, çünkü her zaman özsel olana, ebedi olana 

çabalayacaksınız. 

72 Her şeyde maddeye bağlı olarak yaşadığınızın farkına varın. Sevdiklerinizden biri bu dünyadan 

ayrıldığında, onun cansız bedenine nasıl sarıldığınızı, ona yeni bir hayat vermeyi ya da onu geride tutmayı 

arzuladığınızı gördüm, ama bir arada kalmanız gereken şeyin o beden, o biçim değil, o andan itibaren, 

yanınızdan ayrılmadan, sizi şaşırtmadan ya da unutmadan, hepinizin bağlı olduğu ebedi bağları 

koparmadan, size daha ışıklı bir dünyadan bakan onun ruhu olduğunu düşünmeden. 
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73 Bedenin ölümüne ağlayan, çünkü bunu yaparken sevdiği bir varlığın sonunu gördüğünü düşünen 

kişi, başka bir ölünün ardından ağlayan "ölü bir adamdır", cahil ve ışıksız bir adamdır, kalbini kendisini 

ışıktan düşünen şeye kapatmıştır. 

74 Eğer insanlar kendilerini karmaşık dinler yerine benim Öğretilerimi öğrenmek ve yaşamakla 

sınırlasalardı, dünyanızda daha fazla ışık olurdu, ruhlarda barış olurdu. 

75 Tanrı'nın ellerinize verdiği vasiyet büyüktür. Ancak henüz neye sahip olduğunuzu bilmiyorsunuz. 

Bu nedenle gezegeniniz hâlâ bir gözyaşı vadisidir. 

76 Eğer insanlar Yasa Tabletlerini içeren Ahit Sandığını keşfetmeyi hayal etmek ve İlahi Efendinin 

figürünü çeşitli imgelerle ölümsüzleştirmeyi istemek yerine, kendilerini İlahi Yasa ve Öğretinin anlamına 

nüfuz etmekle sınırlasalardı, gerçekten birleşecekler ve barış olacaktı. 

77 Tüm bunları size anlatıyorum çünkü şu anda büyük vahiylerden birini almış olan sizler, onu 

sonsuza dek yanınızda tutmaya çalışmak için dışsal parçaya, yani biçime tutunma tehlikesiyle karşı 

karşıyasınız. Bu şekilde hareket etmesi gerekenler ölülerini koruyan "ölüler" olacaktır, çünkü tüm biçimler 

geçip gider ve onlardan geriye yalnızca özsel olan, ruhani olan, ebedi olan kalır. 

78 Anlamak için aklınızı, harekete geçmek için de iradenizi kullanın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 225 
1 Sevgili öğrencilerim: Sevgim ve esenliğim sizinle. Size ilahi talimatımla dünya mallarını unutmayı 

öğretiyorum, böylece ruhunuz kendini ayırabilir ve öte dünyada Üstatla birleşebilir. 

2 Her yürekte, bakışlarımdan saklamaya çalıştığınız bir keder, bir şikayet vardır. Benden öğrenmeye 

geliyorsunuz ve Bana üzüntünüzü göstermek istemiyorsunuz. Ama kalbinizin derinliklerine nüfuz eden ve 

acınızla empati kuran nüfuz edici bakışlarımın önündesiniz. 

3 Size talimatlarımı vermeden önce, yaralarınıza merhem sürecek, ruhunuzu esenlikle dolduracağım. 

Seni güçlü görmek, Bana yakın hissetmek istiyorum. Baba'yla aranızdaki bağlar her geçen gün daha da 

sıkılaşacak ki kalbinizi dünyaya bağlayan zincirler kırılabilsin ve ruhunuz özgürleşebilsin. Materyalizme 

ya da ruhani fanatizme düşmemeniz için size ruhani ve insani yasalara itaat etmeyi öğrettim. 

4 Üçüncü vahyime tanıklık etme noktasına ulaşmak ve Sözümü tekrar duymak için çok acı çektiniz. 

Aranızda, Beni duymuş olmalarına rağmen, ruhları insani ihtiyaçlardan kendini kurtaramadığı için acı 

çekmekten kurtulamayanlar var. Ancak Ben, yeni gelenlerin gezintilerinde ilerleyebilmeleri için 

talimatlarımla size yardımcı olmak üzere sabırlı ve sevgi dolu bir Efendi olarak geldim. 

Yaşamın sınavları Benim öğretilerimin bir parçasıdır, gelecek yeni sınavlara dayanmak için ruhlarınızı 

şekillendirir ve çelikleştirir. Acı, Bana gelmeniz için bir araç oldu. 

İkinci Çağ'da da aynı şey oldu. Körler, cüzamlılar, felçliler, ele geçirilmişler, sağırlar ─sadece 

bedenlerinde değil, "yüreklerinde" de iltihaplı yaralar olanlar─ Bana tanıklık ettiler. 

5 Aranızda yaptığım ve sizin mucize olarak adlandırdığınız sevgi ve merhamet işleri, o yüreklerin 

imanını ateşledi ve onlar aracılığıyla birçok kişi Bana geldi. Kalbin ve ruhun en derin tellerini titretmek 

için bu işleri yapmak Benim İrademdi, böylece insan İsa'nın gücünü doğrudan deneyimleyecekti ─diğer 

insanların başarması imkânsız işleri yapan o doğaüstü adam─ bilimin ve Rab'bin elçilerinin geçmiş 

zamanlarda yaptığı her şeyin üzerinde işler. Henüz zamanların sonu gelmemişti ve bu nedenle Baba, Ruh 

olduğu için, tüm işleri görülebilsin ve sözleri duyulabilsin diye İsa'nın bedeninde gizlenmiş olarak 

insanlara indi. 

6 Bu nedenle birçok kez önce fiziksel olarak hastaları iyileştirdim, böylece en inançsızların gözlerine 

kanıt sunulacak ve somutlaştırılacaktı. Çünkü o mucizeleri yalnızca ruh üzerinde gerçekleştirmiş 

olsaydım, insanlar tarafından ne görülür ne de inanılırdı. 

7 Zaman değişti. Eğer aynı olmasaydınız, Bana tanıklık etmeniz için aranızda o mucizeleri 

tekrarlardım. Ama siz o zamanlarda Benim tanıklarıma tanıklık ettiniz. Merhametime yalnızca tanık 

olmakla kalmadınız, aynı zamanda onu aldınız. Kaçınız İsa'nın okşayışını, elinin başınızın üzerindeki 

nazik baskısını hissettiniz? Kaçınız bedeninizi ve ruhunuzu iyileştirici gücü ve sevgisiyle dolduran bu 

kelimenin sesini duydunuz? 

8 Bugün doğrudan ruhunuza geliyorum, çünkü onu bazılarında kör, bazılarında hareket 

kabiliyetinden yoksun, bazılarında ilahi sese sağır, bazılarında ise günah ve ahlaksızlık yüzünden cüzzamlı 

buldum. Bu yüzden sizi Bana isteyerek ve barış içinde gelmeye çağırdım. Ama yüreğiniz katılaşmıştı. 

Ancak acı çok şiddetli olduğunda Bana doğru yola çıktınız. 

Önceleri huzur, sağlık veya rahatlık için birbiri ardına kapılar çalıyordunuz. Ama bu faydaları hiçbir 

yerde bulamadığınızda, huzuruma gelmek için boynunuzu eğdiniz. Hepiniz bu yoldan geldiniz. Bana 

merhametime ihtiyaç duymayan tek bir kalp, tek bir ruh gelmedi, işte bu yüzden size bir kez daha bu yolu 

acı çekerek bulduğunuzu söylüyorum. 

9 Bazıları, imansızlıkları nedeniyle, inanmak için Benden bir mucize talep ettiler. Sonra da talep 

ettikleri mucizeyi onlara vermeyerek onları sınadım. Çünkü Bana iman eden ve Beni seven kişi Baba'ya 

asla koşul koşmaz. Diğerleri, inançsız olmalarına rağmen, kalpleri eğilene kadar öğretilerimi dinlemeye 

devam ettiler, bu da üzerlerinde mucizenin gerçekleşmesine neden oldu. Rablerine imanla dolu gözlerini 

açtıklarında, sonsuz bir sevinçle sağlık ve huzura kavuştuklarını fark ettiler. Ve aynı şekilde Sözümü 

dinlemekte sebat eden diğerleri, fiziksel acılarını unuttular ve ruhlarını yükselttiler, ta ki Bana yaklaşanlar 

arasında oldukları için acılarını kendileri kutsayana kadar. 

10 Bu şekilde imanınızı ve sevginizi sınadığımı ve kurtuluşa olan özleminiz sayesinde merhametimi 

ve armağanlarımı elde ettiğinizi anladığınız için kutsanmış olun. 
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11 Ben Efendi oldum, Baba oldum, Hekim ve Yargıç oldum. Ben en yüce sevgiyim. Beni her zaman 

Baba ve Efendi olarak arayın. Hastalanmayın ki Beni Hekim olarak aramayasınız ve adaletime karşı 

gelmeyin ki Yargıç olarak yanınızda olmayayım. 

12 Ahlak, erdem ve ruhsallaşma pratiği sizi bedenin hastalıklarından ve vicdanın kınamasından 

kurtaracaktır. 

13 Size bir kez daha söylüyorum ki, bugün insanlığa İkinci Çağ'daki mucizelerimi tekrarlamak için 

gelmedim. Çünkü ruhunuzu arzulayarak geldim, ama bedeninizi unutmadan, çünkü o da Benim eserimdir. 

Kalbinizi huzurla doldurmak ve bu zamanın acılarının ortasında yüzünüzü gülümsetmek için yaklaştım. 

14 Kalbinizi gerçek olan bir idealin ışığıyla aydınlattım, çünkü bu ideal Ben'im, her zaman Benim 

varlığıma, Benim yardımıma sahip olacağınız yolun hedefidir. Üzerinde bir uyandırma çağrısı, bir arkadaş, 

bir doktor ve uykunuzu koruyacak bir gardiyan olacağım. 

15 Hâlâ yeryüzünde yaşıyor olmasına rağmen ruhunuz şimdi kendi dünyasını keşfediyor. Artık kutsal 

alanını tanımaya başlamıştır, yolu bulmuştur ve oradan ufukta gerçek anavatanını görmektedir. 

Kalbinizde Bana hangilerinin ona ulaşacağını sorun, Ben de size yanıt vereyim: Hepsi. Ancak 

gelecekte size rehberlik eden ne acı ne de sizi zorlayan sınavlar olacaktır. Bu sizin sevginiz, sizi Bana 

götüren ışık olacaktır. Yolun zorlukları yalnızca sizi materyalizminizden uyandırmaya yarar. 

16 Fırtınalar ve kasırgalar sona erdiğinde, kalplerinizde sükûnet ve huzur olacaktır. O zaman 

birliğinize ulaşacaksınız ve Baba size şöyle diyecek: Artık hazırsınız. Şimdi başkalarını düşünün, şimdi 

hemcinslerinize talimat verme hakkına sahipsiniz, çünkü şimdi iyi bir örnek olabilirsiniz. 

17 "Yeni Yeruşalim" kapılarını açacaktır. Orada bekçiler kalacak ve oradan elçiler mutluluk ve 

tanıklık getirmek için uluslara doğru yola çıkacaklar. 

18 Sözleriniz putları kaidelerinden indirecek ve sizden yayılan ışık karanlığı dağıtacaktır. 

19 Size çok büyük bir sorumluluk gibi görünse de, size bu görevi başarabileceğinizi söylüyorum. 

Çünkü ruhunuz evrim yoluna uzun zaman önce başladı. 

20 İlk Çağ'da İsrail Antlaşma Sandığı'nı sadece kendisi için sakladı. Ancak İsa yeryüzünde vaaz 

verirken, Yahudiye sınırlarını aştı ve sevgi tohumunu yaymaları için elçilerini diğer uluslara gönderdi. 

21 Bugün Kutsal Ruh olarak geliyorum ve Evrensel Öğretim ırk, bilgili ve cahil, zengin ya da fakir 

ayrımı yapmadan herkesi kapsıyor. İçinde evrenin tüm sakinleri birleşecek ve sonsuz sayıda dünyada 

yaşayacaklardır. 

22 Bu "halktan", içinde ebediyen ikamet edeceğim ruhani tapınak yükselecek ─İlahi Varlığım için bir 

sevgi sunağının yükseleceği iç tapınak ─taşlarla değil, dualarla, merhamet çalışmalarıyla ve gerçek 

tanıklıklarla inşa edilecek bir mabet. Bu tapınakta Benim suretim olacak ─insan eliyle yapılmış olan değil, 

"Benim suretimde ve benzerliğimde" yarattığım suret: ruhla donatılmış ve Ruh'un ışığıyla aydınlanmış 

insan. 

23 İçinizde İlahi Olan'ın bir yansıması var, Ben gerçekten sizin içinizdeyim. Sahip olduğunuz zeka, 

irade, yetiler, duyular ve erdemler ait olduğunuz yüksek doğaya tanıklık eder ve içinden çıktığınız Baba'ya 

canlı bir tanıklıktır. 

24 Zaman zaman, itaatsizlik ve günah yoluyla, varlığınızda taşıdığınız Ben imgesini lekeliyor ve 

kirletiyorsunuz. O halde Bana benzemiyorsunuz, çünkü Yaratıcı'nın bir sureti olmak için bir insan 

bedenine ve ruhuna sahip olmak yeterli değildir. Bana olan gerçek benzerliğiniz ışığınızda ve tüm 

komşularınıza olan sevginizdedir. 

25 "Büyüyün ve çoğalın" diyorum ruhunuza bu Üçüncü Çağ'da, tıpkı insan ırkının atalarına 

yeryüzünü insan yaratıklarla doldurmalarını söylediğimde söylediğim gibi. Büyüyün ve çoğalın sevgili 

insanlar, ama maneviyatta büyüyün ve erdemlerde çoğalın. 

26 Bu zamanda hüküm süren bunca karanlığın arasında ışık olun. Dua ve manna olun, merhem ve 

okşama olun, o zaman Beni seven insanlarla, Bana tapan ruhlarla uyum sağlayacaksınız. 

27 Yeryüzünde sığınacak bir yeriniz var, bu yer sizin evinizdir ─evrenin görüntüsü olan bu kurum, 

böylece onun bağrında yaşam mücadelesi için güç kazanabilirsiniz. 

28 Evinizin bir tür sığınak, küçük bir krallık, hayatınızın kurak ve düşmanca çölünde bir vaha 

olmasını sağlayın. Evinizin erdemine dikkat edin, ancak aşırı hırslı arzular yüzünden bencilliğe düşmeyin; 

çünkü o zaman misafirperverlik, sevgi ve merhamet eksikliği nedeniyle artık evrene benzemeyecektir. 

Çatınız misafirperver, sofranız kardeşçe olsun. 
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29 Yalnızca sevgi yolunda Bana ulaşacak ve Beni tanıyacaksınız. Bu nedenle size bu öğretiye göre 

nasıl yaşayacağınızı öğrettim. Çünkü size gerçek aşkla ilham verir. 

30 Sözüm bu Üçüncü Çağ'da rehberiniz olacak ve sizi engellerden, "uçurumlardan" ve 

"karanlıklardan" geçirecektir çünkü içinde talimatlarım yer almaktadır. 

31 Kurtuluşunuzun yalnızca ben olduğumu unutmayın. Geçmiş zamanlarda, şimdiki zamanlarda ve 

gelecek zamanlarda, Benim Kanunum ruhlarınızın yolu ve rehberi olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. 

32 Ne mutlu benim yasam üzerine bina edenlere, çünkü onlar yol ayrımlarında asla sapmazlar. Vaat 

Edilmiş Topraklar'a gelecek ve zafer şarkıları söyleyeceklerdir. 

33 Sevgili insanlar: Yolda attığınız her ileri adımı kutsuyorum ve böylece geçmişte yaptığınız gibi 

durmamanız ve uykuya dalmamanız için bir teşvik olarak ruhunuzu huzur ve güvenle dolduruyorum. 

34 Geçmiş çalışmalarınızla yetinmeyin ve tatmin olmayın. Hedefin hala çok uzakta olduğunun ve ona 

ulaşmak için hala çok fazla "dolaşmanız", yeni erdemler edinmeniz ve yükselişinize ulaşmak için 

kendinizi zorlamanız gerektiğinin farkında olun. 

35 Ruhun mükemmelliği, ister yüzyıllar ister çağlar olsun, yeryüzündeki zaman açısından ölçülemez. 

Ruhun mükemmelleşmesi ve gelişmesi, faaliyet alanı olarak sonsuzluğa sahiptir. Ancak önünüzde 

sonsuzluk olduğu için, dünyevi yaşamınızın günlerini ya da dakikalarını göz ardı etmemeli, onları 

kullanılmadan bırakırsanız, yerine yenilerini koymak için hala büyük bir fırsatınız olduğunu 

düşünmemelisiniz. 

Ruhunuz gelişim yolunda tek bir adımı bile kaçırdığında ya da bir "an" geride kaldığında neler 

çektiğinin farkında değilsiniz. Varlığınızın her anının sahip olduğu değerin farkına varmanız, böylece 

uyanık yaşamanız ve onu fiziksel ve ruhsal gelişiminiz için kullanmanız gerekir. 

36 Hepinizin bu yolda aynı adımla ilerleyemeyeceğinizi biliyorum. Bu nedenle, zaten emin ve sağlam 

adımlarla yürümeyi başarmış olanlara sesleniyorum: Sizden sonra gelecek olanları unutmayın. Bazılarının 

yorgun geldiğini, bazılarının durduğunu ve bazılarının da kısa bir süre için inancını kaybettiğini kabul 

edin. 

37 Size yol boyunca tökezleyip düşenlerle ilgilenme görevi veriyorum ki kardeşliğinizi uygulama ve 

öğretilerimden öğrendiklerinizi kanıtlama fırsatı bulabilesiniz. 

38 Eğer bir kimse bilgisini, imanını ve armağanlarını başkalarının kullanmasından korktuğu için 

kendine saklamaya niyet ederse, Bana yalnız ve eli boş gelecektir. Tohumunu Bana sunacak, ama hasadını 

sunmayacak, çünkü hiç ekmedi, tohumu alıp kendisi için kullanmakla yetindi. 

39 Ruhunda taşıdıklarından hemcinslerine vermek için kendini unutan ve en büyük sevinci 

komşusunun ruhani hedefin bulunduğu dağın zirvesine yükselmesine yardımcı olmak olan kişi, misyonunu 

yerine getirirken ışık dolu bir ruhla, ruhani kardeşleri tarafından kutsanmış olarak, peşinde büyük 

kalabalıklarla varacaktır. 

40 Bana gelin, öğrenciler, öğrenciler ve başıboşlar. İnsan ruhunun Baba'yla uyum içinde olabilmesi 

için yükselmesi ve yüce bir mertebeye ulaşması gereken Üçüncü Zaman'ın geldiğini size açıkladığım 

andan itibaren öğretilerimi öğrenmiş olan sizleri öğrencilerim olarak adlandırıyorum. 

Kendinizi öğrencilerim olarak gören sizlere doğrusunu söylemek gerekirse, bu Benden aldığınız ilk 

ders değildir. Uzun zaman önce, başka çağlarda sizinle konuştum ve o zamandan beri Yasa'yı biliyorsunuz 

ve yine o zamandan beri onu yerine getirmenizi bekliyorum. 

Başıboşlar olarak adlandırdığım sizlere, aranızda Kendimi tanıtmama şaşırmamanızı söylüyorum, 

çünkü insanlara geri döneceğim önceden bildirilmişti. 

41 Hepiniz Beni dinleyin ve ruhunuzu hazırlayın, çünkü İkinci Çağ'da size söylediğim gibi, size ruh 

yiyeceğini, mayasız ekmeği veriyorum. Ruhumun özü ve her yaratığa olan sevgisi olan bu ekmeği 

yalnızca Benden alabilirsiniz. Bugünden itibaren kendinizi onunla besleyin ki çocuklarımdan hiçbiri bu 

besinden yoksun kalmasın. Açlıktan ölmeyin, çünkü Ben, Baba, size şimdi söylüyorum ki, Ben size hiç bu 

kadar yakın olmadım. 

42 Sizi destekleyeceğime ve koruyacağıma söz verdim, çünkü siz benim çocuklarımsınız. Artık şüphe 

etmeyin, bu sevgi karşısında kendinizi aç ya da terk edilmiş hissetmeyin ve bulunduğunuz her seviyede 

Varlığımı hissedin. 

43 Aldatılmamanız için size sunduğum meyvenin tadını bilmenizi istiyorum. Çünkü Benim 

tezahürümün sonu yaklaşıyor ve o zamandan sonra seçilmiş halk için tehlikeler ve tuzaklar olacak. 
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Aldıkları öğretiyi yakından incelemeyenler günaha düşebileceklerdir. Yalnızca uyanık ve dua eden 

öğrenciler kendilerini hatadan arınmış görecek ve saf tohumu getirecek ve onu hemcinslerine nasıl 

aktaracaklarını bileceklerdir. 

44 Üç çağda vahiylerimin zamanlarını işaretledim: İlk insandan İsa'nın doğumuna kadar geçen süre 

insanlığın ilk çağını oluşturmuştur. Tam bir gelişim içinde olan ruhunuz için denemeler, mücadeleler ve 

deneyimlerle dolu uzun bir zaman dilimiydi. İsa ikinci çağın başlangıcını işaret etti ve insan O'nun 

örneğiyle verdiği dersi inceledi ve Baba'nın Elçisi olan "Söz "ün yaklaştığını hissettiğinde sarsıldı. 

O'nun bu dünyadaki misafirliği kısa sürdü; kısa bir süre sonra geldiği Baba'ya geri döndü ve Sözü'nün 

dünyanın uçlarına götürülebilmesi için seçilmişleri eğitip hazırladı. O zamandan, yeni bir çağın başladığını 

ilan eden işaretlerin ortaya çıktığı 1866 yılına kadar, ikinci dönemde yer alan şeyler gerçekleşti. 

O zamandan sonra, insanlık için yeni bir döngü açıldı, üçüncü döngü ve Ruhum tam etkinliğiyle size 

bir dönemden diğerine geçmenizi ve o zamana karşılık gelen tohumu, ışığı ve lütfu almanızı söyledi, 

böylece ulaştığınız evrim derecesini tanıyabilir ve adım adım ruhsallaşmaya yaklaşabilirsiniz. 

45 Bir insan aracılığı ile size talimatlarımı verdiğim zaman dilimi sabittir ve Benden gelen her emir 

gibi bu da gerçekleşmelidir. Daha sonra, Bana olan inancınız, sezginiz ve güveniniz size yakın olduğumu 

söyleyecek ve ruhunuzun derinliklerinde Beni adımlarınızı yönlendirirken, her zaman dağın zirvesini 

işaret ederken ve çocuklarımın ruhları bekleyen hedef olan mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olurken 

hissedeceksiniz. 

46 Kutsanmış kadınlar: Siz de benim havariliğime aitsiniz. Fiziksel olarak farklı olmanıza ve her iki 

taraftaki görevlerin de farklı olmasına rağmen, adamın ruhu ile sizinki arasında hiçbir fark yoktur. 

47 İsa'yı ruhunuzun efendisi olarak kabul edin ve sevgisinin çizdiği yolda onu izleyin. Onun sözünü 

kendinize mal edin ve çarmıhını kucaklayın. 

48 Ruhunuzla insanlarla konuştuğum aynı kelimelerle konuşuyorum, çünkü ruhsal olarak eşitsiniz. 

Yine de, kadın kalbiniz öykünecek bir örnek arıyorsa, yaşamda kendinizi mükemmelleştirmenizde size 

destek olacak mükemmel örneklere ihtiyacınız varsa, Meryem'i hatırlayın, dünyadaki yaşamı boyunca onu 

gözlemleyin. 

49 Meryem'in alçakgönüllü yaşamının, hizmeti boyunca onu tanıyan ve onunla görüşen öğrencilerim 

tarafından yazılması Baba'nın isteğiydi. 

50 Bu hayat ─bilenler için mütevazı─ doğumundan dünyadaki sonuna kadar ışıl ışıldı. Meryem, 

ruhunun alçakgönüllülüğüyle, sonsuz şefkatiyle, yüreğinin saflığıyla, insanlığa olan sevgisiyle, insanlarla 

konuşacak olanın Mesih olduğunu bilerek, sözlerden çok sessizlikle ifade ettiği sevgi dolu öğreti sayfaları 

yazdı. 

51 Meryem'in ruhu, insanlığa alçakgönüllülük, itaat ve uysallığın mükemmel örneğini vermek için 

Baba'dan yayılan anne sevgisinin kendisiydi. Dünyadaki yürüyüşü bir ışık iziydi. Hayatı sade, görkemli ve 

saftı. Mesih'in bir bakireden doğacağını bildiren kehanetler onda gerçekleşmişti. 

52 Sadece o Tanrı'nın tohumunu rahminde taşıyabilmişti, sadece o İsa'ya karşı görevini yerine 

getirdikten sonra insanlığın Ruhsal Annesi olarak kalmaya layıktı. 

53 Bu nedenle, Meryem sizin mükemmel örneğinizdir, kadınlar. Ama ona dönün ve sessizliğinde, 

alçakgönüllülüğünde, muhtaçlara duyduğu sevgiyle kendini sonsuz bir şekilde inkar etmesinde, sessiz 

acısında, herkesi bağışlayan merhametinde ve şefaat, teselli ve tatlı yardım olan sevgisinde onu örnek alın. 

54 Bakireler, eşler, anneler, ebeveynsiz kızlar ya da dullar, yalnız kadınlar, kalbi acıyla delik deşik 

olanlar ─ Meryem'e sevgi dolu ve şefkatli anneniz deyin, onu düşüncelerinize çağırın, ruhunuza kabul edin 

ve kalbinizde hissedin. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 226 

96 

Talimat 226 
1 Efendimiz sizi kutsuyor, millet. Sizi varlığımda kendinizi yenilemeye ve aranızda hala var olan 

ruhsal, ahlaki ve maddi sınavlara dayanacak gücü almaya hazırlıyorum. 

2 Bu dönemde dünyanın başına gelecek sınavlardan size sık sık söz ettim. Gözlerinizi açarsanız, 

çoktan geldiklerini göreceksiniz. Yarın daha büyükleri gelecek. Onlar için panzehiri olan sizlere saygı 

kazanma fırsatı verilecektir. Talimatlarımı izlerseniz, doğa güçlerine hükmedebileceksiniz, onlar da durup 

sevdiklerinize zarar vermeyecek ve itaatkâr hizmetkârlar gibi size itaat edecekler. Gücünüz sadece küçük 

bir grup insanı kapsamayacak, tüm bölgeler ve uluslar "İsrail halkının" duaları sayesinde sıkıntılarından 

kurtulacaklardır. Ancak "uyanık" ve duacı olmazsanız vay halinize, çünkü o zaman görevinizi yerine 

getirememiş olmanız ruhunuza ağır gelecek ve kendinizi zorluklarla yüzleşemeyecek kadar zayıf 

hissedeceksiniz. 

3 Bu düşünme ve misyonu yerine getirme döneminde, geçmişte başladığınız misyonu tamamlamak 

için kendinizi hazırlamalısınız. Hataları düzeltin, ruhunuza saflığını sevgiyle geri verin. Şüpheniz büyük, 

çünkü Benden gelen elçiler olarak, insanlığın yararı için size emanet ettiğim her şeyi aktarmadınız. 

4 Ne mutlu imanı olana, ama Ben de Bana gelip bu değerli armağanı Benden isteyeni kutsarım. Size 

her zaman "İnanç sizi kurtaracak" demiştim. Büyük krizlerde, büyük denemelerde, dua eden ve güvenen 

herkes kurtulacaktır. Sizi sevdiğimi ve tam korumamdan yararlandığınızı bilmenize rağmen neden bazen 

umutsuzluk ve çaresizlik uçurumuna düşüyorsunuz? Eğer enerjik bir inancınız yoksa, onu kendi içinizde 

arayın ve bulduğunuzda, yolunuzu aydınlatacak bir lamba gibi yanınızda taşıyın. O zaman güçlü, sabırlı ve 

kaderinizle uyumlu olursunuz. 

5 Size dua etmeyi öğrettim ve bu duada düşünce birliği içindeydik. Acılarınızda ve esenlik 

saatlerinizde Beni çağırdınız. Günah işlediğinizde bile, günahlarınız için Benimle birlikte ağlamak ve 

böylece ruhunuzu yatıştırmak için varlığımı aradınız. Sevgim ve sabrım sınırsızdır ve size durmaksızın 

açıklanır. 

6 Ayrılmam için belirlenen tarih yaklaşıyor. Sözüm o zaman sona erecek, ama ben öğrencilerimin 

yüreğinde ruh olarak kalacağım. O zamana kadar Beni varlığınızın iç tapınağında aramayı öğrenmiş 

olmalısınız. Bunun görkemi ruhunuzun imanında, sevgisinde ve yükselişinde olacaktır. Eğer bu mabedi 

sarsılmaz bir inançla inşa ettiyseniz, hiç kimse onu yıkamayacaktır. Ruhunuza emanet ettiğim görevin her 

zaman farkına varabilmeniz için öğrettiklerimde sebat edin. 

7 Ruhunuzun duyarlılığıyla Sonsuz'da Beni arayın, ama Beni görmeyi istemeyin. Senin gözlerin 

benim ruhumu göremez. İkinci Çağ'daki öğrencim Yuhanna, büyük görümünde Ruhumu tüm ihtişamıyla 

göremedi. Onun ruhani gözlerine sadece, tüm yüceliğine rağmen yorumlayamadığı büyük bir gizem içeren 

alegoriler gösterdim. Kendisine bahşettiklerim için Bana şükretti ve o büyük yüzde gördüklerini ve 

duyduklarını gelecek nesiller için yazdı. 

8 Bu zamanın peygamberleri: Sonsuz olana saygıyla girin ve hazırlığınız uğruna size, insanları 

cesaretlendirecek ve onlara gelecek olayları duyuracak güzel vizyonlar vereceğim. Çocuklar bile 

gördüklerine tanıklık edecekler; onlara büyük görüler bahşedeceğim. Bilgeliğimin ışığı üzerinizde 

parlayacak. 

9 Üstadın bu zamanda ilettiği söz, gerçek bir anlayışla ses taşıyıcısı olarak görevini yerine getiren 

hazırlıklı bir adam aracılığıyla insanlar tarafından bilinmeyen öğretileri açığa çıkarma erdemine sahiptir. 

Bu lütuf size aynı zamanda benim tezahürlerim aracılığıyla ruhun Üçüncü Çağ'da ulaştığı tekâmülü 

kavramayı öğretir. 

10 Işığım bu gerçeği açıkça görmenizi sağladı, tüm varlığınıza nüfuz etti. Yorgun ruhun susuzluğunu 

gidermesi için kristal berraklığında bir sudur. Kalp için, her gün direnmek zorunda olduğunuz sefalet ve 

ayartmalara karşı savaşta cesaret vericidir. Bu bilgi sizi cesaretlendiren güçtür, öğrencilerimi yenileyen 

lütuftur. 

11 Ruh ve sizi çevreleyen yaşam hakkında daha fazla şey bilmek için, çeşitli dünya yaşamları 

sırasında ortaya çıkmanız gerekiyordu. Doktrinimin öğretilerini artık hayal ettiğiniz şekilde değil, gerçek 

anlamlarıyla tanımanızı sağlayan ışık çağına girdiniz. Bu da sonsuz yaşama götüren yolu tanımanızı 

sağlar. İnsan bu ışık sayesinde ne kadar çok vahiy öğrenecek ve keşfettiğinde ne kadar çok geçmiş hatadan 

yakınmak zorunda kalacak! Çünkü şimdi uyanış zamanıdır, ruh ve düşünce özgürlüğü çağıdır. 
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12 İnsanın zincir gibi beraberinde sürüklediği tüm gereksiz gelenekler, yeni hazırlığı sayesinde 

kendini materyalizmden kurtardığında ondan uzaklaşacaktır. 

13 Dünyanın duyması için sesinizi yükseltmeniz gerekecek. Sizler, kulaklarının duyduğunu ve 

zihinlerinin aldığını nasıl açıklayacağını bilen, sevgi ve merhamet işlerinizle bunu doğrulayan gerçek 

tanıklar olarak bu İyi Haber'in sözcüleri olmalısınız. 

14 Şimdiye kadar eylemlerinizde mükemmellik olmadıysa, bunun nedeni kendinizi benim öğretilerim 

aracılığıyla dönüştürmek istememiş olmanızdır. İrade, özveri ve çabadan yoksun kaldınız. Ama ruhunuz 

Bana yaklaşma ve görevini yerine getirme arzusuyla yükselmek istiyor. 

15 Eğer bilim adamları öğrendiklerinin büyüklüğünden dem vuruyorlarsa, bunun nedeni buna ikna 

olmuş olmalarıdır. Çalışmamdan söz edebilmek için, siz de onun doğruluğuna ikna olana kadar kendinizi 

ona kaptırmalısınız. 

16 Anlayın: Yanlışa veya hataya düşme korkusuyla bilmediğiniz bir şey hakkında konuşamaz veya 

onu doğrulayamazsınız. Öte yandan, hazırlıklı olursanız ve içinizde bilgi ve derin bir inanç varsa, gerçeğin 

ışığına sahip olursunuz. 

17 Unutmayın ki benim öğrettiklerim sizin fikirleriniz ve kavrayışınızla sınırlı değildir. İlahi 

bilgeliğimin sınırı yoktur. Hiç kimse, Ben kendisine vahyetmeden önce bile Benim vahiylerimden 

herhangi birini bildiğini ya da anladığını iddia edemez. 

18 Bilim adamları her şeyi maddi bilgileriyle açıklamaya çalışırken, ben alçakgönüllülere Ruhsal 

Yaşamı, içinde var olan her şeyin nedeni, sebebi ve açıklaması olan gerçek yaşamı açıklarım. 

19 Verdiğiniz bilgilerden insanların benim çalışmalarım hakkında oluşturdukları fikirler ortaya 

çıkacaktır. Birçokları, anlayış eksikliğinden dolayı, tıpkı "İkinci Çağ "da Mesih İsa'nın mütevazı 

görünüşüne ve basit giysisine göre yargılandığı gibi ve onu izleyen on iki kişi de basit giysili oldukları 

için, Öğretimi sizin göze çarpmayan halinize göre yargılayacaklardır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, 

onlar paçavralara bürünmemişlerdi ve sadece dünyevi gösterişlerden vazgeçmişlerdi, çünkü Benim 

talimatım sayesinde ruhun gerçek değerlerinin nerede olduğunu anlamışlardı. 

20 Öğrencilerim, size diyorum ki: İnsanlar Benim İşimi incelemeye başladıklarında ve sizi arayıp 

sorduklarında, Benden aldığınız bilgi nedeniyle kendinizi üstün görerek günaha düşmeyin. Ne kadar 

alçakgönüllü olursanız, sizi o kadar asil ve güvenilir bulacaklardır. 

21 Bu şekilde, fanatizmi çözen ve ruhu özgürleştiren ışık insandan insana yavaş yavaş ilerleyecektir. 

Ve öyle olmadıkları halde kendilerine Hıristiyan diyenler bu ışık sayesinde Mesih'in gerçek öğretilerini 

tanıyacak ve yorumlayacaklardır. Çünkü bu onlara İsa'nın öğretilerinde sözünü ettiği Ruhsal Yaşam 

hakkında canlandırıcı bir anlayış verecektir. 

22 Öğrencilerim, Beni dinleyin, çünkü size alçakgönüllülüğü öğreten ve sizi sevgisiyle kardeş ilan 

eden, bugün bu zamanda sizinle konuşanla aynı kişidir. 

23 Gizli hazinem öğrencilerin önünde onları ustalara dönüştürmek için açılır. Beni dinleyin ve 

Sözümü çalışın ki, öğretilerimi yaymanız için sizi eyaletlere ve halklara göndereyim. 

24 Bu süre zarfında sizinle "Tahtımdan" konuşuyorum ve sesim, Benim tarafımdan 

yeteneklendirilmiş bir kişi aracılığıyla dünyanızda duyuluyor. 

25 Tıpkı İlk Çağ'da Mesih'in gelişinin duyurulduğu gibi, Ben de size dönüşümü duyurdum. Ve şimdi 

buradayım! 

26 1866'da, peygamber ve öncü İlyas'ın Ruhu, Rab'bin yollarını hazırlamak, "ilklerin" yüreklerinde 

bir ışık yakmak, onlara yakında geleceğimi duyurmak ve Kutsal Ruhumun kendisini açıklayacağı 

eğitimsiz kadın ve erkek ses taşıyıcılarını hazırlamak için kendini tanıttı. 

27 Bu sözcüler aracılığıyla Kendimi tanıttım ki, Sözüm yeryüzünde Tanrı'nın atanmış hizmetkârları 

tarafından da duyulabilsin, yasalarımı herhangi bir şekilde ihlal eden herkes onlara saygısızlık etmeye 

devam etmekten kaçınabilsin ve insanlara Bana götüren doğru yolu öğretebilsinler. 

28 Din bilginleri ve Ferisiler yine Beni yargılamak ve sınamak için ayağa kalkacaklar ─şimdi sizde. 

Ama ben size diyorum ki, size öğrettiğim alçakgönüllülükle alçakgönüllü olun ki, sizi öğrencilerim olarak 

tanısınlar. 

29 İsrail halkı henüz birleşmiş değildir. Çünkü bazıları "ruhta" iken, diğerleri hala dünyevi bir bedene 

sahiptir. Bazıları kurtulurken, diğerleri uçurumun eşiğindedir. Bunlar arasında Baba'yı sevdiklerini sanan 
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ama gerçekte Altın Buzağı'ya tapanlar da vardır. Ancak bu halkın birleşeceği ve hazırlanacağı zaman 

yaklaşmaktadır. 

30 Beni duyan ve bu halkın bir parçası olan sizler, melodik bir çanın çalması gibi olan çağrımın sesini 

takip edenler arasındasınız. İtaatinizin ve iyi niyetinizin ödülünü "İlahi Sözü" ─ Celileli Haham İsa'da 

konuşanın aynısını─ işittiğinizde alacaksınız. 

31 Size, çeşitli dini topluluklardaki insan kardeşlerinizin inançlarını ve ibadetlerini sansürlememeyi 

öğretiyorum. Her şeyi kapsayan Doktrinim size her inanca saygı duymayı öğretir. Biliyorsunuz ki, ben her 

şeydeyim, hem saf olanın hem de günahla lekelenmiş olanın içindeyim. 

32 Herkesi severim ve kimseyi cezalandırmam. Ruhları düzelten ve mükemmelleştiren benim 

adaletimdir. 

33 İlahi Ruh sevgi doludur, O'nda öfke yoktur. İnan buna: Eğer Baba sizin hakaretleriniz ve 

günahlarınız karşısında bir an için öfke duysaydı, o an sizi yok etmeye yeterdi. 

34 Bu nedenle, Sözümü duymanızı sağlamak, kötülüklerinizi ortadan kaldırmak, ruhsal gözlerinizi 

gerçeğe açmak ve gölgesinde dinlendiğiniz bir palmiye ağacı olarak yaşamınızın çölünde Kendimi sunmak 

için "beyaz bulutun üzerinde" geldim. 

35 Size maddi zenginlikler vermedim, çünkü her şeyi alsaydınız Bana sırtınızı dönerdiniz. Zengin 

olsaydınız ne yapardınız? Ama size doğrusunu söyleyeyim: Şu anda size verdiğim şey bir mücevherden 

daha fazlasıdır ─ bir hazinedir. 

36 Fiziksel ölümden sonra ruhlar nereye gider? Kalbiniz bilmez, o dünyaları bilmez. Ancak 

ruhunuzun karanlıklar vadisine girmemesi için ruhsal gelişiminizin dar yolundan yükselmelisiniz. 

37 Yeni bir yaşam, huzur dolu bir yaşam için ayağa kalkın. Şimdi "izlemenizi" ve dua etmenizi 

istiyorum, çünkü insanlık yok olmakla karşı karşıya. 

38 Bazıları Benim varlığıma inanmıyor çünkü bu buluşma yerlerinin yoksulluğuna ve 

alçakgönüllülüğüne ve Kendimi tanıttığım ses taşıyıcılarının göze çarpmamasına itiraz ediyorlar. Ancak 

bu tür kuşkucular Mesih'in yaşamını inceleyecek olurlarsa, O'nun hiçbir zaman gösteriş, saygı ya da 

zenginlik peşinde koşmadığını fark edeceklerdir. 

39 Bu yerler, o zamanlar üzerinde doğduğum ahır ve samanlık kadar fakir ve alçak olabilir. 

40 Öğrencilerim, göksel soframda bulundunuz ve orada sevgimin ekmeğini ve şarabını yiyip içtiniz. 

41 "Tahtımdan" Sözümün konserleriyle sizi memnun etmek için ışınımı gönderiyorum. 

42 Geçmişte olduğu gibi gelmenizi bekliyordum. 

43 Benim masama oturun ve Beni kuşatın. Eğer aç ve susuzsanız, işte yemek: Keyfinize bakın ve 

yiyin. Kendinizi üzgün ya da hasta hissettiğinizde, işte size sağlık ve rahatlık vermek için Varlığım. 

44 Benimle birlikte sonsuza dek yaşayacağınıza dair umudunuzu her zaman besleyin. Dünyayla ilgili 

vaatlerimi yerine getirdiğim gibi, ruhsal yaşamla ilgili vaatlerimi de yerine getireceğim. 

45 Yeryüzünde iyilik yapın ve Bana götüren yoldan asla sapmayın. 

46 Şu anda açlıktan ölmediğiniz yeni bir çölden geçiyorsunuz, çünkü bu çölde ruhunuzu besleyen 

Sözümün mucizesi gerçekleşti, tıpkı çölde kudret helvasıyla beslendiğiniz ve daha sonra yine çölde İsa'nın 

mucizesi olan somun ve balıklardan yediğiniz gibi. 

47 Bugün geçtiğiniz sıcak kumlu çöl değil, size sunduğum yeryüzü ekmeği de değil. Şimdi dağın 

zirvesine çıkıyorsunuz ve sonsuz yaşam ekmeği sizi besliyor. Ruhunuz sizinle konuştuğum mecazi anlamı 

mükemmel bir şekilde anlıyor, çünkü ruhsal gelişiminiz öğretilerimin özüne nüfuz etmenizi sağlıyor. 

48 Şimdi çarmıhınızın ağırlığı altında adım adım dağa tırmanıyorsunuz. Yorulduğunuzda Beni çağırın 

ve hemen Üstat, çarmıh taşıyıcınız olarak, kefaret yolculuğunuzu sonuna kadar sürdürebilmeniz için 

yükünüzde size yardımcı olacaktır. Hepinizin görevleri ve misyonları var, işte bu yüzden ben çocuk, genç 

ve yetişkin herkesin yanındayım. Ama kaderinizi belirlediysem ve çarmıhı size emanet ettiysem, bunun 

nedeni Babanızın hakkını verebileceğinizi bilmemdir. 

49 Hiç kimse ne kendi ruhsal gelişim düzeyini ne de hemcinsinin içinde bulunduğu varoluş düzeyini 

belirleyebilecektir. Buna sadece ben karar verebilirim. 

50 Sizi dünyaya bağlayan zincirleri kırmaya, Gerçek olan Işık arzusunda yükselmeniz için size ruhani 

özgürlük vermeye geldim. 
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51 Kimse sonuncu olmak istemez, hepiniz birinci olmak istersiniz. Bu nedenle, liyakat kazanın, 

çalışın. Tarlaları sevgiyle sulayın, onları verimli kılın ve üzerlerine Efendinin tohumunu ekin. O zaman 

sizden sonra gelen kuşaklar Baba tarafından öğretildiğinizi işaretinizden anlayacaklardır. 

52 Tarlalarınızı size verdiğim ışık kılıcıyla koruyun ki, ayartmalar tohumlarınızı bozmasın. 

53 Ruhani çalışmalarınızın ödülü olarak size Cennetin Krallığını sundum. İçinde, bu Çağda sizi teselli 

etmek ve aydınlatmak için Baba ve Efendi olarak size gelen Yaratıcınızla birlikte olacaksınız. İşte size 

sevgimi, içtenliğimi, adaletimi ve ayrıca sizi bilgeliğe yönlendirmek istediğim öğütlerimi açıkladığımı 

göreceğiniz öğretilerim. 

54 Kendimi anlayabilmeleri için insanlara her zaman basit bir şekilde açıkladım, bunu her zaman 

aklınızın ve kalbinizin kavrayabileceği şekilde yaptım. Sizi daha iyi bir yaşama yükseltmek için Kendimi 

sizin sefil yaşamınıza indirdiğimde, size bir alçakgönüllülük örneği vermek için size indim. 

55 Sizinle hangi şekilde konuşmamı tercih edeceğinizi sordum ve siz de Beni hangi şekilde yaparsam 

yapayım tanıyacağınızı söylediniz. Beni sınamayın. Yapmanız gereken şey, tezahürlerimi daha iyi 

yorumlayabilmeniz ve böylece gerçek sevgi işleriyle Öğretime tam tanıklık edebilmeniz için kendinizi 

ruhsallaştırmaya çalışmaktır. 

56 Size her zaman ışığı getirdim ve yukarı giden yolu gösterdim. Bugün sizi dualarınızla daha büyük 

bir coşkuya kapılabilmeniz ve Ruhsal Yaşamı yakından görebilmeniz ve Babanızı yarattıklarının üzerinde 

tüm görkemiyle görebilmeniz için hazırlıyorum. 

57 Ruhum şu anda her ruhu, zihni ve yüreği Benimle beslenmeye çağırıyor çünkü açsınız. 

Sözlerimden nasıl besleneceğinizi bilmediniz, geçmiş zamanlarda size verdiğim öğretileri kullanmadınız. 

İçinde Yasa ve Emirlerin bulunduğu Yaşam Kitabı, şimdiki dünya tarafından unutulmuş olarak 

saklanmaktadır. 

58 Ruhumla geldim ve Varlığım sizi harekete geçirdi. Işığım size ulaştı ve vicdanınız size tüm 

yaptıklarınızı hatırlattı. 

59 Sizi yeni bir hayata girmeye ve ruhunuzun yücelmesine davet ediyorum. Çağlar boyunca ruhsal 

gelişiminize izin verdim ki bugün vahiylerimi anlayın ve Beni duyduktan sonra size gelen her sorumluluğu 

ruhunuzla üstlenin ve görevinizi sevgiyle kucaklayın. 

60 Böylesine büyük bir maddileşme ve zihin karmaşasının yaşandığı bir çağda insanlığı maneviyata 

erişmeye nasıl teşvik edeceksiniz? İşinizin zor olduğunun, bunu başarmak için mücadele ederken güçlü ve 

sabırlı olmanız gerektiğinin farkında olun. Yasam'ın yanlış yorumlanmasını ve Bana ibadetinizi sunma 

şeklinizin kusurlu olmasını düzeltmek için büyük çaba sarf etmelisiniz. Ancak, ibadet fikirlerini ve 

biçimlerini bir anda değiştiremeyeceğinizi, bunu başarmak için sabır ve iyi niyetle kendinizi 

silahlandırmanız ve çalışmalarınızla sevgi örneği vermeniz gerektiğini unutmamalısınız. 

61 İlk seferinde teklifleriniz çok önemliydi. Kurbanlarınız masum varlıklardı: Kuzular ya da kuşlar, 

ayrıca Beni hoşnut ettiğinizi sandığınız tohumlar ve ekinler. Hala çok olgunlaşmamıştınız ve kendi 

dünyanızın ötesini göremiyordunuz. Size birbiri ardına zaman dilimleri bahşettim, her zaman uyanışınızı 

bekledim. 

62 İkinci Çağ'da, İsa aracılığıyla Sözümü aldınız ve O size bir çocuğun Babasına gösterebileceği en 

mükemmel sevgiyi öğretti. İnsanın ruhuna yeni bir dünya açtı ve size hala anlamadığınız bir bilgelik 

hazinesi bıraktı. 

Bugün, Üçüncü Çağ'da, size Yaşam Kitabı'nı açıyorum ve içinde size Ruhumun yakınlığından, 

arınmasından ve ruhsal yükselişinden sonra insanı bekleyen Barış Çağı'ndan söz eden yeni dersler 

gösteriyorum. 

63 Tüm bu dersler ruhunuzun derinliklerinde yaşar. Bugün size öğretiyorum ki, yarın yeni kuşakların 

önderleri ve öğretmenleri olabilesiniz ve onların ruhlarıyla ilgilenebilesiniz, böylece hiçbir yararsız 

gelenek ya da yanlış bilgi içlerinde kök salmasın. Ruhunuzda Yasa'yı ve Benim Sözümü taşıyın. Onunla 

birlikte öğretin ve canlanmaya başlayan insanlığı güvenli yola getirin. 

64 Musa'yı ya da peygamberleri size bu mesajı getirmeleri için göndermedim. Sizi ruhani yolda 

kararlı bir adım atmaya hazırlamak için Kendim geldim. 

65 İzleyin ve dua edin, her zaman ihtiyatlı olun ve talimatlarıma göre hareket edin ki Üçüncü Çağ'ın 

bu vahyinin büyüklüğünü anlayabilesiniz. 



U 226 

100 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 227 
1 Ey sevgili halkım: Gözyaşı dökmenize neden olan zorlu sınavlardan geçtiğiniz için sizi teselli 

etmemi isteyen dualarınızı yine işitiyorum. 

2 Erken eğilmiş bedenler, erken ağarmış şakaklar, çocukların ve gençlerin yaşlanmış yüzlerini 

görüyorum. İnsanların kalplerinde ne sevinç ne de ruhlarında huzur görüyorum. 

3 Seçilmiş insanlar olan sizler bile mükemmel mutluluğun tadını çıkarmıyorsunuz çünkü 

mücadeleler, kefaretler ve sınavlarla dolu bir dünyada yaşadığınızı, bu dünyadan daha yüksek başka 

dünyalarda barışın hüküm sürdüğünü ve yükselmek için liyakat kazanmak gerektiğini diğerlerinden daha 

iyi biliyorsunuz. 

4 Bu insanlığa mücadelesinin ortasında küçük dinlenmeler verdim ki yeni bir güç kazansın ve 

yolunda bir an için dinlensin. 

5 İnsan boş yere refah, huzur, egemenlik ve dünyevi görkem peşinde koşar. Her zaman sadece 

tökezleme, hayal kırıklığı ve acı yaşamıştır. 

6 Ah, keşke kaderini alçakgönüllülükle kabul etse ve güç ve kudretle donatılmış bir ruh olarak 

doğasını anlasa. Hayattaki mücadelesi farklı ve kazancı gerçek, çabası cömert ve zaferleri gerçek olacaktı. 

7 Ancak, size söylediklerimden dolayı, parçası olduğunuz bu insanlığın bir uçurumda olduğuna 

inanmayın. Onları adım adım ışığa, kurtuluşa getiriyorum, çünkü hepsinin kaderi Benim sağımda 

oturmaktır ve Ben onların rehberiyim. 

8 Bu insanlık, bilgiye ve ruhanileşmeye aç ve susamış bir topraktır. Size doğrusunu söyleyeyim, 

günah galip gelmeyecek, bunun yerine iyilik hüküm sürecek ve yeryüzünde barış tesis edilecek. 

9 İnsanın ruhu acılarla, denemelerle kendini arındırdı ve şimdi Beni duymaya, görmeye ve anlamaya 

hazır. 

10 Birçoğunuza benim öğretimi takip etmek imkânsız görünüyor ve bunun nedeni sizin maddeleşmiş 

ve hataya düşmüş olmanızdır. Ama içinizden alçakgönüllü olanlar, acının kendilerini yıpratmasına izin 

verenler, boyunlarını Benim önümde eğenler ve Bana yükselme arzularından başka hiçbir şeye sahip 

olmayanlar, Sözüme uymayı mümkün buldular ve ektiklerinin ilk meyvelerini sevinçle gördüler. 

11 Farklı yollardan geliyorsunuz. Ama aranızda sınıf, unvan ya da ırk ayrımı yapmıyorum. Hepiniz 

öğrenciler olarak birleştiniz ve tek bir topluluk oluşturdunuz. Aranızda fakir ve göze çarpmayan bir örtü 

altında gizlenmiş büyük ruhlar keşfediyorum ve eğer tanınmıyorlarsa, bunun nedeni alçakgönüllü olmaları 

ve hiçbir eğitim almamış olmalarıdır. Ama onlar Beni severler, tanıklık ederler ve Beni anlarlar. Bu 

zamanda Sözüme iman eden herkesten yeni havariliğimi oluşturacağım ve bu insanlığa öğretilerimin tüm 

zamanlar için olduğunu, talimatlarımın ebedi olduğunu kanıtlayacağım. 

12 "İkinci Çağ "da herkes tarafından tanınmıyordum. Peygamberler tarafından verilen alametlerin 

gerçekleştiğini gördükleri için Beni zaten bekleyen Yahudi halkının bağrında göründüğümde, varlığım 

peygamberleri nasıl doğru yorumlayacaklarını anlamayan ve Mesihlerini düşmanlarını alaşağı edecek, 

kralları ve zalimleri alçaltacak ve kendisini bekleyenlere mülkler ve dünyevi mallar bağışlayacak güçlü bir 

prens olarak görmeyi bekleyen pek çok kişinin kafasını karıştırdı. 

13 O insanlar İsa'yı ─yoksul ve bacaklarında giysisi olmayan, bedeni sadece basit bir kaftanla örtülü; 

bir ahırda doğmuş ve daha sonra basit bir zanaatkâr olarak çalışan- gördüklerinde, onun Baba tarafından 

gönderilen Kişi, Vaat Edilen Kişi olduğuna inanamadılar. Üstat, kendisine inanmaları ve ilahi mesajını 

anlamaları için gözle görülür mucizeler ve işler yapmak zorunda kalacaktı. 

14 Size doğrusunu söyleyeyim, ben aşağıya yalnızca körlerin gözlerini açmak, cüzamlıları 

temizlemek ya da ölenleri yaşama döndürmek için inmedim. Benim işim, insanların uyuyan ruhlarını 

gerçek Ruhsal Yaşam'a yükseltmek için gelen, bilgelik ve sonsuzluk dolu bir Tanrı'nın işiydi. 

15 Bu mucizeler sadece benim başardıklarımı başkalarının yapamadığının kanıtlarıydı ve bu şekilde 

derin bir uykuya dalmış ruhları uyandırmak ve çağırmak içindi. 

16 O günlerde Beni kim tanıdı? Bağışladığım günahkârlar; doğruluğa aç ve susuz olanlar, hakikate, 

ruhaniliğe ve sonsuzluğa özlem duyanlar. 

17 Beni kim tanımadı? Güçlüler, teologlar, Ferisiler ve inanmayan pek çok kişi için Sözüm kafa 

karışıklığına neden oldu. 
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18 Birçok kişi, "Bu adamın vaaz ettiği şeylerin gerçekleşmesi mümkün değil," dedi. Ama on iki 

kişinin doğrudan Beni izlediğini ve Benden öğrendiğini ve onlara şöyle dediğimi biliyorsunuz: 

Öğretilerimi tutun, harekete geçin ve öğretin. Yakında göçüp gideceğim, ama uzakta olmayacağım, Beni 

yüreklerinizde taşıyacaksınız ve Ben Bana tanıklık etmeye devam edeceğim. Benim size yaptığımı siz de 

dostlarınıza yapın. 

19 Peygamberlerin hazırladığı o insanlar Beni anlayamadılar. Ama Benim tohumum şimdi ekildi ve 

bu on iki öğrenci aracılığıyla uluslara ve eyaletlere taşındı. Seçilmiş Halk onları reddederken, onlara 

zulmederken ve mahkemelerinde mahkûm ederken, putperest ulusların halkları tohumumu kabul etti ve 

meyve verdi. 

20 Pagan Roma öğrencilerimi ve onlarla birlikte öğretilerimin tohumlarını kabul etti. Acılarla 

bereketlenen ve zevklerden yorulan bu ulus, öğretimi sevinçle kabul etti ve ruhen güçlendi. Ondan, 

öğretimi diğer halklara götüren yeni havariler doğdu. 

21 Beni takip edemeyen, öğretimi takip etmenin imkânsız olduğunu düşünen o insanlar şimdi 

neredeler? Size söylüyorum, birçok parçaya bölünmüş olarak, bir kez daha yeryüzündeler: bazıları 

dünyevi güçle güçlendi, bu dünyanın kaderini değiştiriyor; diğerleri yeni tezahürümün tanıkları olarak 

Benimle birlikteler; ve geri kalanlar bir kez daha bedenlenmiş olarak Beni bekliyorlar. 

22 Sizler Beni takip eden, hastalardan, günahkârlardan ve adalete aç olanlardan oluşan halkı temsil 

ediyorsunuz. 

23 Bugün sadece İkinci Çağ öğretimi tekrarlamak için değil, aynı zamanda size başka bir ders vermek 

ve ileriye doğru bir adım atmanızı sağlamak için geldim. İçinize ektiğim tohumu, daha sonra meyvelerini 

toplamak için besliyorum. 

24 Kendinizi ruhanileşmeyle doldurun ve öğretilerimin meyvelerini insanlığa ulaştırabilmeniz için 

benim yardımlarımı almaya devam edin. Varlığımı hisset. Kalbinize girdiğinde ekmeğe, teselliye ve 

okşamaya dönüşen bir ışık huzmesi olarak size geliyorum. 

25 Kardeşlerinizin gözleri önünde günahlarınızı ifşa etmek için bir yargıç olarak ortaya çıkmıyorum. 

Sevgi Sözüm kalpleri düzeltmek ve yumuşatmak için oradadır. 

26 Yeryüzünde Benim Öğretimi, onu açıkladığım doğrulukla öğreten hiç kimse yoktur. Yine de bunu 

gizleyenler var. Bu nedenle, insanlık bir kez daha parlayan yıldızı görebilsin, gemi kazazedeleri 

cankurtaran sandalını keşfedebilsin diye bu dünyaya bu tezahür biçimiyle geldim. 

27 Parya olanlara miras verdim, hastaları iyileştirdim ve gücümü dünyaya göstersinler diye onları 

daha sonra şifacı yaptım. Çünkü bu tür eylemler karşısında bilim adamı bile uyanmak ve içinde yaşadığı 

zamanın farkına varmak zorunda kalacaktır. 

28 Size bedeninizi kontrol etmeyi ve onu ruhani görevinizde itaatkâr bir iş arkadaşı haline getirmeyi 

öğretiyorum. Ama aynı zamanda ruhunuza, yorulduğunu fark ettiğinde, kanatlarını açmak ve 

zincirlerinden kurtulmuş olarak "ruhani vadide" sevgi dolu bir şekilde çalışmak ve geri döndüğünde kalbe 

umut ve cesaret mesajı getirmek için bedensel kabuğundan kurtulmayı da öğretiyorum. 

29 İşte bu yüzden size dünyanın ışığı olacağınızı söylüyorum, çünkü sizler spiritüalizmin 

havarilerisiniz. Ama aranızda kalmamdan yararlanın, çünkü 1950 yaklaşıyor. Sizinle bu şekilde 

konuşmayı bırakacağım ve sizi henüz hazır görmüyorum. 

30 Vahiyleri, kehanetleri ve lütuf armağanlarıyla bu Üçüncü Çağın Yasası ve Sözü, insanların 

ruhlarının birleşeceği ve bütünleşeceği Yeni Antlaşmanın Sandığını oluşturur. Ancak bundan önce 

reddedilmesi ve buna karşı mücadele edilmesi gerekecektir. 

31 Sizler Yeni Mabedi savunanlar, Davamın savaşta yenilmeyen yeni askerleri olacaksınız çünkü 

Varlığım ve Sözüm sizi güçlü kıldı. 

32 Deneme günlerinde kendinizi gizlemeyeceksiniz, çünkü size bilgelik ve yetki vermek için gelmiş 

olmama rağmen, armağanlarınızı merhametinizden yoksun olanlardan gizlemeniz adil olmaz. 

33 Üstadın bir kez daha öğrencileri tarafından kuşatıldığını görün. Kendimi bilgelikle ortaya 

koyuyorum ve ruhlarınız titreyecek, çünkü onları maruz bıraktığım denemelerden geçtikten sonra, 

kendilerini ışıkla doyurma ve güçlendirme ihtiyacı hissediyorlar. Bu, aracılığıyla Kendimi tezahür 

ettirdiğim kişinin beynine ulaşan ışığımın bir ışınıdır ─ bu, aracılığıyla size mesajımı gönderdiğim bir 

ilhamdır. Bu şekilde size ruhani yaşamı açıklıyor, böylece İsa'nın Öğretisinde işaret ettiği yolu bir kez 

daha aydınlatıyorum. 
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34 Sözümü yavaş yavaş duyduğunuz ölçüde, varlığınız hafifleyecek ve adalete olan susuzluğunuz 

azalacaktır. O zaman vicdanınız yolunuzu aydınlatacak ve Bana yasalarıma uygun eylemler sunmak için 

yeterince hazır olacaksınız. 

35 Bana yaklaştığınızda, sadece ruhun değil, bedenin de kurtuluşunu ararsınız ve Baba çabanızı 

gördüğünde, Kendi isteği doğrultusunda birine ya da diğerine fayda sağlar. 

36 Ruh, yaşamının sınırı olmayan varlığınızın bir parçasıdır. Dünyevi bedeninizden önce de vardı. 

Ruhunuzla konuşuyorum çünkü o başka bir dünyaya ait. Bununla birlikte, bedenimle de konuşuyor ve onu 

okşuyorum. Çünkü eğer kalbinde barış ve huzur varsa, insanoğlu Beni daha iyi kabul edebilecektir. 

37 Fiziksel ihtiyaçlarla çok fazla meşgul olursanız, ruhunuzun dikkatini dağıtır ve onu görevlerinden 

uzaklaştırırsınız. 

38 Hâlâ Beni duyduklarında kendilerine şu soruyu soranlar var: "Efendi'nin Kendisini insan 

aracılığıyla tanıttığı doğru mu? Tanrı'nın her şeye gücü yeten, Yaratıcı olmasına rağmen, mütevazı bir 

toplanma yerinde yüceliğini aktarmaya layık olmayan bir beyin aracılığıyla Kendisini ilettiğini mi?" Sana 

söylüyorum: Tanrınız hakkında bir fikir edinmek için bu toplantı yerlerinin zengin mobilyalarına ya da 

yoksulluğuna bakmayın. Varlığıma inanmak için her zaman ayinlerin sahte ihtişamını arzulamanız mı 

gerekiyor? Mesih'in doğduğu yerden öldüğü yere kadar İsa'nın size gösterdiği alçakgönüllülük ve maddi 

yoksulluk örneğini unutmayın. Alçakgönüllülükte Efendinizin büyüklüğü vardır. Tanrı'nın Krallığı gücün 

ihtişamına değil, gerçekten ebedi olana dayanır. Benim gerçek büyüklüğümü, alçakgönüllülüğümü ve 

merhametimi anlayın ki, maddi bir önemi olmayan bir toplanma yerinde, değersiz gördüğünüz bir anlama 

yetisi aracılığıyla Kendimi tanıtmama artık şaşırmayasınız. Bu işin önemini bugün Beni çevreleyenlerin 

sayısının azlığına bakarak da değerlendirmeyin; çünkü size açıkladığım şey kendi zamanında geçerli 

olacak ve dünyayı şaşırtacaktır. 

39 Size doğrusunu söyleyeyim, yaşamınız ve yaptıklarınız Benim öğrencilerim olduğunuza tanıklık 

edecektir. 

40 Benim tarafımdan yaratılan her şeyde Beni sevin ve Tanrı'nın herhangi bir şekilde 

sınırlandırılabileceği fikrini reddedin. İnsanoğlu, Ben'in kendileriyle birlikte olduğumu hissetmek için 

çeşitli şekillerde Ben'in bir imgesini üretmiştir. Neden Beni eserlerimle aramıyorsunuz? Sizi çevreleyen 

tüm harikaları düşünmenize izin verdim ki, onlarda Benim yaratıcı gücümü tanıyabilesiniz ─ zar zor 

algılanabilen yaratıklardan görkemli kraliyet yıldızına kadar. Ama ben size ne doğanın ben olduğumu ne 

de onun Tanrı olduğunu söylüyorum. Size güneşin Benim İlahi Ruhum olduğunu da söylemiyorum, çünkü 

bunların hepsi Yaradan'ın eserindeki küçük atomlardır. 

41 Eğer zihinlerinizi bu inançlarla sınırlandırırsanız, atalarınızı taklit etmiş olursunuz ─ güneşte Bana 

tapanları. Ancak atalarınızı kötü bir şekilde yargılamamalısınız, çünkü o zamanın insanı doğanın bu 

gücünde Tanrı'nın yaratıcı gücünü tanımakta zorlanıyordu. Çünkü içinde sıcaklık, ışık ve hayat buldu. 

Unutmayın ki gerçeklerden çok da uzak değillerdi. 

42 Kendimi insan aktarımı yoluyla tezahür ettirdiğimde, size bu kişinin sizin Tanrınız olduğunu 

söylemem. Bununla birlikte, Kendimi yalnızca Beni kabul edebilmeniz ve ifade biçimi değişse bile sesin 

tüm taşıyıcıları için aynı olan Sözümün özünü duyabilmeniz için sınırlamalıyım. Size açıklamak zorunda 

olduğum şeyi herkese bildirmek için tek bir akıl yeterli değildir. 

43 Bu basit yolla, ruhunuzu özlediği huzur ve mükemmelliğe götürecek yolu bulabilmeniz için size 

öğretimi verdim. Bunun için size gösterişten ve kötü eğilimlerden vazgeçmenizi tavsiye ederim. Size 

hemcinslerinizi gerçek bir kardeşlik duygusuyla ve onlara karşı görevlerinizin bilinciyle sevmeyi ve onlara 

iyilik yapmayı öğretiyorum. 

44 Size bedeninizin çürüdüğünü ve sadece ruhunuzun hayatta kaldığını öğrettim. Bu yaşamdan sonra, 

erdemleri onu nereye götürürse oraya yükselecektir. Oradan daha fazla yükselmek ve mükemmelliğe 

yaklaşmak için mücadele etmeye devam edecektir ki bu da Tanrı'ya yaklaşmak anlamına gelir. 

45 Bunu başarabilmeniz için, şu anda size nasıl dua edeceğinizi ve Beni nasıl arayacağınızı 

öğretiyorum. Sizden de, tıpkı benim size öğrettiğim gibi, hemcinslerinize gerçek bir komşu sevgisiyle öğüt 

vermenizi istiyorum. 

46 Nasıl ki ben sizin kusurlarınızı kınamadıysam, sizin de hemcinslerinizin kusurlarını kınamanızı 

istemiyorum. 

47 Onlara sadece sana öğrettiklerimi göster. Hazırlıklı olan sizi anlayacaktır. 
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48 Burada hasat almasanız bile ekin. 

49 Sözümü anlayın, çocuklarım. Çünkü Beni duymaya devam edeceğiniz bu son üç yıl içinde, öğrenci 

olmaktan öğrenci olmaya geçeceksiniz. 

50 Sizi Kurtarıcınıza götürecek olan mükemmel yola giriyorsunuz. Ve bir kez daha, geçmişte olduğu 

gibi, İsrail insanlığın önüne geçer. Ruhsal Yaşam bilgisine sahipsiniz ve Yasa'dan sorumlusunuz. 

51 Dinlenme ve atalet sona erdi: Görevinizi yerine getirmek için yükseldiniz ve kalbinizi dünyanın 

ayartmalarına kapattınız. 

52 Yeni bir reenkarnasyondasınız, yani yeni bir beden kabuğundasınız, böylece ruhunuz dünyadaki 

kaderini tamamlayabilir ve öte dünyada onun için sakladıklarımı almak üzere Bana arınmış olarak 

gelebilir. 

53 Sizler yeni öğrencilersiniz ve İkinci Çağ'da aldıkları armağanları ve öğretileri kanıtlamak için 

bazen Üstat'tan ayrılan ve daha sonra inanç ya da hayırseverlik eksikliği nedeniyle mucizeler 

gerçekleştiremedikleri için üzgün bir şekilde geri dönen on iki öğrenci gibisiniz. 

54 O zaman onlara hardal tohumu benzetmesini öğrettim ve imanın dağları yerinden oynatabileceğini 

söyledim. Benim ölüleri dirilttiğimi, ele geçirilenleri şaşkın ruhlardan kurtardığımı, tedavi edilemeyenleri 

iyileştirdiğimi ve günahkârları kurtardığımı gördüler. Ancak Üstat vefat ettikten sonra, öğrendikleri 

öğretiyi mükemmel bir şekilde devam ettirmek ve hemcinslerine sevgiyle öğretmek için yeteneklerindeki 

gerçek inanca uyandılar. 

55 Sizler de şimdi yola çıkıp İyi Haber'i paylaşabilmeniz için benim ayrılışımı bekliyorsunuz. 

56 Sözümü kavrayın, Benden öğrenin ki, yakında sevgi işlerinizle Kutsal Ruh'a tanıklık eden iyi 

elçiler olabilesiniz. 

57 Dağın zirvesindeyim. Oradan sizinle konuşuyorum ve sözlerimi yüreklerinize nakşediyorum ─ 

dünyanın boş şeylerini reddetmeniz ve mükemmel olan Benim İsteğimi bilinçli olarak yerine getirmeniz 

için irade özgürlüğünüzü nasıl doğru kullanacağınızı bilmeniz umuduyla. 

58 Gizli hazinenin bilgeliğinin açığa çıktığı ruhunuzun sesine kulak vererek, sözümü yalnızca akılla 

anlamaya çalışmayın. 

59 Günahkârları erdem sahibi insanlar yapmak için çağırdım. Üstat olarak benim görevim ruhlar 

mükemmelleşene kadar durmaksızın talimat vermektir. Hemcinslerinizin çoğu sizi takip etmeye, sizi 

örnek almaya hazırlanıyor, çünkü sizin benim öğrencilerim olduğunuzu biliyorlar. Beni kabul etmeye 

şimdiden hazır mısınız? Benden bir şeyler öğrendiniz mi? Size söylüyorum ki, yalnızca ruhani ve dünyevi 

görevlerinizi yerine getirmeniz, kendinize Benim öğrencilerim deme hakkını verecektir. 

60 İnsanlığın yenilenmesi için çalışırsanız, sonunda "yeni bir günün" şafağını görecek ve benim 

huzurumu hissedeceksiniz. 

61 Sözüm size öğretir, ama sizi zorlamaz. Size irade özgürlüğü verdim ki eylemlerinizin efendisi 

olduğunuzu hissedebilesiniz ve yasayı inançla yerine getirebilesiniz, böylece erdemleriniz gerçek 

olabilsin. 

62 Yeryüzü bir kez daha kan kırmızısına boyandı, savaş insanların ruhlarını kararttı. Ortam keder, acı 

ve korku ile doludur. Yine de bu kaosun ortasında ortaya çıktım ve Kendimi bazılarına görünür, bazılarına 

da işitilir kıldım. Dünyanın yaşadığı acılar karşısında Benim bardağım dolu. Şu anda Bana sunduğunuz 

şey bu ve ben de bunu kabul ediyorum. 

63 Öğretilerim her ruha ışık getirir. Huzuru, uyumu kalbinize yerleştiriyorum. Sizi seven bir Baba'nın 

sesi olan sesime kulak vermeyin. 

64 Sözümü tutun, çünkü 1950 yılı şimdiden yaklaşıyor ve o zaman öğretilerimin ruhunuza gıda 

olması için basılması benim isteğimdir. O zaman bu yazıları insanlara okumaları için vermek üzere 

kendinizi hazırlayacak ve Üstadı dinlerken yaşadığınız o mutluluk anlarını hatırlayacaksınız. 

65 Üçüncü Çağ'ın savaşçıları, sözümü yayan sizler: Yorulmak bilmeyin. Sizi Sözümden yoksun 

bırakacağım zaman yaklaştıkça kendinizi hazırlamak için acele edin. Yavaş yavaş, kendinizi Doktrinimin 

içerdiği güçle doyurdunuz. 

66 İkinci Çağ'da Beni duyanların hepsi Bana iman etmedi. Size yeni kanıtlar sunmak için dünyaya 

geri dönmemiz gerekti. Şimdiki zamanda, Beni dinleyenlerin hepsi de Bana inanmış değil. Beden, kalın 

bir perde gibi, ruhun İlahi Işığı almasını engeller. Ancak bu perde, ruhun materyalizmden kurtulma ve 

Yaratıcısına yaklaşma dürtülerine yer açmak için öğrettiklerimi kavradığınızda ortadan kalkıyor. 
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Eğer Beni dinleyenlerden bazıları varlıklarında bu yükselişi hissetmemişlerse, size söylüyorum, bu 

ışığı görecekleri zaman gelecektir. Beni sadakatle dinleyen diğer kişiler, talimatı anlamak için gerekli 

hazırlıktan yoksun oldukları için ruhani vahiylerin bilgisine ulaşamadılar. 

67 Eğer dünyadaki pek çok insan gelişimlerinde durma noktasına geldiyse, bunun nedeni inançlarını 

putlaştırma hatasına düşmeleridir. Yüksek fikirleri kavrayamazlar çünkü ruhani algılarının körelmesine 

izin vermişlerdir. 

Çalışmalarımda, daha yüksek olanın sizi bir huzur atmosferiyle kuşatmak için size yaklaştığını 

hissettiniz. Bedeniniz bile bu huzura katılmıştır, çünkü o da Rab'bin bir yaratığıdır ve mükemmellik içinde 

yaratılmıştır. 

Mükemmel hem ruhani hem de maddi olandır. Böylece atomda ve hücrede bile ilahi kudreti fark 

edebilirsiniz. Ve eğer ruhu incelerseniz, onda daha yüksek bir yaşamın atomu olarak basit doğasını 

keşfedeceksiniz. O zaman Tanrısal olandan ayrı hiçbir şey olmadığını fark edeceksiniz. 

68 Yaratımımdaki her şey mükemmelliğe götüren hareket, uyum ve düzendir. İnsanın uyanması ve 

ruhunun sesinin onu gerçeğe yönlendirmesi için, yaratılışa yalnızca dış görünüşüyle bakmaması ve 

böylece onun özüne dikkat etmemesi gerekir. Ruhani yaşama inancı olmayan insan materyalizme 

düşecektir, çünkü bu dünyadaki yaşamı tek yaşam olarak görecektir. Ama sonunda zevklerinden 

bıktığında ya da acılarından umutsuzluğa kapıldığında ─ ona ne olacak? Bazıları ruhsal dengelerini 

kaybedecek, diğerleri yaşamlarına küsecektir. 

69 Tüm insanlar aynı anlayış seviyesinde değildir. Bazıları her fırsatta mucizeler keşfederken, 

diğerleri her şeyi kusurlu olarak görür. Bazıları dünyanın maneviyatının ve ahlakının zirvesi olarak barışı 

hayal ederken, diğerleri insanlığın gelişimini sağlayan şeyin savaşlar olduğunu ilan ediyor. 

70 Buna karşılık ben de size diyorum ki: Dünyanın gelişmesi için savaşlar gerekli değildir. Eğer 

insanlar onları hırslı ve bencil amaçları için kullanıyorlarsa, bunun nedeni onları tercih edenlerin 

kendilerini içinde buldukları maddileşmedir. Bunlar arasında bazıları ruhani yaşamı bilmeden ya da inkar 

ederek sadece bu dünyadaki varoluşa inanırlar; ancak insanlar arasında alim olarak kabul edilirler. Bu 

nedenle, herkesin bu vahyi bilmesi gereklidir. 

71 Dini fanatizmleri içinde ahirette yalnızca cehennem cezasını bekleyenler bu görüşe bağlı kaldıkları 

sürece, kendi cehennemlerini yaratacaklardır, çünkü ruhun karışıklığı insan zihnininkine benzer, ancak çok 

daha güçlüdür. Şimdi soruyorsunuz: "Efendim, bunlar için kurtuluş var mı?" Size söylüyorum, herkes için 

kurtuluş vardır ama bu ruhlara huzur ve ışık ancak yanılsamanın karanlığı dağıldığında gelecektir. Kafası 

karışık olduğu için var olmayan şeyleri gören bir insana hiç acıdınız mı? Hayali cehennemlerini seyreden 

o aldanmış varlıkları ahirette görecek olsaydınız, acınız ne kadar büyük olurdu! 

72 Bedensel ölümün ve gerçek kefaretin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olan hangi insan ölüm 

anında şaşkınlığa düşebilir? 

73 Benim mükemmel sevgi ve bilgelik öğretilerim yalnızca bu zamanın ya da İkinci Çağın meselesi 

değildir. Size her zaman bu öğretilerden söz ettim. Ancak vahiylerin yanlış yorumlanması insanların 

fanatizme ve kafa karışıklığına düşmesine neden olmuştur. 

74 Materyalizmin acısı kafası karışmış ruh için dayanılmaz hale geldiğinde, bu acı onu ışığa 

uyandıracaktır. O zaman hatasından derin bir pişmanlık duyacaktır. 

75 Bu öğretileri hemcinslerinize öğretin ki, ruhların mükemmellikleri sayesinde Baba'nın kucağına 

ulaştıkları bir mükemmellik dünyası için çaba gösterme özlemi insanların içinde büyüsün. 

76 Ben hepinizi Kendimde birleştiren ışığım. Size bu sözü vermek için, hepiniz kadar az liyakate 

sahip olan birinizden yararlanıyorum. Onda Benim sevgimi ve merhametimi görün. 

77 1950 yılı yaklaşıyor ve bu yılın sonunda sizlerden ayrılacağım. Bu acı verici olacak ve Benim 

Sözümü özleyeceksiniz. Ama yazılı olarak korunacak ve herkes orada Üstat'ın öğretisini bulacaktır. O 

zaman diyeceksiniz ki: "Onun öğretisi ne kadar sevimliydi! 

O zaman için size esinle konuşacak zihinler ve dudaklar hazırlayacağım. Başkaları Benim öğretilerimi 

okuyacak ve o zaman Ben Kendimi tanıttığımda aldığınız gücü tekrar hissedeceksiniz. Bu şekilde 

aranızda, ruhunuzda ve zihninizde, uyum ve kardeşliğin ortasında olacağım. 

78 Hepinize yaşamlarınız için daha fazla ışık verdim. Her fırsatta dikenlerle karşılaşıyorsanız, bunun 

nedeni insanın yolunun dikenli bir yol olmasıdır. Dua edin ve imanınız sizi Ebedi Yaşam arzusunda 

destekleyecektir. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 228 
1 Üstadın bulunduğu dağın tepesinde, "İlahi Kelam "ın vücut bulması mucizesinin gerçekleşmesi 

için "İkinci Çağ "da kadın olan Evrensel Anne Meryem de vardır. 

2 İnsanoğlu Meryem'i ve İsa'nın dünyaya geliş şeklini sık sık yargılamış ve araştırmıştır ve bu 

yargılar, Yüreği O'nun Kanının dünyaya akmasına neden olan anne Ruhunun saflık giysisini yırtmıştır. 

3 İnanmayanın şüphesini gidermek ve ona ruhani öğretilerin bilgisini vermek için bu süre zarfında 

bilinmeyenin perdelerini kaldırdım. 

4 İnsanlar, bir yol gibi olan gerçeğimi, çoğunlukla sapıttıkları birçok yol haline getirdiler. Bazıları 

Cennetteki Anne'nin şefaatini ararken, diğerleri onu yanlış değerlendirse de, onun sevgi ve şefkat örtüsü 

hepsini sonsuza dek sarar. 

5 Zamanın başlangıcından beri, peygamberlerin sözünü ettiği Ruhsal Anne'nin varlığını, o dünyaya 

gelmeden önce bile açıkladım. 

6 Bazen sizi sözlerimle azarlarım, ama azarlamalarım ışık içerir. Bilmeniz gereken her şeyi size 

bildirmezsem mükemmel bir Efendi olamam. Yoldan çıktığınızda size haber vermeseydim, ben bir Baba 

olmazdım. 

7 Ruhunuzun kirlenmesini ya da gerçek yaşama saygı duyarak ölmenizi istemiyorum. Bu nedenle, 

sizi zararlı zevklere ve eğlencelere teslim olmuş bulduğumda, sizi adaletimle ararım. Ruhun bağrımdan 

çıktığı gibi tertemiz gelmeli. 

8 Bedenlerini yeryüzünde bırakan ve dalgınlık içinde kendilerini bu dünyadan koparan herkes, ruhu 

aydınlatan sonsuzluğun ışığında açığa çıkan Varlığımı gördüklerinde, derin uykularından acı gözyaşları ve 

kendilerini suçlamanın çaresizliği içinde uyanırlar. Çocuğun içindeki acı, kendisini acılarından kurtarmak 

için devam ettiği sürece, Baba da acı çeker. 

9 Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıttığımdan kuşku duymayın ki, "sonuncular" çanın sesini ve 

Rab'bin çağrısını duyduklarında, kendilerine kurtuluş verecek olan Kutsal Ruh'un ışığını görebilsinler. 

10 O dönemde ne kilise ne de sinagog aradım. İkinci Çağ'da bir ahırda doğduğumdan beri, bugün 

günahkâr da olsa insan aracılığıyla Kendimi gösteriyorum. Kendimi sunduğum araçlar yoksulluk ve 

alçakgönüllülükle karakterize edilir. Ama o zamanlar yoksullarla birlikte yaşadığımı ve giysilerimde bile 

alçakgönüllülüğümü gösterdiğimi düşünerek şaşırmayın. 

11 Beni nasıl arayacaklarını bilmeyen insanlara, kaybolmuşlara ve Bana ihtiyacı olan herkese olan 

sevgimde ─ sizi sevmek için ilahi görevimde, Beni görebilmeniz, Beni duyabilmeniz ve Beni 

hissedebilmeniz için size yaklaşmanın yolunu aradım. 

12 Bugün size sözümü, bir zamanlar sizi topladığım nehir kıyısı, dağ ya da çöl gibi yerlerin bir 

benzeri olan bu evlerin mütevazı çatısı altında veriyorum. 

13 Ama olaylar tekrarlanırsa ─Beni bir kez daha çarmıha germeniz ve Meryem'in kalbini yedi hançer 

darbesiyle acı içinde delmeniz mi gerekiyor? 

14 İsa çarmıhta öldüğünde, bir anlığına karanlık ve sonsuz bir terk edilmişlik duygusuyla kuşatılmıştı. 

Aynı saat içinde Meryem annesinin yüreğinde ölçülemez bir terk edilmişlik hissetti. Bunun nedeni, 

Oğul'un o anda insanlar tarafından yanlış anlaşıldığını hissetmesiydi. 

15 Bana gelin, insanlık, Ben Yolum, Gerçeğim ve Yaşamım, Ben insanın ruhunu dönüştüren Sevginin 

Efendisiyim. Siz hasta ve yorgun insanlık, sizi kabul ediyor ve kutsuyorum ve sizi kutsarken acınızı 

dindiriyorum. 

16 Benimle birlikte dinlenmek ve ihtiyacınız olan talimatı almak için çocuksu bir güvenle gelin. 

Yüreğinizi neşelendirmek için sizi karşılayan O'yum. Uzay ağıtlarla, acı çığlıklarıyla, eski ve yeni acılarla 

doludur. 

17 Bu kelimeyi duyan ya da yarın tekrarlayan sizler, anlamını kavradığınızda, tüm sorunlarınızı, 

zayıflıklarınızı ve arzularınızı arkanızda bırakın ve kendinizi size getirdiğim İlahi Olan üzerinde 

düşünmeye adayın. 

18 Ruhun da sorunları vardır ve bunları çözmek için çaba göstermelisiniz. Ne şekilde? Bilgeliğin size 

nüfuz etmesine izin vererek ─bu tohum, benim ve sizin çabalarınızla filizlenecek ve sonsuz yaşam ağacına 

dönüşene kadar gelişecektir. O zaman çok ihtiyacı olan dünyaya iyi meyveler vereceksiniz. Bu, aranızdaki 

İşimin gerçekleşmesi olacaktır. 
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19 Size "Kalkın ve yürüyün" dedim. Ama bugün bunu ruhunuza basit kelimelerle söyledim ve ona 

gerçek cennete, sonsuzluğa giden yolu gösterdim. 

20 Ruh için mukadder olan her şeyi bilmeniz ve dahası ona sahip olmayı öğretmeniz için sizi üzücü 

uyuşukluğunuzdan kurtarmak istiyorum. Bu gezegenin üzerinden yıllar, çağlar ve çağlar geçti, ancak 

insanlık gerçeği bilmeden devam ediyor, hala Mesih'i inkar ediyor. Çünkü insanlar için yalnızca maddi 

bedenlerin ve biçimlerin görünürdeki yaşamı vardır; ruhun yetilerini göz ardı ederek ve onları 

algılamayarak yalnızca bunlara önem verirler. 

21 Ruh ve bedenle yaratılmış olan insan, kendisi için her şeyden önemli olması gereken ruhun 

yaşamının önemini unutuyor ve sadece insan kısmına dikkat ediyor, mutluluğunu, zevklerini, tatminlerini 

ve tutkularını maddede arıyor ve ona ruhtan bahsettiğimde, bu öğretilerin birçok öğretiden sadece biri 

olduğunu söyleyerek bitiriyor. Yolunda kayıtsız kalmasının nedeni budur. 

22 Öte yandan, ruhanileşmeyi arzulayan, kalbini ve zihnini arındıran, tövbe suyunda yıkanan, hırslı 

maddi amaçlardan vazgeçen ve hayatının adımlarının Tanrı'nın ışığıyla aydınlandığını hisseden insan. Bu 

adam, ruhlarında yüceliğe erişenlerin, çektikleri acıların potasında kendilerini dönüştürdüklerini ve bu 

sayede yeryüzünde insanlığın liderleri ve daha sonra ruhani uzayda aydınlanmış varlıklar, insanların 

koruyucuları, ilham verenler ve koruyucular haline geldiklerini bilir. Bu ruhlar insanlıkla sevgi yoluyla 

birleşirler ve böylece görünenin ötesindeki bir gökkubbede, sevimli ruhani yaşamda parlarlar ve bu 

insanlığı asla terk etmeden ışıklarıyla aydınlatırlar. 

23 Ruhunuzun kendisini maddi bedeni aracılığıyla tezahür ettirme özlemini gerçekleştirmesi için 

uyanmanız gereklidir. Çalışmalarınız aracılığıyla ruhunuzun gelişim derecesini ifade edebileceğinizi bilin. 

Başkalarının zayıflıklarına karşı hoşgörülü olmakla başlayın. Unutmayın, eğer siz zorlu yollardan 

geçtiyseniz ve hatalarınızı düzelttiyseniz, henüz bu yollardan geçmemiş başkaları da vardır ve bu nedenle 

komşularınıza karşı anlayışlı olmalı, düştükleri yerden kalkmalarına yardımcı olmalı ve onlara kendi 

deneyimlerinizden ışık tutmalısınız. 

24 Size doğrusunu söyleyeyim, bugün sizin geçtiğiniz yollardan geçmiş olan ağabeyleriniz ve 

ablalarınız, yeryüzünde hayırseverler, doktorlar ve öğretmenler iken komşularını sevmek için yaşadıkları 

için ruhani zirvelere tırmandılar. Bu nedenle size söylüyorum: Ruhunuzun dürtülerine itaat etmiş 

olsaydınız, daha iyi bir yerde olurdunuz. Ve eğer bu öğretide size sunduklarımdan faydalanmazsanız, daha 

sonra ruhani dünyada sizi görevinizi yerine getirmediğiniz için kınayacağım. Bu nedenle, bu fırsatı 

kaçırmayın, sevgiyle çalışın ve Sözüme güvenin. 

25 Her kim hemcinsine olan sevgisini inkâr ederse, Mesih'e olan sevgisini de inkâr etmiş olur. 

Komşunuzun acı çektiğini, ağladığını ve size ihtiyaç duyduğunu gördüğünüzde ─ neden ona hizmet 

etmiyorsunuz? Bunun nedeni, en asil ve en hassas duygularınızı bile somutlaştırmış olmanızdır. 

26 Varlığınızı ve yaşamınızı dönüştürün, maddeleştirdiğiniz şeyi maddesizleştirin. Duygularınızı, 

düşüncelerinizi ve çalışmalarınızı ruhsallaştırın. Ruhun görevinin her zamankinden daha fazla farkında 

olun, o zaman bu dönüşüm sayesinde artık işe yaramaz olmayacak ve faydalı olacaksınız ve yaşamınız 

benim gerçeğime tanıklık edecek. 

27 Herkes için, ruhun beden üzerinde zafer kazanma, egoizmi yok etme, Baba'dan aldığı sevgiyi ve 

miras olarak aldığı bilgelik ve gücü ortaya çıkarma arzusunu hissedeceği an gelecektir. Ruh insandaki 

gerçek yerini aldığında, insan Mesih'e benzeyecektir. "Mesih" kelimesi sevgi, güç ve bilgelik, gerçek ve 

yaşam anlamına gelir. 

28 Ancak insanlık Mesih'in büyük önemini kavrayamadan bu dünyada birkaç nesil daha geçecektir. 

Mesih bir insan olarak ortadan kaybolmuş ve bedeni olmayan muzaffer bir ruh olarak, tamamen sevgi 

olarak ortaya çıkmıştır. O, insanlığa yönelik ilahi merhametin sürekli bir ifşasıdır. 

29 Bilin ki, sizi yararlı ve dostlarınıza hizmet etmeye hazır görmek Beni memnun eder. Sizi hasta 

kampında görmek beni memnun ediyor. Öğretilerimin tohumlarını ektiğinizi, ihtiyacı olanları 

okşadığınızı, teselli ettiğinizi ve onlara yardım ettiğinizi gördüğümde seviniyorum. Unutmayın: Ben 

dünyadayken, Öğretimi şu ilahi yüce buyruğun temelleri üzerine kurdum: "Birbirinizi sevin". Ama aradan 

yüzyıllar geçti ve ben hala bu emri yüreğinizde hissetmenizi bekliyorum. 

30 Yüreğinizi, zihninizi ve ruhunuzu hazırlayın, çünkü benim göksel sözümü işitiyorsunuz. 

31 Yanılgıya düşmemelisiniz, çünkü sizinle mükemmel bir açıklıkla ve farklı ses taşıyıcıları 

aracılığıyla konuşuyorum. 
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32 Ayrıca öğretilerimden ne anladığınızı düşünmek üzere yüreklerinizi araştırmaya geldim. 

İnancınızın ışığını arıyorum. 

33 Ruhunuzun sesini dinleyin. Meditasyon yapın ki, Babanıza verdiğiniz tüm sözleri yerine 

getirebilesiniz. 

34 Yasam bu dünyada kirletildi, ama ben sizi her zaman onu korumak ve savunmakla görevlendirdim. 

35 Yasayı lekelemeyin, uyumayın, ruhlarınızı maddeleştirmeyin. Çalışın! 

36 Ruhunuzun diğer zamanlarda Baba'nın emirlerine itaat etmeyen ruhla aynı olduğunu ve bugün 

kurtuluş için Rabbinizin ona sevgisinden dolayı verdiği yeni bir fırsata sahip olduğunu düşünün. 

37 İsrail, sana olan büyük sevgime rağmen, İkinci Çağ'da olduğu gibi kalabalıkların Beni incitmek ve 

Benimle alay etmek için ayaklanacağını biliyorum. Aranızda Iscariot'un saklandığını biliyorum. Ama 

Benim insan aklı aracılığıyla tezahürüm yararsız olmayacak, Altıncı Mührü salıvermem boşuna 

olmayacak. 

38 Aranıza gelişim, sizi yenileme ve düzeltme yoluyla kurtarmak, sizi pislik ve günahtan 

uzaklaştırmak ve bunun yerine size barış ve esenlik yolunu sunmak içindi. 

39 Ne mutlu kendini arındırıp hazırlayana, çünkü o denemelerde galip gelecektir. 

40 Savaş ve yıkım unsurları serbest bırakıldı. Açlık ve salgın hastalıklar, bilinmeyen ve tedavisi 

olmayan hastalıklarıyla sizi tehdit ediyor. Bu nedenle izleyin ve dua edin. Göreviniz için çalışın ve sınav 

geçecektir. 

41 Ben Mesih'im, İkinci Çağ'da İsa'da Kendisini açıklayanla aynıyım. Kendimi size bu şekilde 

tanıtmak Beni memnun etti. 

42 Şu anda yeryüzündeki tüm halklar Beni hissetmelidir. 

43 Benim Sözüm, çalışmanız için ellerinize verdiğim Talimat Kitabı'dır. Mezhepler mezheplere, 

dinler diğer dinlere ve doktrinler doktrinlere karşı savaşacaktır. Bu ruhlar kaosu karşısında sizin bir örnek 

teşkil etmenizi ve koruyucu bir savunma olmanızı istiyorum. 

44 Benim seçtiklerim olduğunuz için kibirlenmeyin. Bu sorumluluğu üstlendikten sonra 

"uyumamalısınız", çünkü o zaman arkanızda bıraktığınız uçurumlara tekrar düşersiniz ve o zaman 

yolunuzda sefalet ve acı sizi karşıladığında kendinize sorarsınız: "Üstadın öğretilerini duyanlar arasında 

olan bizlerin böylesine acı bir kadehi içmek zorunda kalmamız nasıl mümkün olabilir?" 

45 Benim örnek çalışmalarımı hatırlayın ve manevi olanı maddi olandan daha çok sevmeyi öğrenin ve 

dünyevi yaşamından sonra ruhunuzun refahını gerçekten önemseyin. Şu andan itibaren onun için ışık ve 

huzur dolu bir hayat hazırlayın. Çünkü şimdiye kadar bedeninizin refahı, gösterişi ve giysileri sizin için 

açlık ve susuzluktan yok olan ve giysisi yırtılan ruhunuzdan daha önemliydi. 

46 Yanılmayın. Beden ruhun giysisidir ve Bana yükselmesi gereken de ruhtur. Beden topraktır ve 

dünyevi varlıklarıyla birlikte toprağa dönecektir. Ruhunuzun ruhani hazinelere ulaşmasına izin verin, 

çünkü bunları sonsuzluğa beraberinde götürecektir. 

47 Dünyevi mallar bakımından zengin olanlar için ben yokum, onların servetleri her şeydir. Beni 

unuttular. Dünyanın sefaleti ve acısı onların neden umurunda olsun ki? Başkalarının üzüntüsü onların 

umurunda mı? Kendilerini her durumda yargılayan ve her fırsatta onlara Benim gücümden söz eden 

vicdanın sesine kulaklarını kapatmışlardır. 

48 Size doğrusunu söyleyeyim: Bu şekilde benim adaletime meydan okuyorlar. 

49 Ancak her şey değişecek, konaklama sona erecek ve insanlığa iyilik ya da kötülük getirmeleri için 

bazı insanlara verdiğim bu güç yargıya tabi olacak. 

50 Eğer dışarı çıkıp muhtaçları soframın ekmeğinden yemeye davet etseydiniz, kaç kişi işimi çoktan 

öğrenmiş olurdu! 

51 Size verdiklerimin hemcinsleriniz için olduğunu unutmayın. 

52 O günlerde bile size "Birbirinizi sevin" diye öğrettim. Yüzyıllar geçti, ben size aynı öğretiden söz 

etmeye devam ediyorum, ama siz hala bu yüce buyruğu yüreklerinizde hissetmiyorsunuz. 

53 İçinizden cevap verebilmeniz için size soruyorum: Bencil olanı kim sevebilir? Sadece kendilerini 

düşünen, hizmet etmeyen, bir somun ekmek vermeyen ya da kimseyi rahatlatmayan kişilerden söz ettiğimi 

anlayın. Onların karakter kusurlarını yalnızca ben anlayabilirim ve bu nedenle onları sevebilir ve 

anlayabilirim. 
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54 Bu dünyaya deneyim kazanmak ve komşunuza karşı sevgi ve merhametin ilahi yasasını 

gerçekleştirmek için geldiğinizi anladığınız anda, bu yaşamın uyumuna nüfuz etmiş olursunuz. Vahiylerim 

aracılığıyla zaten biliyorsunuz ki, yasalarıma itaat etmeyen her kim olursa olsun, ruh kendisine verilen 

görevi yerine getirene kadar bu dünyaya geri dönmelidir. 

55 İnsanda ruhunun ışığı tam olarak parlamasa da, zamana ve fırtınalara karşı verdiği mücadelenin izi 

olarak çok sayıda çatlak gösteren binlerce yıllık ağaçlar gibisiniz. Sizi çok seviyorum; ancak doğa 

güçlerinin şiddeti insanlığı kırbaçlamaya devam edecek, çünkü bu ona meydan okudu ve etkileri yıkıcı 

olacak. Bu, materyalist insanın başlatacağı savaştır ve bu, acı acı ağlayacak olan halklar arasında yıkım 

getirecektir. Ama onları kim teselli edebilecek? 

Dinle: İnsanlık birbiri ardına uyanış çağrısı alacak, serbest bırakılan elementler gezegene inecek ve tüm 

toprak parçalarını harap edecek. O zaman Ruhsal Çalışmayı yerine getirmediğinizi, hiçbir şey 

yapmadığınızı fark edeceksiniz. Tüm Hıristiyan dünyasına sesleniyorum. 

56 İnsanlar sizin ruh halinize ağlayacak, çünkü ruh haliniz granit kadar sert ve bir mezar taşı kadar 

soğuk. Onları nasıl teselli edeceksiniz? 

57 Verimli bir toprak olsaydınız, tohum çoktan içinizde filizlenmiş olurdu. Ama siz meyve vermeyen 

çorak bir topraksınız. İnsanlık bakışlarını size çevirecek. Ancak kalpleriniz yalnızca aşağılama, sitem ve 

sertlik yayıyorsa, ona ihtiyacı olan sevgi dolu teşviki nasıl vereceksiniz? Yüreği sıkıntılı insanların 

ağıtlarını kim duyacak? Acı çekenlerin kalkanı kim olacak? Acı çekenleri teselli eden, ses taşıyıcılarım 

aracılığıyla ben olmalıyım. 

Yine de Hıristiyan dünyasına sesleniyorum: yüreğinizi açın ki en azından insanların ağlayışını 

algılayabilesiniz. Savaşların ve talihsizliklerin etkilerini ortadan kaldırmak için çaba gösterin. Çünkü 

gerçekte, şimdiye kadar olanlar, henüz gelecek olanlarla kıyaslandığında çok azdır. İnsan acısı henüz en 

yüksek seviyesine ulaşmamıştır ve siz Hıristiyanlar olarak, öyle olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunu 

kanıtlamalısınız. Eğer şimdi o olmaya çalışmazsanız ─ misyonunuzu yerine getirmek için ne zaman yola 

çıkacaksınız? 

58 Oda, insan kardeşlerinizin çaresiz acı çığlıklarıyla yankılanıyor. Bu noktaya gelindiğini 

görseydiniz, görevinizi yerine getirmediğiniz için tövbe eder ve komşunuzun iyiliği için bir şeyler 

yapardınız. Ruhani dünyada bu insanlar uğruna gözyaşı döken ve bencillikleri yüzünden kör olanlar için 

yalvaran varlıklar vardır ve ayrıca bu dünya üzerinde esen fırtınanın dindirilmesi için de yalvarırlar. Onlar 

gibi ben de sizin şifalı bir merheme, bir okşayışa, bir ışığa, bir şefkate dönüştüğünüzü görmek istiyorum. 

Sizi insanlık ailesinden uzaklaştıran kayıtsızlığı kalplerinizden çıkarın ve ölümün bu dünyanın üzerinden 

geçerek sakinlerinin çoğunu silip süpüreceğini düşünün. Ruhun ve bedenin bir hastalığı var. Maddi 

ilaçlarla iyileşen bedenler olduğu gibi, hasta olan ruh olduğu için iyileşemeyen bedenler de vardır. 

59 Öğrenciler, beden hastalıklarının yanı sıra ruh hastalıklarını da iyileştirmek istemiyor musunuz? 

Size söylüyorum, bunu yapabilirsiniz. Peki faaliyetinize ne zaman başlayacaksınız? Materyalizminize ne 

zaman son vereceksiniz? Ruhsallaşmanın yeni yaşamına ne zaman başlayacaksınız? 

60 Öğretilerimle kendinizi dönüştürün, kendinizi yeni insanlar olarak hissedin, erdemlerimi 

uygulayın; ruhunuzda ışık belirecek ve Mesih yolunuzda tezahür edecektir. 

61 Mesajlarım yeryüzünü canlandıran güçtür, sıcaklık ve hayat veren bir güneş gibidir, sulayan sudur. 

Durmaksızın yaptığım duyurulara rağmen çorak kalan kalbinizin toprağından bahsediyorum. 

62 "İnsanlar, insanlar, kalkın, zaman daralıyor ve eğer bunu bu 'günde' yapmazsanız, bu dünyevi 

yaşamda uyanamayacaksınız. Mesajıma rağmen uyumaya devam etmek mi istiyorsun? Bedenin ölümünün 

sizi ruhunuzun pişmanlığının yakıcı ateşiyle maddesiz bir şekilde uyandırmasını mı istiyorsunuz? 

63 Samimi olun, kendinizi Ruhsal Yaşamda, Gerçeğin karşısında, hiçbir şeyin materyalizminizi 

mazur gösteremeyeceği, kendinizi gerçekten ruhunuzun giysi olarak giyeceği paçavralar ─ lekeli, kirli ve 

yırtık ─ içinde göreceğiniz bir konuma yerleştirin. Gerçekten, size söylüyorum, orada, sefaletinizi 

gördüğünüzde ve böylesine büyük bir utanç duyduğunuzda, Ruh'un şölenine yalnızca saf olarak 

gidebileceğinizi bilerek, kendinizi en derin tövbe sularında temiz yıkamak için büyük bir arzu 

duyacaksınız. 

Şu anda gururunuz ve memnuniyetiniz olan tüm zaaflarıyla insan egoizminin ötesine bakın ve Bana 

insanların acılarına sempati duyup duymadığınızı, kadınların hıçkırıklarının ya da çocukların çığlıklarının 
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kalplerinizde yankılanıp yankılanmadığını söyleyin. Söyleyin bana: İnsanlara ne yaptınız? Onlar için mi 

yaşıyorsun?" 

64 Vicdanınızın ışığında kendi kendinizi sorguladıktan sonra ─İlahi Ruhumun ortaya çıkıp sizi 

hatalarınızla yarattığınız zincirlerden kurtarmasına hazır değil misiniz? Ruhsallaşmaya erişmeye karar 

verin ki ruhunuzdan paçavralar düşebilsin. İçsel olarak kendinizi olduğunuz gibi tanımanıza yardım 

edeceğim. 

65 Ama Sözümün özünü yayacak olan yazıları büyük bir ilgiyle okuyacak olan sizler ─içten içe 

duygulanacaksınız çünkü şu anda Beni dinleyen herkes gibi sizi sevdiğimi bileceksiniz. 

66 Üstat uzun zamandır yaşam yolunda sizi bekliyor ve çağlar geçse bile ben sizi beklemeye devam 

edeceğim. Mesih'in belirlediği yol dışında hiç kimsenin Baba'ya gelemeyeceğini unutmayın. Ancak şimdi, 

lekeli, yırtık pırtık ve kirli olsanız da gelin. Zihninizi ve yüreğinizi temizleyeceğim, "giysinizi" 

yenileyeceğim ve sizi ruhani bir şölen kutladığım "mülke" götüreceğim. Orada bilgeliğin ve sevginin enfes 

yiyeceklerini bulacak, orada tüm evrenin Bana gönderdiği ahenkli övgü şarkısını duyacaksınız. 

67 Sevmeyi öğrenmenizi istiyorum, öyle ki sevginiz merhamete dönüşsün, sizi hastalara götürsün ve 

inancını yitirmiş olanları aramanızı sağlasın. Kutsayamayacağınız hiçbir şey olmadan her şeyi kutsamanızı 

istiyorum, böylece ruhsallaşmanız ve mükemmelleşmeniz yoluyla yavaş yavaş yücelik anlayışına 

yaklaşabilirsiniz. 

68 İnsanlığın büyük bölümünü ele geçiren materyalist egoizmdir ve ruh yüzyıllardır kendini ortaya 

çıkarma fırsatı için beklemiştir. Size doğrusunu söyleyeyim: Eğer buna izin verilseydi, Sözümün özüyle 

sarsılan taşlar ruhsallaştırma eksikliğinizi göstermek için hareket ederdi ve onların ayağa kalkıp "Mesih 

haklıdır" diye haykırdıklarını görürdünüz. Ama sonunda seni sevgimle fethedeceğim. Dünya senden 

utansa bile, ben senin yanından ayrılmayacağım. Sizi acımasızca kınadıklarında, sizi savunacağım ve 

düştüğünüz yerde sizi eski haline getireceğim. 

69 İçinizde yeryüzüne ait olan maddi bir parça ve gökyüzüne ait olan manevi bir parça vardır. İnsanın 

kendini madde olarak hissettiği bir zaman vardır ve kendini ruhani olarak hissettiği bir zaman vardır. Bu 

dünyevi bedeni terk edip ruhani duruma geçtiğinizde, şu anda anlamadığınız şeyleri anlayacaksınız. 

Bedeniniz burada kalacak çünkü o dünyaya ait. Ancak ruhunuz, ruhsal gelişiminizi sürdürmek için 

yaşamaya devam edeceğiniz yüksek bölgelere uçacaktır. 

70 "Ne mutlu yas tutanlara, çünkü göklerin egemenliği onlarındır." "Ne mutlu ağlayanlara, çünkü 

onlar teselli edileceklerdir." Şimdi ekliyorum: "Uzun cümlelerdeki gizli ve görünmeyeni anlayanlara ne 

mutlu, çünkü onlar bilgeliğe sahip olacaklar." 

71 Seven herkes zengin olacaktır çünkü sevildiklerini hissedeceklerdir. Sevilmeseniz bile sevin. İsa 

gibi ol. Sevgi küçük şeylerin üstündedir. 

72 Aranızda acı çekmeye gelmek zorunda değildim. Ama size sevgimin kaderinize bağlı olduğunu 

söylüyorum. Bana ihtiyacınız olduğunu biliyordum ve size geldim. Ama ben size hiçbir zaman, "Beni 

sevin ki, ben de sizi seveyim" demedim. 

73 Bazılarının bunu hak etmeden sevildiğini biliyor musunuz? İşte seni böyle seviyorum. Bana 

çarmıhınızı verin, Bana sıkıntılarınızı verin, Bana başarısız umutlarınızı verin, Bana taşıdığınız ağır yükü 

verin: Ben tüm acılarla başa çıkacağım. Mutlu olabilmeniz için yükünüzden kurtulun; sevgimin mabedine 

girin ve evrenin sunağı önünde sessiz olun ki ruhunuz Baba'yla en güzel dilde sohbet edebilsin: sevgi 

dilinde. 

Barış sizinle olsun! 
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Talimat 229 
1 Sevgili öğrencilerim, sizin mabedinizde, sizin yükselişinizle ruhunuzda açılmış olan Üstat'ın 

konutunda görünüyorum. 

2 Bazılarınız Beni defalarca dinlediniz, bazılarınız ise Sözümü ilk kez duyuyor ve hayrete 

düşüyorsunuz. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bazıları bu sesi başka bir zamanda da duymuştur. 

3 Ben acı çekenlere ─ perişan olanlara, ağlayanlara, günahkârlara ve beni arayanlara─ teselli veren 

sevgi Sözüyüm. Sözüm, o yüreklerde susuzluklarını giderdikleri ve kirlerini yıkadıkları yaşam ırmağıdır. 

Aynı zamanda ebedi dinlenme ve huzur evine götüren yoldur. 

4 Yaşam mücadelesinin ─ fedakârlıkları, sıkıntıları ve denemeleri ─ sonsuzlukta adil bir ödül 

olmaksızın ölümle sona ereceğini nasıl düşünebilirsiniz? Bu nedenle, yasalarım ve öğretilerim, vahiyleri 

ve vaatleriyle, kalplerinizde günlük işlerinizde teşvik edici, okşayıcı ve merhemdir. Sadece benim 

öğretilerime sırtınızı döndüğünüzde kendinizi aç ve zayıf hissedersiniz. 

5 Sizi sevgiyle besliyorum ki onunla doymuş hissedesiniz ve onu uyuyan kalplere ve ona aç olanlara 

mükemmel bir tohum olarak getiresiniz. 

6 Birbirinizi severseniz aranızda barış olur. Benim esenlik Ruhu olduğumu unutmayın. 

7 Ruhani olarak sizler, insanlığa yol göstermek için her zaman seçilmiş insanlarsınız. Şimdi size 

şunu söylemeye geldim: siz hemcinslerinizin kurtuluşu olacaksınız. Ey insanlar, çarmıhınızın yükü ağırdır. 

Eskiden kabilelerden oluşuyordunuz, ama şimdi ruhani bir aile oluşturuyorsunuz. Bir yabancı gibi, 

kaderinizi gerçekleştirebilmeniz ve sizi sevdiğim kadar sevdiğim insanlığa örnek olabilmeniz için sizi 

cesaretlendirmek üzere durmadan kapınızı çalıyorum. 

8 Sen yeryüzündeki halklar arasında ilk doğansın ─Ruh'un ışığına ilk uyanan sensin. Bu nedenle, 

sizler artık Kutsal Ruh'un öğrencilerisiniz. 

9 Sorumluluğunuz karşısında ne korku ne de şüphe hissedin. Çünkü ruhen zengin olsanız da, kuşku 

duymaya başlarsanız kendinizi muhtaç hissedersiniz. 

10 Bu zamanda, geçmişte olduğu gibi, insanlık sizin aracılığınızla benim İlahiyatımla temas kuruyor. 

Sizin aracılığınızla yolu başkalarına görünür kıldım ve yarın tüm mezhepler ve dini topluluklar birbiri 

ardına ona ulaşacak. İnsanlar ruhsal olarak birleşeceklerdir, çünkü tek bir Tanrı vardır ve hepiniz O'nda 

birleşeceksiniz. 

11 İnsanlar farklı ruhani düzeylerdedir. Ancak her birinin gelişim derecesini yalnızca ben bilebilirim. 

12 Herkes günahlarının kefaretini ödemek ve erdemleri sayesinde yücelmek için gelmiştir. Her şey 

için ışığım var, çünkü her şeyi seviyorum. 

13 Bugün bir vahadasınız. Ancak, hangi yollardan geçtiğinizi bilmiyorsunuz. 

14 Kendinizi tekrar bölmeyin. Hatırlayın ki, "halkınızı" tek bir adamdan yarattım ve kendisinde 

dindarlık bulduğum o adam, Benim tarafımdan "güçlü İsrail" olarak adlandırılan Yakup'tu. Onun kalbinde 

Benim İlahiliğim için bir sığınak vardı ve Ben de ona Rab'bin halkının ataları olacak on iki oğul vererek 

onu ödüllendirdim ─ çağlar boyunca Beni izleyen bu halkın anası. 

15 Yoldan çıkmaya devam etmenizi istemiyorum. Işığımı ruhunuzda bir mühür gibi taşıdığınızı fark 

edin. Bu, her zaman ışığımı takip etmek, Bana sadık kalmak için Benimle yaptığınız antlaşmadır. 

16 İşte Benim masam, soy ya da ırk ayrımı yapmadan herkesin oturmasına izin verdiğim masam. 

Herkese aynı ekmeği sunuyorum. 

17 Bu şekilde sizi Lazar'a, "Kalk, artık uyuma" dediğim zamanki gibi uyandırıyorum. 

18 Bu, asla durmamanız gereken bir ilerleme yoludur. Çarmıhınızın ağırlığı sizi çökerttiğinde, İlahi 

Çarmıh Taşıyıcısı yardımınıza gelir ve size "Durmayın" der. 

19 Ruhunuza Kendimi gösterdiğim gibi, bedeninize de doğadaki varlığımı hissettiririm, böylece her 

ikisi de tek bir varlık oluşturarak dağın zirvesine çıkabilir. 

20 Benden çıktınız ve Benim bağrıma dönmelisiniz. Ben başlangıç ve sonum, Alfa ve Omega'yım. 

21 Paha biçilemez değerde bir mücevher olarak ruh yüceliğine erişebileceğinizi bildiğinizden, insani 

koşullarınızın mütevazılığı sizin için önemli olmayacaktır. 

22 İhtiyacı olana elinizi kapatmayın ve dinsiz olabilir diye onu merhametinize layık görmeyin. Şu 

anda masamı düşünün: etrafımda eskiden pislik içinde yuvarlanan birçok kişi var. Bugün onlar benim 

öğrencilerim. 



U 229 

113 

23 Üstat bugün sizinle böyle konuştu. Seni affediyorum ve kutsuyorum. 

24 Bilgeliğimin ışığı seninle. Ruhunuzun susuzluğunu, teselli ve merhem olan sevgimin berrak 

suyuyla gideriyorum. Ben affediciyim. Düzeltmeye kesin karar veren kişi, kendi vicdanıyla barıştığı anda 

benim bağışlamamın tatlılığını deneyimleyecektir. Dünya ruhani bilgiye susamıştır. Bunun kanıtı, 

insanlığın yaratılışın gizemini keşfetmek için çabalamasıdır. Bununla birlikte, ruh hâlâ kusurludur. Bu 

nedenle, kendisini O'nunla arındırmak için Tanrı'nın varlığını arar. 

25 Uyanmış ruh, varlığın insan kısmı çoğu zaman bunun farkında olmadan ışığı ve yolu arar. O 

zaman ruhun maddi doğası ona karşı çalışır, ruhani gelişim yoluna karşı çıkar. Bu nedenle vahiylerim 

aracılığıyla size sırları açıklıyor ve Kendimi açık bir şekilde tanıtarak ve duyularına Kendim hitap ederek 

onları insanoğlu için anlaşılır kılıyorum. Yine de insanoğlu ışık kadar berrak olanı kabul etmekte çoğu 

zaman direnir. 

26 Ruh, bedenin direncine karşı ne kadar mücadele etmek zorundaydı! İnsan çoğu zaman bilimlerde 

ve insan yaşamında büyük bir gelişme ve ilerleme kaydeder ama ruhunda hiçbir ilerleme göstermez. 

Dinler onu, içinde sadece mistifikasyon ve fanatizm bulduğu bu zihinsel uyuşukluktan uyandırmaz. 

27 O zaman zihin, zihinsel geriliğinin nedenini kendisine açıklayan sırrı ortaya çıkarma korkusuyla 

ruhsal olana nüfuz etmeyi reddeder ve 

İnsan, yasayı konforuna, inançlarına, yaşamına uyarlayarak vicdanının çığlıklarını susturmanın bir yolunu 

kendisi için yaratır. Bu şekilde kendini sakin ve eylemlerinde haklı hisseder. Bu şekilde, hayırseverlik, 

şefkat ve merhamet duygusundan uzak olmasına rağmen, bu duygulara sahipmiş gibi davranabilir. İnsanın 

yarattığı görkemli sunakların önünde kendini sunabilir ve bilmediği bir sevgi ve inanç numarası yapabilir. 

28 Üçüncü Çağ'da dünyaya ışık getirmek için geldim. Ama siz öğrencilerime doğrusunu söyleyeyim: 

Öğrettiklerimde fanatik olmayın. Evrimleşmesine izin vermek için ruhunuzu eski geleneklerden 

özgürleştirerek sizi hazırladığımı fark edin. Hemcinslerinizin hatalarını düzeltmek için sorumluluk alın. 

Kalbinizi ve dudaklarınızı her türlü eleştiriden uzak tutun ki, yolunuzda önünüze çıkan her şeyi öfke 

duymadan yargılayabilesiniz. 

29 İnsanların ayinlerini kutlamak için toplandıkları yerlerin kutsallığına hala inandıklarını, orada 

bulunan nesneleri bile kutsal saydıklarını ve temsilcilerinin kendilerini üstün ve adil gördüklerini 

keşfedeceksiniz. 

30 Ama size diyorum ki: Beni canlı bir sesle işittiğiniz ve size armağanlar verdiğim için mi Bana çok 

yakınsınız? Kendinizi hemcinslerinizden üstün mü hissediyorsunuz? Şimdiye kadar yalnızca aklınızın 

Benim Sözümü anlayacak kadar aydınlanmasına izin verdiniz. Bunu anladıktan sonra, komşunuzun iyiliği 

için yaptığınız her şeyin sizin için değerli olduğunu ve ruhunuzun gelişimine katkıda bulunacağını bilerek 

ruhunuzun ilerlemesi için çalışabilirsiniz. 

31 Doktrinim sizi eğitir ki içinizde bulunan, mükemmellik ve bilgelikle yaratılmış olan ışıktan varlığı, 

yani ruhu ebediyen ortaya çıkarabilesiniz; böylece orijinal saflığa ulaşıncaya kadar dünyevi tutkuların 

üzerinde bıraktığı lekeleri teker teker temizleyip arındırabilesiniz. 

32 Size gerçekten söylüyorum, ben ayrılmadan önce zihinlerinizde o kadar çok ışık olacak ki, daha 

önce anlamakta güçlük çektiğiniz şeyleri açıkça göreceksiniz. O zaman bilginiz ve imanınız daha büyük 

olacak ve duada ruhsal yükseliş yoluyla Babanızın gücünü ortaya çıkarmayı öğrenmiş olacaksınız. Bana 

bazen şöyle dediğinizde yaptığınız gibi, artık şüphe duymayacak ya da kendinizi tatminsiz 

göstermeyeceksiniz: "Efendim, hazırlandım, dua ettim, muhtaçlara şifa merhemi sürdüm ama yine de 

istediğimi elde edemedim." 

Buna karşılık size şunu söyleyebilirim: Neden şüphe ediyorsunuz? Sizi kurtarması gereken şey 

imanınız değil mi? İstediğin her şeyin senin için iyi olmadığını sana öğretmedim mi? Hemcinslerinizin 

maddi doğasını bile bilmiyorsunuz. Onların ruhani doğası hakkında ne biliyorsunuz? Bu ruhun gelişmesi, 

arınması ve mükemmelleşmesi için neye ihtiyacı olduğu hakkında ne biliyorsunuz? 

33 Size öğretiyorum ve öğretileri basitleştiriyorum: Sevin, merhametli olun, dua edin ve 

hemcinsleriniz için isteyin, sonra da Benim İsteğimi yapmama izin verin, görevinizi zaten yerine getirmiş 

olacaksınız. Bu şekilde her şeyi, hatta daha önce sağlığınıza ya da inancınıza aykırı olduğunu 

düşündüğünüz şeyleri bile bir fayda olarak kabul etmeyi öğreneceksiniz. 
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34 Yalnızca teslimiyet değil, aynı zamanda Benden aldığınız her şeyin sizin iyiliğiniz için olduğunun 

idraki de yoldaşınız olacaktır. Ama sizin için çok iyi olduğu için isteğinizi yerine getirirsem, sevinin ve 

imanınızı daha da güçlendirin. 

35 Ben size yeniden öğreten eski Üstad'ım. Mesih, Kendisini insanlar arasında açıklamak için 

kusursuz bir ruh olarak geldi. O'nun merhameti sınırsızdı, çünkü insan oldu ve insanlığa olan sevgisinden 

dolayı kurban olarak ölümü üstlendi. İsa merhametin modelidir. Kendinize örnek olarak O'nu alın. Her 

yaratığın yerine getirmesi gereken bir görevi olduğunu ve bu nedenle İsa'nın çektiği acıları kabul ettiği 

alçakgönüllülükle kabul etmeniz gereken bir sınava tabi tutulacağını unutmayın. 

36 Sevgili öğrenciler: Hazırlık dönemine girmiş olduğunuz şu anda bile, Sözümün bu formdaki 

sonunun önemli anının yaklaşmakta olduğunu anlayın. 

37 Üstat uyumaz, siz de uyumayacaksınız çünkü Ben insan beyni aracılığıyla tezahürümün sonunu 

hazırlıyorum. Ruhum sizden ayrılmayacak, aksine ruhsallaşmanız sayesinde Beni daha da yakın 

hissedeceksiniz. 

38 Her kim kendini hazırlamaz ve öğretilerimi anlamadan geçip gitmesine izin verirse, benden sonra 

kendini bir yetim gibi hissedecek ve beni yokmuşum gibi hissedecektir. 

39 İyi öğrenciler ne üzülecek ne de kederlenecekler, çünkü emirlerimi derinlemesine anlayacaklar ve 

ruhlarının önünde sonsuzlukta bir ufkun açıldığını görecekler ve buradan Baba'dan büyük ilhamlar 

alacaklar, bu ilhamlar artık bir ses taşıyıcısı tarafından iletildiğinde olduğu gibi sınırlı olmayacak, çünkü 

doğrudan Kutsal Ruh'tan gelecekler. 

40 İlahiyatım tarafından belirlenen günden sonra, artık sözümü duymayacaksınız. Ama aklınıza, 

kalbinize ve kitaplara kazınmış olarak kalacaktır. 

41 O zaman kim bir ses taşıyıcısı olarak ortaya çıkar ve benim ışınımı çağırırsa, kendisi hakkında 

verdiği hükmü bilemez. Sahte peygamberlere, sahte ses taşıyıcılarına ve sahte Mesihlere kulak 

vermemeniz için bunu dikkatinize sunuyorum. Karışıklık zamanlarından kaçınabilmeniz ve karanlık 

ruhların aranıza girmesini engelleyebilmeniz için sizi sarsarak uyandırıyorum. Dikkat edin, eğer hazırlıklı 

değilseniz bu öğretiler için Bana hesap vermek zorunda kalacaksınız. 

42 Kendini şimdiden buna alıştıran kişi büyük ilhamların tadını çıkaracak, Benimle sohbet edecek ve 

size miras olarak bırakacağım doktrinel söylemlerimi okuyarak Beni duymaktan mutluluk duyacaktır. 

Yolu belirsiz olmayacak, görevini başarması onun için kolay olacak, denemelerde Benim varlığımı 

hissedecek. 

43 Bu sayede ileriye doğru bir adım attığınızı anlayacağım. 

44 Bu, öğretilerimin saflığını ve yüceliğini kanıtlamaya başladığınızda gerçekleşecektir, çünkü kendi 

aranızda herhangi bir dış kült, fanatizm ya da putperestliğe izin vermeyeceksiniz. 

45 Düşünceleriniz, sözleriniz ve eylemleriniz aracılığıyla Ruhsal Çalışmama tanıklık edeceksiniz. 

46 Öğretimi anlamadığınız ve kalplerinizi ve ruhlarınızı hazırlamadığınız sürece, sizi İyi Haber'in 

habercileri olarak kullanamayacağım ve adımlarınızın önünde beliren engellerin yolunuza çıktığını 

göreceksiniz. Ancak öğrenci benim işimi yaşar ve ruhunda hissederse, yolları açacağım ve ruhu muhtaç 

dünya yolcularını ona yönlendireceğim, böylece onları öğretilerimle tanıştırabilecek. 

47 Sevinin, çünkü sizi uyandıran ses benim sevgi sözümdür. Ama dikkat edin, sizi uyandıran başka 

bir ses olmasın ve bu ses yarın yeryüzünün yargısı olacak. 

48 İnsanlar sizinle uğraşmak zorunda kalacak. Adalet ve hukuk adamları, teologlar ve teosofistler, 

bilim adamları olacaktır. Farklı niyetlerle gelecekler ama sizi arayıp bulacaklar ve sınayacaklar. Onlara 

yalnızca benim yasamı göstererek yaşamınızı ve işlerinizi gizlemeyin. Kusurlarınızı kitaplarınızda yazılı 

olan Sözümün mükemmelliğiyle örtmeyin. 

49 İnsanlık tarihinde kötü örnekler varsa, onları model olarak almamalısınız. 

50 Geçmişte sizinle bu şekilde konuşmamıştım. İlk Çağ'da Yasa insan ruhunu aydınlattı. İkinci Çağ'da 

Mesih, sevgi ışığıyla insanın yüreğini aydınlattı. Bugün, Kutsal Ruh'un ışığı ruhunuzu aydınlatarak onu 

insani olan her şeyin üzerine yükseltir. 

51 Tek ve aynı Tanrı'dan bu üç mesajı aldınız ve bunların arasında bir çağ geçti ─ yeni mesajı ya da 

yeni talimatı alabilmesi için ruhun gelişmesi için gerekli olan zaman. 

52 Şimdi size neden Kutsal Ruh'un öğrencileri dediğimi anlayabilirsiniz. 
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53 Yaratılan her şey, atomdan en büyük boyutlardaki yıldıza, en geri zekâlı insan yaratığından en 

yüksek düzeyde evrimleşmiş ruha kadar Bana saygı gösterir. Dünyanızda var olan her şeye aşina olan 

sizler, her varlığın ve her bedenin bir görevi nasıl yerine getirdiğini ve kaderini nasıl gerçekleştirdiğini 

görürsünüz. Bu yerine getirilişte Bana saygılarını sunarlar. Bu, onların bütünle olan uyumunun bir 

göstergesidir. Size doğrusunu söyleyeyim, yaratılmış olan her şey kendi içinde sevinir, hatta sertliği ve 

hareketsizliği nedeniyle size uyuşmuş ya da ölü gibi görünen kaya bile. Çünkü Tanrı'nın yarattığı her 

şeyde bulunan Tanrı'nın Ruhu yaşamdır. 

54 Kraliyet yıldızının enerji, yaşam ve sıcaklık olan ışığını gücünün ulaştığı her yere nasıl 

gönderdiğini görün. Denizlerin sularının yükselmesine ve bulutlara dönüşerek rüzgar tarafından 

taşınmasına ve kuru tarlalara bereketli yağmurlar olarak düşmesine neden olan onun sıcaklığıdır; bu 

yağmurlar daha sonra yeşilliklerle, çiçeklerle, meyve ve yapraklarla dolu ağaçlarla kaplanır ve dalları, 

kendi dillerinde sonsuzluğa şarkılarını gönderen kuşlar için bir yuva görevi görür. Her şey filizlenirken, 

her şey büyür ve çoğalırken, her şey Baba'ya sürekli bir övgü olarak kendini süslerken, Yaratıcı eserinden 

zevk alır ve tüm yaratıkların O'ndan zevk almasına izin verir. 

55 Ama siz ─ yaratılışın ortasında siz nesiniz? Sizler aynı zamanda bir görevi yerine getiren 

yaratıklarsınız. Ancak siz sadece maddi doğaya ait değilsiniz, aynı zamanda vicdan, sezgi, zeka, vahiy, 

irade, özgürlük, akıl ve duygulara sahip bir ruhla donatılmışsınız. Bu nedenle, bu gezegenin tüm 

yaratıkları arasında sizler, ruhani ve insani ilerlemeniz için bir araç, bir hizmetkâr, gıda, ferahlık ve unsur 

olarak emrinizde olan her şeye sahip üstün varlıklarsınız. 

56 Ruhunuz sizi gelişiminde üstün kıldığına göre, dini uygulamanızın da üstün olması gerektiğini ve 

bunun ruha ait olduğunu unutmayın. Ben onu size her zaman açıkladım. 

57 İnsanlık, başlangıcından bu yana Bana ruhani ibadet sunmanın yolunu aramıştır. Varlığımın 

sezgisel bilgisi onları Beni aramaya ve ötesine nüfuz etmeye yöneltti. Ve insanda bu huzursuzluğu 

gördüğümde, Kendimi ona gösterdim. Ona açıkladığım şey, ruhu mükemmelliğe götüren ruhani yoldur. 

Ancak bu insanlığın henüz erişemediği ruhsallaşmaya ulaşabilmesi için, şu anda içinde yaşadığınız ruhun 

zamanının kapılarına varıncaya kadar, sizi büyük günahlardan ve büyük şaşkınlıklardan, büyük acı ve 

deneme yollarından, ışık zamanlarından ve karanlık zamanlardan geçirmek zorundaydım. 

58 Ruhunuzun Bana yüksek ve saf bir şekilde göstermesi gereken hürmet, bedeniniz Bana duayı 

zihninizde formüle ederek ve dudaklarınız onu telaffuz ederek gösterdiğinde; Bana doğanın meyvelerini 

sanki sizin eserlerinizmiş gibi sunduğunuzda; duyularınızı törenlerin ihtişamıyla tazelediğinizde, ruhunuz 

kendini Bana çıplak, aç, kirli ve aptal olarak sunduğunda kalbinizde somutlaştı, çünkü ona ait olan görev 

beden tarafından gasp edilmişti. 

59 Üçüncü Zaman'da, ruhani öğretilerim ruha kanatlarını açması için özgürlük verecektir. Ve Baba'ya 

yükselip O'na gerçek tapınmayı sunmak için. 

60 Ancak bir insan olarak insanın da Yaratıcı'ya sunacak bir armağanı vardır. Ve bu haraç, insan 

yasalarına uyarak, eylemlerinde ahlak ve sağduyu göstererek ve baba, çocuk, kardeş, arkadaş, efendi ve 

hizmetkâr görevlerini yerine getirerek dünyadaki görevlerini yerine getirmekten ibarettir. 

61 Bu şekilde yaşayan kişi yeryüzünde beni onurlandıracak ve ruhunun beni yüceltmek için 

yükselmesini sağlayacaktır. 

62 Ruhun sevgisi çocuklarınız ve dünyevi kardeşlerinizle sınırlı kalmamalıdır. Ruhsal sevgi evrensel 

olmalıdır, öyle ki sosyal sınıf ya da ruhsal gelişim derecesi ayrımı yapmadan sevebilsin. 

63 Ruh, kendisini fanatizme ve putperestliğe iten maddi doğanın zayıflıkları karşısında güçlü 

olmalıdır. Kendisini önyargılardan ve tutkulardan kurtarmalıdır ki ona sahip olan kişiye akıl verebilsin ve 

içinde yaşadığı gerçeği kabul edebilsin. 

64 O zaman, 'Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya, Sezar'a ait olanı Sezar'a vermek' sözümü yaşamlarıyla 

uygulayan ve dünyaya ait olanı Baba'ya, Tanrı'ya ait olanı da dünyaya sunmayan, ama tüm yasaları doğru 

bir şekilde yerine getirmek için uyumlaştırabilen barış insanları olacaksınız, çünkü her ilahi sevgi ve adalet 

yasasının Benden geldiğini kabul ederler. 

65 İkinci Çağ'da İsa sizinle en büyük mükemmellikle konuştu. Şimdi size büyük bir açıklık ve 

basitlikle sesleniyorum. Ama o dönemde size açıkladığım şeylerin çoğunu o dönemde size vermedim 

çünkü henüz anlayabilecek durumda değildiniz. 
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66 Öğretme adresime çağrılan ve bir göreve atanan her bir kişi için bu, bu öğretileri anlamaya hazır 

olduğu için olmuştur. Size bir kez daha söylüyorum ki, ruhunuz bu gezegeni ilk kez ziyaret etmiyor ve 

ilahi bir vahyin ışığını da ilk kez almıyor. Ancak geçmişi şu anda madde perdesinin arkasında gizlidir. 

Ruhunuz bunu bilir ve benim sözümü duyduğunda uyanır ve gerçekten çok uzaklardan, çok şey gördüğü 

ve deneyimlediği uzun, çok uzun bir yoldan geldiğini hisseder. 

67 Bu öğretileri duymak için uzun süre "dolaşmanız" gerekiyordu. Ama ruhunuz kalbini kaybetmedi, 

yaşlanmadı, çünkü yaş, çürüme ve ölüm ruhu etkilemez, aksine gelişim, deneyim ve açılma, yani 

mücadele etkiler; ve denemeler ona olgunluk verir ve onu Sonsuz Yaşamın doluluğuna yaklaştırır. 

68 Refah ve haz, ihtişam ve zevk dolu varoluşlarınız oldu; diğerleri ise talihsizlik ve başarısızlık. 

Bazıları kefaret içindi, diğerleri deneyim için, bazıları zihnin gelişimi için, diğerleri duyguların gelişimi 

için ve şu anda sahip olduğunuz varoluş ruhun yücelmesi içindir. 

69 Her şeyi bildiniz ve her şeye sahip oldunuz. Bu nedenle, bugün ne zenginliğiniz, ne göz alıcı 

yaşam koşullarınız ne de unvanlarınız olduğunu görüyorsanız, buna hayıflanmayın ve bu zamanda sağlam 

adımlarla yürüyebilmek ve ruhsallaşmaya erişebilmek için, ruhsal ilerlemenizi sağlamak amacıyla 

gereksiz ve lüzumsuz olan her şeyi kaybetmeniz gerektiğini hatırlayın. 

70 Sizler son derece ruhani bir öğretinin taşıyıcıları olduğunuz için, bunu dışsal kült formları altında 

dünyaya sunamayacaksınız. Çünkü çelişkilerinizle sadece şüphe ve alay konusu olursunuz. 

71 Barış krallığı yaklaşıyor ve o zamana kadar ne kadar zaman olduğunu bilmeseniz de, ahlaki ve 

ruhsal restorasyon çalışmalarıma başladım. O zaman geldiğinde, şimdiye kadar bir kefaret ve gözyaşı 

vadisi olan bu dünya, ileri ruhlar için bir yuva haline gelecektir. 

72 Neşeli olun, çünkü ben hâlâ sizinleyim. Bana güvenin, çünkü henüz kendinize çok fazla 

güvenemezsiniz. Ama kendinize güvenebilmeniz için sizden istediğim ruhsal hazırlığa ulaşıncaya kadar 

sebat edin. 

73 Çok geçmeden ruhsal armağanlarla ilgilenen insanlar göreceksiniz, bazıları sorular sorarken 

diğerleri de bunları tartışacak. 

74 Sana okşayışımı ve iyileştirici merhemimi veriyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 230 
1 Farklı yerlerden geldiğinizi görüyorum, Baba'nın çatısının gölgesinde kendinizi yenilemeye 

geliyorsunuz. Bir araya geldiniz ve bu nedenle Baba'nın yüreğinde sevinç var. Çünkü iki kalp bile 

barıştığında, bir bayram kutlarım. 

2 Sözümün ışığına sahip olmanıza rağmen, anlamını henüz kavrayamadığınız bir deneme 

döneminden geçiyorsunuz. Ancak, zaman israf etmemeniz gereken bir hazine olduğundan, size kaderinizi 

ve görevinizi bildirerek onu nasıl kullanacağınızı öğretmek için Üstat olarak geldim. 

3 Bu anları iyi değerlendirin, çünkü yakında aranızdan ayrılacağım. İnsan aklı aracılığıyla bunca 

yıldır size verdiğim ilahi Sözüm o zaman sonsuza dek sona erecek. 

4 Size tüm talimatlarımı vereceğim ve kitabımın tamamını yazacağım kısa bir süre kaldı. 

5 Bu nedenle, çocuğa Sözüme çok fazla alıştığını, derin uykusundan uyanması gerektiğini, çapayı ve 

küreği alıp tarlaları kazması ve işlemesi gerektiğini ve onları kendi hayatı gibi sevmesi gerektiğini 

söylemek için aceleyle kalplerinizin kapılarına geliyorum; Tarlasını ve suyunu arkadaşlarıyla paylaşmalı; 

gözleri şefkatle bakmalı, dostluk işareti olarak sağ elini uzatmalı ve yüreği bencillikten uzak olmalı ki, 

Rab'bin tarlalarında gerçek bir emekçi olabilsin. 

6 İnsanların yüreklerinin yeryüzünde barış yapmak için harekete geçmesini beklemeyin. Ayağa 

kalkın ve çalışın! Barış ve özgürlüğe sahip olmak için bazılarının yenilgisini ve diğerlerinin zaferini 

arzulamayın. Zafer kazanması gereken şey adalet, kardeşlik ve sevgidir. 

7 Yeryüzünde gerçek barışı yaratacak olanlar insanlar olmayacaktır. Gerçek ruhani hazırlığa 

eriştiğinizde krallığımdan bu dünyaya barış gelecektir. 

8 Şu anda sizi aydınlatan ışık Altıncı Mühür'ün ışığıdır ve eğer biri bunun başka bir mühür olduğunu 

iddia ederse, yanılıyor demektir. Altıncı Şamdan artık sönmez bir ışık olarak yanmakta, vahiyleriyle 

yaşayanları ve ölüleri aydınlatmakta ve yeni kehanetleriyle ruhları uyandırmaktadır. Ancak bu ışığın 

yalnızca bu Sözü işiten kişiyi aydınlattığını düşünmeyin. Size doğrusunu söyleyeyim, bilim adamları ve 

ilahiyatçılar bile bu ışığın altındadır. 

9 Neden öğretimi incelemek için çaba göstermiyorsunuz ki Üstat yorumlama yoluyla anlamanız 

gereken şeyi açıklamak için kendisini fiziksel olarak işitilebilir hale getirmek zorunda kalmasın? 

10 Bilimin meyvelerini ruhun sevgisinin meyveleriyle birleştirin ve ağzınızda güzel bir tat kalacak. 

11 Dinlenin, gezginler, bu ağacın serin gölgesinin tadını çıkarın ve meyvelerinden yiyin. 

12 Kendisini her zaman yolunuzda hissettiren Baba sizinle birliktedir. 

13 Sizleri tüm insanlığın temsilcileri olarak kabul ediyorum ve ruhani varlığımı almaya ve hissetmeye 

hazır olduğunuzu görüyorum. 

14 Siz her zaman Benim İlahiliğimi aradınız. Beni bulamadığınızı hissettiğinizde, Beni yakın 

hissetmek için ellerinizle yarattığınız görüntülere koştunuz. Şu anda insanlığın büyük bir kısmı bu şekilde 

yaşıyor. Ben bu tezahürün zamanının doruğunda dünyayla konuşurken, görüntülerde Beni arar ve Bana 

ibadet eder. 

15 Şu anda insanları rüyalar aracılığıyla uyandırıyorum ─ insanların inanç ve hazırlık eksikliği 

nedeniyle dikkat etmedikleri ve yorumlamadıkları sembolik ve peygamberlik rüyaları ve bu yüzden ilahi 

bir mesaj olduğunu bilmeden bu rüya yüzünü unutuyorlar. 

16 İnsanlık doğru yoldan ne kadar da uzak! Dünya kendi özgür iradesinin egemenliği altında yaşar ve 

zevk ile dünyevi tutkuların peşinden koşar. 

17 Ruh uykudadır, zeka henüz hakikat olan ışığa uyanmamıştır ve gerçek yaşamı ilahileştirmez. 

18 İnsanoğlu hâlâ vicdanına konuşma ve yargılama fırsatı vermemiştir. Kalplerinde karanlığı 

taşıdıkları halde, yanılmaz ve hatadan arınmış olduklarını düşünenler hala vardır. 

19 Ama artık insanlar bundan yoruldular ve bu nedenle onlara yolu göstermek, ruhlarını ışıkla 

doldurmak, hatalarını ve kaybettikleri zamanı anlamalarını sağlamak ve insanoğlunun içindeki ışıkla 

karanlık arasında bir savaş başlatmak için onlara yaklaşıyorum. 

20 Ruhları yok olmasın diye, Kendimi çocuklarıma birçok şekilde, her zaman sonsuz bir sevgiyle 

gösteririm. 
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21 Eğer bu göze çarpmayan dua evlerine girdiyseniz, bu sizin kendi özgür iradenizle olmamıştır. Sizi 

buraya çağıran benim merhametimdi, size ruhani besin vermek ve huzuruma girebileceğiniz kurtuluş 

yolunu göstermek için. Ne umutsuz ne de kibirli, ama değerli ve alçakgönüllü gelmelisiniz. 

22 Tıpkı İlk Çağ'da Kenan diyarını size sunduğum gibi, size sonsuz barışı sunuyorum. Yoldan 

sapamazsınız, çünkü o yol Benim Kanımla işaretlenmiştir. Kanım gerçektir, sevgidir ve sonsuzluktur. İzle, 

çünkü Öğretilerimde açıklanan gerçeğim insanlar tarafından tahrif edildi ve bazı vahiyler gizlendi. 

23 Benim ve havarilerimin örneği, beni takip etmeye çalışan herkes tarafından örnek alınmadı. 

Birçoğu hizmetkâr olmak yerine efendiye dönüştü. Kalplerini üstünlük duygusu ve kibirle doldurdular ve 

sadece zenginlik, ihtişam ve onur peşinde koştular. Bu süreçte, yoksulların ihtiyaçlarını unuttular ve 

başkalarının sefalet ve acılarına karşı kayıtsız ve duygusuz hale geldiler. Bu nedenle insanlar hakikati 

aramak için bir mezhepten diğerine geçmektedir. Bu nedenle beni özgürce aramak için yeni mezhepler 

yaratmaya ruhani olarak ihtiyaç duyuyorlar. 

24 Bir zamanlar azizler ve yarı-tanrılar olarak kabul edilenler artık hayal kırıklığına uğramış bir 

insanlık tarafından reddedilmektedir. 

25 İnsanlar artık günah çıkaran papazın kendilerini günahlarından arındırmasını istemiyorlar çünkü 

bunu değersiz buluyorlar. Ve sonsuz cehennem ateşi tehdidi artık günahkârın yüreğini etkilemez ya da 

korkutmaz. 

26 Bu zihinsel karışıklıktan faydalanan kurt, çitin arkasında pusuya yatar. 

27 İlahiyatımın her hizmetkârı ve her temsilcisinin insanlar arasında barış yaratma görevi vardır. 

Ancak şu anda tam tersini yapıyorlar. Herkes ilk olduğunu düşünür, herkes en güçlü olmak ister ve tek 

güçlü olanın her şeyin içinde olan ben olduğumu unutur. 

28 Şimdi neden İkinci Çağ'da tekrar geleceğime dair size söz verdiğimi kendinize açıklayabilirsiniz. 

Şimdi size neden yeniden öğrettiğimi anlıyorsunuz. Çünkü yalnızca Benim Sözüm ruhun karanlık sargısını 

kaldırabilir, yalnızca Benim sevgim sizi günahlarınızdan kurtarabilir. 

29 Sizler benim gelişime olan inancın ve sözüme olan güven ve itaatin bir örneğini vermek üzere 

çağrıldınız ve seçildiniz. Ama son gelenler size Yasamı iyi bir şekilde yerine getirmenin örneğini verene 

kadar beklemeyin, çünkü o zaman acınız çok büyük olacaktır. Ama onların yola çıktıklarını, sınırları 

aştıklarını ve Sözümün elçileri olarak diğer uluslara girdiklerini gördüğünüzde, ihmalinizin ve 

nankörlüğünüzün farkına varacaksınız. 

30 Bunu bir düşünün ve güvenilir olmak istiyorsanız, işe evinizde iyi bir örnek oluşturarak başlayın. 

Eskiden kabile farklılıkları nedeniyle birbirinizi reddetseniz de, bugün tek bir aile olarak birbirinizi 

sevmenizi istiyorum. 

31 Bu benim açık sözümdür. Sizinle başka bir "dilde" konuşuyor olsaydım, bu doğru olmazdı. 

32 Onların içinde yaşamak için yüreklerinizi hazırlıyorum. Dünya da aynı şekilde kendini 

hazırlayacak, barış tohumu insanın zihninde filizlenecek ve onu dünyanın her köşesine saçmış olan sizler, 

emeğinizin meyvelerini gördüğünüzde sevineceksiniz. Çünkü Üstadı izleyerek iyilik içinde yaşamayı 

öğrettiniz ve herkes için dua ettiniz. 

33 Tüm uluslarda uzlaşma, kardeşlik ve barıştan söz edilecek ve bu birleşme için bir başlangıç 

olacaktır. 

34 Sizi hazırladım ve size Söz ilhamı olarak verdiğim bilgeliği onlara göstermek ve sorularını tatmin 

edici bir şekilde yanıtlamak için insan kardeşlerinize doğru yola çıkmaya hazır olup olmadığınızı sordum. 

Bu görevi yerine getirmek kimse için imkansız görünmesin. Size verdiğim bilginin görevinizi anlamanızı 

sağladığını düşünün. 

35 Öğretimi yaymak için hepinizin "yabancı" olarak adlandırdığınız ulusları ziyaret etmenize gerek 

kalmayacak. Düşüncelerinizi dua ile yükseltmeniz ve kalplerinizi arındırmanız yeterlidir, böylece 

ruhlarınız kendilerini uzaktan hemcinslerinize gösterecek ve nerede olurlarsa olsunlar onlarla empati 

kuracaktır. Ve bunlar ışık varlıkları tarafından uyandırılacak. 

36 Ruhani dünya ile birleşmeli ve onunla yeni savaşları ve yeni acıları önleyen koruyucu bir duvar 

oluşturmalısınız. Ruhani egemenliği zorla elde etmeye çalışanlar için dua etmeye devam etmelisiniz. 

İnsanlar şiddetin aklı, kardeşliği ve adaleti fethedemediğini anladıklarında siz de şaşıracaksınız, dünya da 

şaşıracak. 
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37 Yüreğinizde bencillik olduğu halde, hayırseverlik gibi görünen şeyler yapmaktan sakının. Kişisel 

çıkar gözetmeksizin yapabildiğiniz kadar iyilik yapın. Bunu size öğrettiğim yasa olan sevgiyle yapın, o 

zaman ruhunuz için sevap kazanmış olursunuz. Öğrettiklerimi size verdiğim gibi sunun. Bu, başka 

zamanlarda peygamberlerime ve elçilerime öğrettiklerimle aynıdır. 

38 Materyalizm içindeki insan, geçmiş zamanlarda size verdiğim sözü değiştirmek için bir anlaşma 

buldu. Ama Benim İşim mükemmeldir ve kökleri dünyevi sözcüklere dayanmaz. Kendinizi hazırlayın ve 

her zaman Benim gerçeğimi keşfedeceksiniz. O zaman, siz de bu şekilde aktarabilesiniz diye, tohumumu 

size her zaman bol bol verdiğimi göreceksiniz. 

39 Ayinler ya da dışsal tapınma biçimleri kullanarak kimseyi etkilemeniz gerekmeyecektir. 

Yüreğinizin tapınağı görünür hale gelecek ve içinde dostlarınız kendi kandillerini ve sunaklarını 

görecekler. 

40 Şimdi bile Beni hissetmeyi öğrenin, hem işlerinizde hem de düştüğünüzde kiri geride bırakmak 

için mücadele ettiğinizde. 

41 Size gerçeği sadelik içinde aramayı öğrettim. Gerçeği kendi geliştirdiği karmaşık doktrinlerde 

arayan insan aklı ne kadar da zavallıdır. İnsan Beni kendi içinde taşıdığı halde, neden Beni bu kadar 

uzakta arıyor? Baba'nın suretinde yaratıldığını, ruh, zeka ve irade gibi ilahi niteliklerle donatıldığını kim 

bilmez? 

42 İkinci Çağ'da insanlarla birlikte yaşadım, ekmeğinizi ve çatınızı paylaştım. Ancak Mesih'in 

yüceliğinin kökleri alçakgönüllülüğüne dayanır. 

43 Komşunuza duyduğunuz sevgi uğruna kendinizi maddi şeylerden nasıl ayıracağınızı bilesiniz diye 

size böyle öğretiyorum. Ama önce kendinizi arındırmalısınız, çünkü sizin evrimleşmeniz yasadır ve her 

şeyin evrimleşmesi yasa olduğuna göre, hala gelecek olan olaylar sizi üzmemelidir. O zaman gözlerinizin 

gördüğü şey, her şeyin en mükemmel bir yasa tarafından yönetildiğini ve bugün olanların daha önce 

gerçekleşmiş olamayacağını, çünkü her şeyin mükemmelliğine yaklaştığını fark ettiğinizde sizi yalnızca 

sevinçle doldurmalıdır. 

44 İnsanlığın ilerlemesi için sadece yeryüzünde çalışılmaz. Aynı zamanda kişinin kurtuluşu ve 

ilerlemesi için dua ettiği ve çalıştığı başka bir dünyadır: bu manevi dünyadır. Bu nedenle size ruhani 

tohumun tüm dini toplulukların bağrında büyük mücadelelerden sonra meyve vereceğini söylüyorum. 

Eğer insanlar bunun nifak tohumları eken yeni bir din olduğunu söylerlerse, Spiritüalizmin bir doktrin 

olduğunu, ruhları yöneten ilk ve tek doktrinle aynı olduğunu söylemelisiniz. Ancak bu ses, duygularınızın 

köklerinin bulunduğu kalbinizden gelmelidir. Bunlar, bir başkasının acısı için gözyaşı döktüğünüzde, hatta 

komşunuzun acısı için sevinçten ağladığınızda bile kendilerini gösterecektir. Çünkü size hep bunu 

öğrettim. 

45 Sizinle insan aklı aracılığıyla konuşuyorum, ışığım ve lütfum ona akıyor ve sözcüklere dönüşüyor 

─ Bana gelmenin tek yolunu gösteren o Söz: mükemmelliğin ve saf duyguların yolu. 

46 İnancınızın yeni bir hayata uyanabilmesi ve umudunuzun güçlenebilmesi için maneviyatın büyük 

kanıtlarına ihtiyacınız vardır. Kendinizi içinde bulduğunuz uyuşukluktan kurtarmak için açık söze 

ihtiyacınız var. Baba'nın sizi asla terk etmediğini, size hakikat âleminden rehberlik ettiğini 

hissedebilmeniz için, İlahi Ruhum Kendisini bu biçimde tezahür ettirmek zorundaydı. 

47 Bu sevgi kanıtı karşısında ikna olmadınız mı? Düşüncelerim, lambalarınızın sönmekte olan ışığını 

canlandırmak için parlayan bir ışıktır. Üstat size evrenin hakikatinin ruhsallaşmış insan aracılığıyla açığa 

çıkacağını söyler, çünkü o, evrimi için yararlı dersleri öğrenmek üzere geldiği bu dünyada nasıl uyum 

içinde yaşayacağını bilecektir. Bu dünya ebedi değildir ve ebedi olması da gerekmez. Bu ev şu anda var 

olma amacını artık yerine getirmediğinde, ortadan kalkacaktır. Ruhunuz artık bu yaşamın burada verdiği 

derslere ihtiyaç duymadığında, çünkü başka bir dünyada onu daha yüksek dersler beklemektedir, o zaman 

bu dünyevi mücadelede kazandığı ışığa dayanarak şöyle diyecektir: "Bu yaşamın tüm iniş çıkışlarının 

yalnızca daha iyi anlamak için ihtiyaç duyduğum deneyimler ve dersler olduğunu şimdi ne kadar net bir 

şekilde anlıyorum. Acılar beni ağırlaştırdığı sürece bu hayat yolculuğu bana ne kadar uzun göründü. 

Ancak şimdi, her şey bittiğinde, sonsuzluk karşısında bana ne kadar kısa ve geçici görünüyor." 

48 İnsan ruhunu yüceltmeye çağrılır, mükemmellik arzusuyla yükseldikçe varlığını daha fazla 

ruhsallaştırmaya çağrılır. 
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49 Sahip olduğunuz beden de ruhsallaştırılmaya mahkumdur. Bu gerçekleştiğinde, insanların yaşam 

koşulları değişecektir. Bugün dünya sakinleri tarafından hala bilinmeyen ruhani yetenekler 

geliştireceklerdir. 

50 Umudunuzu canlandıracak bu öğretiye, susuzluğunuzu giderecek bu tükenmez ve gerçek bilgelik 

kaynağına ihtiyacınız var. Işığım, ruhu bilmediği için onu sevmediğini, maddi zenginliği, kibrini okşayan 

fiziksel güzelliği, hayranlık uyandıran zekâyı, isimleri ve unvanları sevdiğini söyleyen kişinin karanlık 

zihnine iner. Onun sevdiği şey budur ve bu da değersiz olanı sevmektir. 

İnsan, beden ya da onun zenginlikleri değildir. İnsan sadece ruhu sayesinde bir değere sahiptir ve var 

olur. 

Size tekrar söylüyorum, insan evrenin, göklerin ve dünyaların hakikatini ifade eden kişi olmaya 

çağrılmıştır. Bugün henüz bunu başaramıyor çünkü maddileşmesi ruhun ince armağanlarını ortaya 

çıkarmasına izin vermiyor. 

Bu materyalizm ortadan kalktığında, Ruhsal Yaşamın harikalarını gördüğünde sevinen bir görücü 

haline gelecektir. O zaman Saul'un Pavlus'a dönüşmesini, insanın isim değişikliğini gerektirecek kadar 

dönüşmesini anlayacaktır. Eski adıyla birlikte tutkularının anısı da yok oldu, huyu ve yaptığı kötülükler 

kül oldu. 

Ruh evrim geçirdiğini, yükselişten yoksun olduğunu ya da maddi dünyada öğrenmek ve ortaya 

çıkarmak zorunda olduğu şeyin artık sona ereceğini anladığında, o zaman tanrısallığın ışığıyla birleşmeye 

hazırdır çünkü ruh ışığa doğru hareket eden ışıktır. 

51 Sevinin ey insanlar, gözyaşı, perişanlık ve acı dolu bu dünyada göçmen kuşlar olduğunuzu 

düşünün! Sevinin, çünkü burası sonsuza dek sizin eviniz değil, daha iyi dünyalar sizi bekliyor. 

Bu yüzden bu dünyadan ayrıldığınızda, bunu pişmanlık duymadan yapın, o zaman acının iç çekişleri, 

emekler, gözyaşları burada kalacaktır. Bu dünyaya veda edecek ve cennetin doruklarında sizi bekleyenlere 

doğru yükseleceksiniz. Oradan dünyayı uzayda sevgiyle hatırlayacağınız bir nokta olarak göreceksiniz. 

52 Üzülmeyin, çünkü çok acı çektiğiniz bu gözyaşı vadisinden uzaklaşacağınız ve yarın ruhunuzun 

özlediği ışığa kavuştuğunuzu bilerek seveceğiniz gün gelecektir. 

53 Komşunuzu severek, hastaları iyileştirerek, acı çekenleri teselli ederek, yoksullara yeni bir cesaret 

vererek mutlu olun. O zaman cennetin nimetleri size gelecektir. Kendinizi ruhanileştirmek mi 

istiyorsunuz? Mesih bu lütfu elde etmenize yardım edecektir. 

54 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar bugün ruhtan çok madde olsalar da, yarın maddeden çok ruh 

olacaklar. İnsanlar ruhlarını tamamen maddeleştirmeye çalışmışlardır, ancak bu tam maddeleşmeye 

ulaşamayacaklardır. Çünkü ruh bir pırlanta gibidir ve bir pırlanta toprağa düşmüş olsa bile asla böyle 

olmaktan vazgeçmez. 

55 İnsan mükemmel ruhun mutluluğunu bilmez çünkü mükemmelliğin doruğuna ulaşmamıştır. Eğer 

kalbini arındırır ve benim gerçeğimi uygulamak üzere ruhunda saklarsa, daha önce bilmediği bir huzuru ve 

mutluluğu keşfedecektir. Bu, insanlığa açıklanan ilk kıssadaki ağaç tarafından sembolize edilen ve olgun 

meyvesi ruhun açlığını giderecek olan yaşam olacaktır. Kendinizi mükemmelleştirin, dünyevi olanın 

üzerine çıkın ve artık başkalarının nankörlüğüne ya da anlayışsızlığına maruz kalmayacaksınız. 

56 Sevgi, sizi seven Tanrı'ya, yine sizi seven Ruhsal Anne Meryem'e ve yine sizi seven ruhsal 

kardeşlerinize götüren merdivendir. 

57 İlahi Ruh'tan bir mesaj akışı yayılır. Kalbinize doğru gelen kadarını saklayın. 

58 Acılarınızın karanlığını Bana teslim edin. Onları huzurun berraklığına dönüştüreceğim. 

Hıçkırıklarınızı ve gözyaşlarınızı Bana teslim edin. Sessizce kalbinizi ziyaret ettiğimde, onu aydınlatmak 

için bir güneş ışığı gibi nüfuz edeceğim. 

59 Bu gücü yüreklerinizde hissedebilmeniz için size sevgi sözcüğünü verdim. İşte tüm acılarınıza 

dökülen ve ruhlarınızı güçlendiren teselli edici merhemim. 

60 Size söylüyorum, Bana hazır bir yürekle yaklaşanlar kutsanmış olsun. Çünkü Sözüm o zaman 

imanınızın ateşini canlandıran şifalı bir merhem ve okşayış haline gelecektir. 

61 Krallığım acı çeken insanlığın üzerine iner ve sözüm bu çağın seçilmişleri arasında yankılanır, 

böylece beni duyanlar kardeşlerinin tesellisi olabilirler. 
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62 Her zaman halk ile ilahiyatım arasında aracılarım oldu. Kullandığım, alçakgönüllü ve mütevazı bir 

yürekti. Şimdi öğretilerimin yeni habercilerini hazırlıyorum ki bu iyi haber insanlar arasında ruhani 

yaşama uyanış olsun. 

63 Asil bir ruhani misyonu yerine getirme yeteneğine sahip olanların ne kadarı hala dünyanın dört bir 

yanına dağılmış bir şekilde uyuyor! Uyanacaklar ve duygularının yüceliğinde komşuları için yararlı 

varlıklar haline geldiklerinde ruhani ilerlemelerini kanıtlayacaklar. Alçakgönüllü olurlar ve asla üstünlük 

taslamazlar. 

64 İlk insanda zaten kendini göstermiş olan bir zayıflık olan kibirle ruhsallaşma yoluyla mücadele 

edilecektir. Bu, ruh ve madde arasında her zaman var olmuş olan bir mücadeledir. Çünkü ruh, Baba'nın 

özünü arzularken, Ebedi ve Yüce olana yönelirken, beden, ruhun zararına olsa bile, yalnızca onu tatmin 

eden ve gururlandıran şeyi arar. Her insanda kendini gösteren bu mücadele, dünyanın onun üzerinde 

yarattığı etkinin bir sonucu olarak insanın kendisinde ortaya çıkan bir güçtür. Çünkü dünyevi olan, 

doğasına uygun olan her şeyi talep eder. Ruh bu gücü kontrol edebilir ve doğru yönde yönlendirebilirse, 

kendi varlığında her iki doğayı da uyumlu hale getirmiş olacak ve ilerlemesini ve yükselmesini 

sağlayacaktır. Öte yandan, maddenin gücünün kendisine hükmetmesine izin verirse, kendisini kötüye 

doğru baştan çıkarılmış bulacak, fırtınanın ortasında dümeni olmayan bir tekne olacaktır. 

65 Beni duyan sizler, ruhunuzu özgür kılmak için zararlı olan her şeyden uzaklaşma arzusu 

hissedersiniz. Savaşın ortasındasınız, bu yüzden size şunu söylüyorum: Ruhunuzun bedeniyle bir olacağı 

ve onunla uyum sağlayacağı zamanın gelmesi için izlemeye ve dua etmeye devam edin. 

Bugün hâlâ dünyanın çekiciliğinden muzdaripsiniz ve ayartmalara karşı koyamayacak kadar zayıf 

hissediyorsunuz. İnsan sezgisel olarak bir mükemmellik çağını hisseder, ancak bunun ne zaman olacağını 

bilemez. 

66 İnsanlar bu hedef için farklı şekillerde çaba gösterecektir. Ancak sadece ruhun ilerlemesi için 

mücadele edenler ona ulaşacaktır. Dini fanatizme kapılanlar gelişemeyecek ve zamanlarını materyalin 

incelenmesine adayanlar sadece maddi sonuçlar elde edeceklerdir. 

67 Ruhsallaştırma insanı mükemmelliğe götüren şey olacaktır. Ancak, Yaratan'la birleşme ve O'na 

sevgi, merhamet ve içsel tapınma yoluyla yaklaşma olan gerçek maneviyat pratiğini, insanların ötelerin 

varlıklarını kirlettiği ve maddi olarak algılanabilir hale getirdiği "bilimlerin" pratiğiyle karıştırmayın. İşte 

benim öğretilerim gerçeği insanlardan gizleyen cehalet perdesini kaldırıyor. 

68 Sevgi Doktrinim o dönemde sizi Ruhsal Dünyamın Varlığını aranızda kabul etmeniz için hazırladı, 

böylece Sözümü anlamanıza yardımcı olacaktı ─ şimdi sona ermekte olan bir zaman. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 231 
1 Nüfuz eden bakışlarım içinize giriyor ve kalplerinizle bir buket oluşturarak onu Benim İlahiyatıma 

sunduğunuzu görüyorum. 

2 Acılarınızı görüyorum ve onları babacan şefkatimle yatıştırıyorum ki, sözlerimle 

cesaretlendirilerek denemelerde güçlü bir halk olabilesiniz. 

3 Ne zaman zayıflıklarınızı sunmak ya da yaşadığınız işkencelerde Benden yardım istemek için 

Bana geldiyseniz ─ ne zaman çarmıhın ağırlığı altında çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıysanız ve 

Bana döndüyseniz, sizi yükünüzden ve acınızdan kurtardım ve sizi güçlü ruhlar haline getirdim. Sonra size 

dedim ki: İleri, yüzünüzü geriye çevirmeyin, çünkü ruhunuz geçmişini görürse korkuyla dolar. 

4 Sizi yıkımdan kurtararak, şu anda bulunduğunuz kurtuluş limanına getirdim ve bu ekmeğin tadını 

çıkarmanızı sağladım. Huzur dolu göğsümde dinlendin. Yolunuzda tökezlemeden yürümenize yardımcı 

olmak için varlığınızın karanlığında bir ışık huzmesi oldum. 

5 Kendimi tezahür ettirdiğim sözcüler ya da ses taşıyıcıları kendi içlerinden konuşacak olsalardı, size 

hakikatin yolunu öğretemezlerdi. Yine de dudakları ışıktan sözler söyler çünkü Ben Kendimi onların aklı 

aracılığıyla gösteririm ve size Yol olduğumu söylemiştim. 

6 Birçok kişinin bu öğretileri merak ettiğini ve burada konuşanın Haham olduğunun doğru olup 

olmadığını merak ettiğini gördünüz ─ "Söz "ün İsa'yı çarmıha geren bu dünyaya geri döndüğü kesin mi? 

7 Sizler burada size bu sözü verdiğimi biliyorsunuz, benim bağışlayıcı olduğumu ve "ölüleri" 

dirilterek, hastaları iyileştirerek ve körlere görme yetilerini geri vererek ilahi görevimi yerine getirdiğimi 

biliyorsunuz. Dönüş nedenimi ve geliş şeklimi biliyorsunuz. Ancak tüm bunlar dünyayı sorgulayacak ve 

pek çok kişi bundan şüphe duyacaktır. 

8 Size neden bilginlere, teologlara ya da bilim adamlarına yönelmek yerine, Kendimi onlar 

aracılığıyla tanıtmak için eğitimsizlere ve basit düşünenlere yöneldiğimi anlattım. Çünkü basit insanların 

tanıklığı dünyayı hayrete düşürecektir. 

9 İyice araştırırsanız, insanlıkla her zaman insanlar aracılığıyla iletişim kurduğuma ve onların her 

zaman alçakgönüllü ve basit olduklarına kendinizi ikna edeceksiniz. 

10 Bu tezahürlere tanıklık edebilmeniz ve görevinizi yerine getirebilmeniz için size yeryüzünde farklı 

varoluşlar bahşettim. 

11 Öğretilerimi kullanmalısınız ki, Baba'nın size ifşa etmek istediği öte dünyanın sırlarına nüfuz 

edebilesiniz. Benim gizli hazinem kendisini sizin bakışlarınızdan saklamadı; aksi takdirde Ebedi Yaşam'a 

asla giremezdiniz. 

12 Çalışın, dikkatle düşünün; çünkü bazıları ─eğer ruhunuz benim İlahiyatımın bir parçacığıysa─ acı 

çekmesinin nasıl mümkün olduğunu düşünerek kafaları karışıyor. Ve eğer ruhun ışığı Kutsal Ruh'un 

ışığının bir kıvılcımı ise ─ nasıl olur da kendisini geçici olarak karanlıkla örtülü görebilir? Bu gelişim 

yolunun, ruhunuzu cahil ve gelişmemiş bir ruhtan Baba'nın sağ elindeki büyük bir ışık ruhuna 

dönüştürebileceğiniz Tanrı'ya karşı yeterli liyakati elde etmek olduğunu anlayın. 

13 Bana gelin ve ruhunuz için besin olan Sözümü bir kez daha dinleyin. Bu Üçüncü Çağ'da insan aklı 

aracılığıyla size ulaştırdığım bu Söz, sizi birleştirme mucizesini gerçekleştirmiş, hakikat ve talimatla dolu 

olarak kendini ifşa ederken sizi gayret ve inançla dolu olarak Benim İlahiyatıma yükseltmiştir. Çünkü 

ruhunuz dünyevi öğretilerden bıkmış, ayaklarınız huzur, sevgi ve hakikati aramak için uzun mesafeler kat 

etmekten yorulmuştu. Elleriniz de ruhunuzu tatmin edecek bir hasat getirmeden tarlaları ekip biçemeyecek 

kadar yorgundu. 

14 Ey insanlar, bu yollarda seyahat etmeniz ve bu meyveleri tatmanız; farklı kapıları çalmanız ve 

farklı ırklardan ve cinsiyetlerden insanların kalbini tanımanız; kitapların içeriğinden farklı felsefeler, 

doktrinler ve teoriler almanız benim isteğim oldu; Yeryüzündeki yoksul insanların hayatını tüm sefaleti ve 

acısıyla tanıyacağınızı; zevkleri ve aldatıcı ihtişamıyla bu dünyanın sahte zenginliğini 

deneyimleyeceğinizi; insanların sesini duyacağınızı ve onların ilhamlarını öğreneceğinizi; zaman içinde 

size getirecekleri iyiliği ve kötülüğü kabul edeceğinizi. Öyle ki, bu yolculuktan sonra kalplerinizin 

kapısına gelen son kişi olarak Benimle karşılaşasınız ─ yolunuzu kesen son kişi, yanınızda yürüyen ve size 

soran yeryüzü yolcularının sonuncusu: "Nereye gidiyorsun? Nereden geliyorsunuz ve ne arıyorsunuz?" Ve 

o zaman, gurur ve kendini beğenmişlik olmadan, acıyla bükülmüş ve deneyimle güçlenmiş, mücadeleyle 
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aydınlanmış ve çelikleşmiş olarak, Beni hemen tanıyacak, kalbinizi Bana açacak, zavallılığınızı itiraf 

edecek ve acınızı, başarısızlıklarınızı ve aynı zamanda özlemlerinizi yalnızca Benim anlayabileceğimi 

itiraf edeceksiniz. 

15 Bana gelenlerin çoğunun Sözümü duyduklarında bu güç tarafından büyülenmelerinin nedeni 

budur. Onları kalplerinin derinliklerine kadar gördüğümü ve sevgimin onları kuşattığını hissederler. Ve 

Beni beklediğiniz için, büyük mücadelelerden, varoluşun büyük savaşlarından, içinde yaşadığınız o 

karanlık geceden sonra, yeni bir günün ışığının doğması gerektiğini biliyordunuz. Biliyordunuz ki, acı 

bardağınızı sonuna kadar boşalttıktan sonra, onu tatlılıkla doldurmak zorunda kalacak biri gelecekti. 

Çünkü başka zamanlarda size verdiğim vaatlerime olan umut, güven ruhunuzda sönmemiş, alev 

yüreğinizde kalmıştı. Bu zamanda Kendimi gösterenin Ben olduğumu inkâr edenler bile, bunu ruhlarıyla 

değil, Ben'den hiçbir şey bilmeyen, cahil ve ruhsal vahiyleri kabul etmeyen bedensel doğalarıyla yaptılar. 

Yine de her şeyi biliyorum ve o imansızlara, katı boyunlulara bir zaman daha verdim çünkü Beni inkâr 

edenin ruhları olmadığını ve Beni görüp hissedebilmesi ve Petrus'un İkinci Zaman'da yaptığı gibi 

haykırabilmesi için ışıkla dolu olarak yükselmesi ve kendi bedensel kabuğunun zincirlerinden kurtulması 

gerektiğini biliyorum: "Gerçekten Sen yaşayan Tanrı'nın Oğlusun!" 

16 Çocuk öğrencilerden sizi öğrenciler yapacağım. Beni dinledikten sonra, sana bir bilgelik kitabı 

emanet edeceğim; öyle ki, onunla hemcinslerine öğretesin ve ulusunun sakinlerine, sonra da diğer uluslara 

Müjde'yi iletesin. Benden öğrendiğinizde, nazik ve alçakgönüllü olacaksınız. Sadece Benim Sözümü 

kavramakla ya da kalabalıkları etkilemek için güzel sözlerle konuşmakla yetinmeyeceksiniz; ilhamlarınız 

ve kavrayışlarınız, açık ve derin sözleriniz, anlayışınızın meyvesi olacak işlerle doğrulanacaktır. Bu 

çalışmaların sadece aklınızdan kaynaklanmasını değil, vicdanınız tarafından sevgi tohumunun ekildiği 

kalbinize dikte edilmesini istiyorum. 

17 O zaman insanları kesinlikle dönüştürebilirsiniz. Çünkü anlamsız sözlerden yorulduktan, farklı 

öğretilerin ve dünya görüşlerinin sapkınlığından bıkıp usandıktan sonra, kendilerine gerçek sevgi, 

merhamet ve barıştan bahseden, karanlığa ışık getiren ve acının olduğu yere şifa merhemi döken ─ doğası 

gereği zihinsel veya ahlaki olarak yozlaşmış olanları dönüştüren─ bir öğretinin özlemini duyacaklardır. O 

zaman öğretilerim kesinlikle zafere ulaşacak ve beni takip ederek barış, birlik ve iyi niyet bayrağını ileriye 

taşıyanların sayısı artacaktır. 

18 Bu zamanı layıkıyla kullanmanızı, ruhun beden kabuğunu eğitmesini ve uyarmasını, onu eğip 

bükmesini ve sonunda onu kendi aracı, gönüllü hizmetkârı yapmasını; ruhun Bana sunması gereken 

ibadeti Bana sunanın 'beden' olmamasını, kendisini ruhunuzla Benimkinin arasına koymamasını istiyorum. 

Çünkü o zaman arınma kalıcı olacak ve bedenin hissettiği şey ruhu etkileyecektir, çünkü ruh henüz acı ve 

güçsüzlük karşısında üstünlük sağlayamamıştır. Fanatizme düşmeden kendinizi ruhsallaştırın ve ne kadar 

huzurlu olacağınızı, kalbinize ne kadar cesaret vereceğinizi ve acı, yaşlılık ve hastalığın zorlukları 

karşısında ne kadar güçlü olacağınızı deneyimleyeceksiniz. 

19 Bu benim öğretmenliğim. Aranızda bunu anlayamayan kim var? Gün ışığı kadar açıktır ve hepiniz 

bu ışığı görebilirsiniz. Bu öğretiyi ruhunuza silinmez bir şekilde kazıyabilmeniz için size veriyorum. Yarın 

için, denemeler sizi tehdit ettiğinde size güç verecektir. 

20 Bu dünyada insanlar arasında her zaman mücadele, savaş, çekişme, anlaşmazlık olmuştur. En eski 

zamanlardan beri, bazılarının fikirleri her zaman diğerlerininkine karşı yükselmiştir. Ve böylece erdeme 

karşı ahlaksızlığın, adalete karşı adaletsizliğin, ruhun sesine karşı "bedenin", bir bilgiye karşı diğerinin 

yükseldiğini görüyorsunuz. Ve en eski zamanlardan beri ruhani öğretimi duyuranlar, bilim adamlarını 

rakip olarak gördüler. Hala bu Üçüncü Çağ'da erkekler arasında bu savaşları görüyorum. Ama son sözü 

söyleyeceğim gün geldi. 

21 Tüm bilgelik, bilgi ya da bilim Benden gelmiştir. Bu gezegeni enkarne ruhlara ev sahipliği 

yapması için hazırladım ve sizi göndermeden önce bu dünyayı lütufla, sevgiyle ve bilgelikle besledim. 

İçine, yüzeyine, her şeyine, yaşamınız için, çocuklarımın korunması, keyfi ve memnuniyeti için gerekli 

unsurları yerleştirdim. 

Bu doğanın bağrında yaşamın tüm kaynaklarını keşfedebilmeniz için ─gizemle örtülü olan ya da derin 

bir hazinede korunan her şeyi, size armağanlar verdim, sizi aydınlattım ve size bilim armağanını 

bahşettim, öyle ki bu yetenek sayesinde ve ihtiyaçlarınıza, gelişiminize ve denemelerinize göre, yaşamın 

ve bilgeliğin tükenmez kaynağını bulabilesiniz. 
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22 Hepiniz bu bilim armağanının tadını çıkardınız. Ama bazılarını seçtim ve onlara büyük görevler 

verdim ki, ruhun iyiliği için olan her şeyi keşfetsinler ve sonra size bu kaynağın tükenmez sularından 

versinler ve yaşamınızda ve dünyevi mutluluğunuzda size yardımcı olsunlar. Seçilmiş olanlara aynı 

zamanda ruhani yaşamın sezgisel bilgisini de emanet ettim ─bilimlerin ötesinde, bu dünyevi doğanın 

üzerinde olan yaşam. Bu nedenle, en eski zamanlardan beri insanoğlu Bana tapınmış ve evrensel bir 

Varlığın, güçlü, her şeye gücü yeten bir Tanrı'nın ve Yaratıcı'nın varlığına inanmıştır; bu Varlık sizin için 

bu dünyanın ötesinde yüce bir yaşam saklamaktadır ─ içinde ruhun, sevginin, ışığın ve aklın parlayacağı 

bir yaşam, çünkü tüm bunlar ruhunuzun bir parçasıdır. 

Ama hepiniz bu yetilerden durmaksızın söz eden bu sezgisel bilgiye sahip olsanız da, size en büyük 

gizemleri açıklasınlar diye, ruhlar için bir gedik açsınlar ve onları en kısa ve en emin yollardan Bana 

götürsünler diye, size büyük yetkiye sahip ruhlar göndermem gerekli oldu. Bunlar peygamberler, patrikler 

ve tüm zamanların Tanrı tarafından gönderilmiş olanlarıdır. 

23 Dolayısıyla, bazıları ruhlara ışık verme misyonunu, diğerleri ise bilimi duyurma misyonunu 

üstlenmiş olsa da, her zaman biri diğerine karşı çıkmış ve bunların birbirine karşıt misyonlar olmadığını, 

her ikisinin de birbirini tamamladığını düşünmemiştir. Görevinizi anlayabilmeniz ve size düşen rolü 

saygıyla üstlenebilmeniz için ışığım tüm insanların üzerine döküldü. 

24 Benden bilim insanlarının çalışmalarını azarladığımı, bilimi hesaba çektiğimi duyduysanız, bunun 

nedeni bazılarının bu yaşam kaynağını, onlara verdiğim vahiyleri insanlığın iyiliği ve ilerlemesi için 

kullanmayıp kötülüğün ve yıkımın hizmetine sunmuş olmalarıdır. Ama görevlerini yerine getirmiş olan, 

alçakgönüllülükle, yücelikle ve saygıyla kendilerine açıklamamın Benim İradem olduğunu keşfetmek için 

araştıran herkesin üzerine ışığımı döktüm, hepsi Benden hoşnut oldular; ve ne kadar çok hayır işi 

yaptıklarını görün. 

25 Dünyevi yaşamınız evrim geçirdi, artık geçmişte olduğu gibi değil ve adımlarınız sizi evrim 

yoluna soktuğu ölçüde, görevini yerine getiren herkese verilen bilimin meyveleriyle karşılaştınız. 

Görevimi tahrif edenler ve doğanın sırlarını keşfetmek ve doğanın güçlerini yalnızca yıkım ve ölüm 

işlerinde kullanmak için hazinelerime girenler, işte onları azarlıyor ve onlara sesleniyorum. Çünkü ben 

tüm insanları ve doğa güçlerini düzene çağırmaya ve onları doğru yola sokmaya geldim ve her şey eski 

haline getirilmeli ve yerine iade edilmelidir. 

26 İnsanlığın İlahi Işığı, Benim izin verdiğim bilgeliği tanıyacağı ve aynı zamanda tüm varlıkların 

ortaya çıktığı Kaynak olduğumu, tohumun ve meyvenin Bende olduğunu ve ruhunuza ve Benim 

İlahiliğime layık bir yaşam sürebilmeniz için tüm bunları paylaşmanıza izin verdiğimi nihayet anlayacağı 

bir zaman gelecek. 

27 Şimdi size duyurduğum o ruhsallaşma zamanında, insanlar anlayış güçlerini ruhun hizmetine 

sunacak ve bilim bile onun ışığının önünde eğilecektir. O gün ne zaman gelecek? Şu anda insanlığın bu 

hedefe ulaşması için yolu hazırlıyorsunuz. Çünkü yapmanızı emrettiğim iş dünya çapında bir misyona 

sahiptir. 

28 İnsanlar bilimlerini, güçlerini, yeteneklerini ve kalplerini, dünyadaki görevlerini ihmal etmeden, 

ilahi Davamın hizmetine adayacaklardır. Ruhları ve maddeleri için sağlıklı olan zevklere yöneleceklerdir. 

Yenilenmeleri ve özgürlükleri için mücadele edecekler, enfekte olmayacaklar, ihtiyaçları olmayan hiçbir 

şeyi almayacaklar. O zaman yolsuzluk, utanmazlık yeryüzünden kaybolacaktır. O zaman ruh bedensel 

kabuğu üzerinde mutlak hakimiyet kurmuş olacak ve hala maddede yaşıyor olsa da sevgi, kardeşlik ve 

barış dolu ruhani bir yaşam sürecektir. 

29 Bu, savaşların ortadan kalkacağı, karşılıklı saygı ve yardımlaşmanın olacağı, artık ne komşunuzun 

ne de kendinizin yaşamı üzerinde tasarrufta bulunamayacağınızı fark edeceğiniz zaman olacaktır. O zaman 

ne kendi yaşamınızın, ne çocuklarınızın ve eşlerinizin, ne de bu dünyanın sahibi olmadığınızı, tüm 

yaratılışın sahibinin Ben olduğumu bileceksiniz. Ama siz benim sevgili çocuklarım olduğunuz için, benim 

olan her şeyin de sahibisiniz. Ancak yaratılan her şeyin Rabbi ve sahibi olmama rağmen, yarattıklarımı 

öldüremem, kimseye zarar veremem ya da onlara acı çektiremem. O halde yaşamın sahibi olmayanlar 

neden kendilerine ait olmayanı elden çıkarmak için gasp etmişlerdir? 

30 Bu öğreti insanlar tarafından anlaşıldığında, ruhsal gelişimlerinde yukarı doğru bir adım atmış 

olacaklar ve bu dünya ileri ruhlar için bir yuva olacaktır. O zamandan sonra bu gezegende tekrar yaşayıp 

yaşamayacağınızı bilmiyorsunuz. Başka bir çağda gözyaşı, yıkım ve ölüm vadisi olan bu yeryüzü alemini 
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görecek olan o lütuf zamanlarını deneyimleyecek olanları belirleyeceğim. Bu kadar çok acıya tanıklık 

eden denizler, dağlar ve tarlalar daha sonra bir barış yerine, öteki dünyaların bir görüntüsüne dönüşecektir. 

Savaşlar sona erdiğinde, krallığımın zaten size yakın olacağını ve o zaman ruhunuzun erdemlerle çiçek 

açacağını size duyurdum. Öğretilerim tüm ruhlarda mevcut olacak ve kendimi erkekler ve kadınlar 

aracılığıyla tanıtacağım. 

31 Ruhun armağanları ortaya çıkacaktır. (İçsel) söz, şifa ve ruhtan ruha diyalog armağanları o 

zamanların insanları arasında takdire şayan hale gelecektir. 

32 Bilim yolunda durmayacak; ama bilim adamı öğretilerime nüfuz edecek, onları inceleyecek ve 

vahiylerime hayret edecek. Ve onlardan ilham alarak, sadece insanlığı değil, bedenlenmiş ve 

bedenlenmemiş ruhları da ilerletecek faydalı eserler yaratacaktır. 

33 Eğer ruhum geçmişte ve günümüzde, ister manevi ister maddi olsun, çocuklarımın eserlerini -

duyarlılık ya da zekânın kalbinden fışkıran güzel eserler- düşündüğünde memnun olduysa, ruhları 

yüceltilen sadece birkaç kişi değil, tüm insanlık sevgiyi uyguladığında sevincim ne kadar büyük olacaktır. 

O zaman savaşların sonucu olarak evlerde artık gözyaşı, üzüntü ve yetimlik olmayacak ve bu gezegen için 

mukadder olan o zamanların insanlarının yaşamlarında sadece inanç, sağlık, güç ve uyum sürecektir. 

34 Sizler bu Üçüncü Çağın Müjdesini alan ilk nesillersiniz ve sizden sonra gelenlerin yolunu 

hazırlayanlar olmalısınız. Uçurumları kaldırın, yoldaki taşları kaldırın ki miras olarak iyi niyet, cesaret ve 

iyi ilkeler bırakabilesiniz. 

35 İşimi doruk noktasına ulaştıracak olan sen değilsin. Aranızda İsrail halkını birleştirecek kimse yok. 

Doktrinimin dünya çapında uygulanışına artık bedenlerinizde tanık olmayacaksınız. Bu işi başaracağım. 

Çünkü halkımın inatçı boynunu bükmek ve ruhsallaşmalarını sağlamak için aranızdan biri kalkacak olursa, 

o kişi kendini yüceltecek ya da başına gelecek sınavlara dayanamayacaktır. 

36 Ama ben, seven ve bağışlayan güçlü olan, sizi bir araya getireceğim. Sizi öğütmeleri ve aynı 

ruhani idealde birleştirmeleri için birbiri ardına denemeler göndereceğim.  

37 Halkımın Benim için yeni bir çarmıh, kanlı bir darağacı ya da bir mahkeme hazırlamasını 

istemiyorum. İçsel mabedinizde ikamet etmek istiyorum, Kendimi her an onlara iletmek için halkımın 

ruhunda tahtımı işgal etmek istiyorum ve onları ebedi evimde, evrensel tevazu tahtımda, sevgi dolu bir 

Baba'nın onurlu yerinde bekliyorum, görevinizi yerine getirerek liyakatle dolu, mücadeleyle güçlenmiş ve 

erdemle arınmış olan hepiniz, yüksek ödülünüzü almak için onurla Bana geleceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 232 
1 Seçilmiş İnsanlar: Sözümü insan aklı aracılığıyla duyuyorsunuz, her zaman insanlığın önüne 

geçmek için hazırlandınız. Her şey benim lütfumla size bahşedildi. Sizi sevdiğim için size geldim ve 

kitabın emirleri içeren üçüncü bölümünü, sizin ve insanlık için yasayı size emanet ediyorum. 

2 Dünya şiddetli bir fırtınanın içinde sürükleniyor ve yönünü kaybetmiş durumda. Güvenli yolu 

aramak için yola çıkmamıştır. İnsan yaşamakla, bedenini korumak için gerekli olanı aramakla yetindi ve 

çok yüksek bir görev verdiğim varlığının özündeki ruhu unuttu. Aranızda göründüm ve sizi kaosun 

ortasında canlı buldum ve Sözüm size şunu söyledi: durun, yasanın yerine getirilmesine dönün, haçınızı 

alın, Beni izleyin ve aranızda barış olsun. 

3 Bu süre zarfında, ışığımı zihinlerinize akıtarak sizi hazırladım. İlk adımlarınızdan itibaren kararlı 

oldunuz ve bu inanç, Benim İşime olan bu sevgi, Benim adıma hemcinslerinizle konuşmanız için size 

ilham veriyor. Birçokları sizi duyacak ve sevgiye aç ve susamış olarak Bana gelecek. Diğerleri acılarından 

kurtulmak için özlemle gelecekler. Diğerleri ise sadece meraklarından dolayı aceleyle gelecekler. Ama 

size söz veriyorum, hepsi gerçekleşecek. Hepsine kanıt vereceğim, çünkü çocuğa isteğini duyduğuma dair 

bir işaret vermekten zevk alıyorum. 

4 Ben ayrıldıktan sonra da kalpleri hazırlamaya devam edecek, onları cehaletten, yanlış inançlardan 

ve fanatizmden uzaklaştıracaksınız. Ama hemcinslerinize nasıl öğretmenlik yapacaksınız? 

Alçakgönüllülüğe, adalete ve doğruluğa nasıl ulaşacaksınız? Dua ederek ve yasalarımı yerine getirerek. 

Doğru insanlar gibi görünmeyin, çünkü henüz doğru değilsiniz. Kendinizi Benim öğrencilerim olarak 

gösterin, kendinizi mükemmelleştirmek için her gün mücadele edin. Görevinizi özveriyle yerine 

getirdiğinizi gördüğümde, son vahiylerimin bilgisini almak üzere Benim tarafımdan görevlendirilen çok 

sayıda hemcinsinizi size getireceğim. 

5 İnsanların yarattığı, yaşam ağacının kopmuş dalları olan mezheplerden, ruhsallaşmayı 

arzulayanları ─ Beni kusurlu bir şekilde arayanları ama Beni sevenleri ─ adımı bağlılıkla telaffuz edenleri 

ve Bana sevgi, alçakgönüllülük ve minnettarlık eylemleri sunanları seçerim. Ben iyi bir balıkçı olarak 

yüreklerin arzusuyla geldim ve bugün Beni izleyenlerin sayısı az olsa da, yarın çoğalacaklar. Kanıtların 

dünyayı Benim size sevgi miraslarımı bırakmak için geldiğime ikna edeceği ve sizlerin de bu vahiylerin 

tanıkları olarak onlardan doğru bir şekilde söz edeceğiniz saat yaklaşmaktadır. 

6 İnsan kardeşleriniz arasında hiçbir ayrım yapmayın. Ruhani idealde tüm insan ırkları ve sınıfları 

birleşecektir. 

7 İnsan kardeşlerinizin ihtiyaçlarını yüreğime koyun. Ne kadar günahkâr olurlarsa, o kadar çok sevgi 

ve merhamete ihtiyaçları vardır. Şimdi öğretilerimin yayılacağı ve 'işçilerin' farklı bölgelere gideceği 

zaman yaklaşıyor. Onlar, Benim İradem uyarınca, bağrında İlahi tohumu almaya hazır verimli topraklar 

olarak hazırladığım, Sözümün açık kalplere akacağı yerlere yerleşecekler. İşte faaliyet yeriniz. Seni güçlü 

ve hazır görür görmez bakımına emanet edeceğim bir dizi insandan seni sorumlu tutuyorum. 

8 Müjde her doktrinden ya da mezhepten insana ulaşacaktır. Herkes Benim Üçüncü Çağ'da Kutsal 

Ruh olarak geleceğimi bilecek. Bu vahiylerin tam olarak bilineceği ve bu nedenle sizinle savaşılacağı 

zaman gelecektir. Ama merak etmeyin, ışığım sönmeyecek. İşte o zaman benim bu zamanki sözüm en 

büyük ihtişamla parlayacak. 

9 Sizi tarlalarda çalışan gayretli işçiler olarak hazırlıyorum. "Söz dudaklarınızda bereketlenecek. 

Çoğu zaman bilmediğiniz öğretilerden söz edeceksiniz. Bunlar Ruhumdan alıcı yüreğinize gelen yeni 

ilhamlar olacaktır. Eylemleriniz her zaman sözlerinizle uyumlu olmalıdır. Size inanılması için tüm 

eylemleriniz samimi olmalıdır. Yaptıklarınıza bakacak ve onları yargılayacağım. 

10 İsrail halkının ilk zamanlardaki saf geleneklerini hatırlayın ve onlara geri dönün. Sağlığı ve gücü, 

Yasama olan itaatlerinden ve saygılarından kaynaklanıyordu. Bu halkın içinden örnek insanlar, patrikler 

ve peygamberler çıkmıştır. İşte İbrahim, İshak ve Yakup, sizin soyunuzdan gelenler. Zihinsel ve fiziksel 

olarak test edildiler, ancak güç onları terk etmedi. İsrail halkına hayat vermek zorunda olanların, tüm 

torunlarına güç ve sevgi örneği oluşturmaları gerekiyordu. Burada, büyük sınavların yaşandığı saatlerde 

gücünüzü ve etkinliğinizi bileceksiniz. 

11 Şu anda benim ayrılışımdan sonra insanlara ilham vermeye devam edecek ruhları hazırlıyorum. 

Onlar İşimin temel öğretilerine göz kulak olacaklar ve siz de onları dinleyecek ve saygı göstereceksiniz. 
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12 Şimdiki dönemde görevinizi yerine getirin, daha sonra gelecek nesiller sizin işinizi devam 

ettirecektir. Yasa'ya, Öğretimin özüne göz kulak olmaları için dünyaya her zaman yüce varlıklar 

göndereceğim. 

13 Denemelerinizle uyum içinde olun. Benden istediği ve kendi iyiliği için olduğuna inandığı şeyi 

almamış olana derim ki: Ben senin kaderini biliyorum; ama Benden istediğin şey sana mutluluk 

getirmeyecek, sadece acı getirecek. Tazminatını düşün. Dünyada mükemmel huzurun tadını 

çıkaramayacaksınız. Bugün sadece görevinizi yerine getirmeniz size huzur verecektir. Ama yarın, ruhsal 

yaşama kavuştuğunuzda, Bana şöyle diyeceksiniz: "Baba, ruhum için iyi olanı nasıl yönlendireceğini 

biliyordun. Çünkü senden istediğimi bana vermiş olsaydın, yoldan sapar ya da sana gelişimi 

geciktirirdim." 

14 Dünyanın barışı için çalışabilmeniz ve ruhunuzun mükemmelliğe giden yolda bir adım daha 

atabilmesi için bu zamanda size Sözümün ışığını verdim. Yoluna çıkan tüm engelleri ve zorlukları 

aşabilmesi için ruhunuzun sahip olduğu armağanları anlamanızı sağladım. Yaşadığınız bu acı zamanın, 

teslimiyet ve inançla bir kadeh gibi boşaltmanız gereken bir kefaret zamanı olduğunu anlamanızı 

sağladım. 

15 Böylece sonsuzluktan sizi tutan zincirlerden kurtarmak için geldim. 

16 Bu Üçüncü Çağ'da, kutsamalarımı elde edebilmeleri için geçmiş zamanlarda Benim gerçeğimi 

insanlığa duyurma misyonunu üstlenmiş olan herkesi birleştirdim.  

17  Bunun için size yeni vahiyler verdim. 

18 Öğretilerimi kendi öğretileriniz haline getirin ki onları uygulayabilesiniz. Gölgesinde tarla 

kuşlarının ötüşünü duyduğunuz, gezginler için ağaçlar gibi olan bu toplantı yerlerinden ayrıldığınızda, 

tefekkür etmek için tefekkür aramak yerine zararlı zevkler için yola çıkmayın. Çünkü Üstattan aldığınız 

ruhani öz o zaman kalbinizden kaçacaktır. 

19 Tutkular, kasırgalar gibi, sizi giydirdiğim lütfu ruhunuzdan çekip alır ve kendinizi ondan yoksun 

bıraktığınızda, zayıflık ve hastalığın varlığınızı ele geçirmesine izin verirsiniz. 

20 Ruhunuzun duasını Sonsuz'a yönlendirin ki insanlığın etrafında bir barış atmosferi yaratabilesiniz. 

İnsan kardeşlerinizin benim adaletimin yükü altında olduğunu gördüğünüzde, iyilik yapın ve onların azabı 

kısa kesilecektir. Doğa güçlerinin sesini duyduğunuzda dünya için dua edin. Yalnız kendiniz için bir 

sığınak aramayın. Sıkıntılı anlarınızda hemcinslerinizle ilgilenir ve kendinizi unutursanız, sizi 

koruyacağım. Dualarınız ve merhametinizle insanları koruyun. 

21 Duanın gücüne inanın. Ama Bana ulaşmak için her şeyden önce hissedilmesi gerektiğini 

bilmelisiniz. 

22 Zaten güçlü ve gerçek bir inancınız olsaydı, mucizeler gerçekleştirirdiniz. Acele edin, çünkü bu 

çalışmanın bilgisini dünya yollarına taşımak için yola çıkmanız gereken saat gelecektir. O halde insanların 

adaletinden korkmamalı ve iftiralar sizi endişelendirmemelidir. 

23 Yolunuzda ilerlediniz. Bakışlarınızı geriye çevirin ve geçmişinize bakın. Geriye materyalizm, 

kibir, temel tutkular, putperestlik, cehalet ve günah kalmıştır. 

24 Ancak daha da büyük bir ruhani ilerleme kaydedebilmek için yine de yolda kalmaya devam edin. 

O zaman Vaat Edilmiş Topraklar'ın huzurunu yüreğinizde yaşayacaksınız. 

25 Bu, seçilmiş halkın ruhunun ilham alacağı ve zihinlerinin Büyük Yaşam Kitabı'nda korunan ve 

geçmiş zamanlarda verilen sözüme göre önlerine koymam gereken öğretileri anlamak için aydınlanacağı 

gündür. 

26 Ve siz, Bana gelmek için dünyayı terk ettiniz, kendinizi arındırdınız ve hazır olduğunuzda, 

Evrensel Işınımı almak için dua ettiniz. Ruhunuzu sular altında bıraktı ve onun etkisiyle yetenekleriniz 

uyandı ve varlığınızın en hassas telleri titreşime geçti. 

Kalbinizin derinliklerinden şimdiye kadar bilmediğiniz, bu hayata farklı bir şekilde bakmanızı sağlayan 

birçok duygunun doğduğunu gördünüz. Sevgi ve merhameti etkin kılabildiğinizde, kendinizi büyük işler 

başaracak ve çok sayıda insan kardeşinizi anlayacak kadar güçlü hissettiniz. İhtiyaç sahiplerine yönelik 

ilginizi artırmak ve sizden uzakta olanlara düşüncelerinizle ışık mesajları göndermek istiyorsunuz. Tüm 

bunları yapabilirsiniz, çünkü ruhunuzun önünde çalışabileceğiniz geniş bir alan açtım. 
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27 Ruhani armağanlarınızın sınırı yoktur, tüm servetinizi aktardığınızı düşünseniz bile 

tükenmeyeceklerdir. Başkalarına ne kadar çok verirseniz, mirasınız da o kadar artacaktır. Misyonunuz her 

zaman barış için çalışmak ve dünya için ayağa kalkmak olmuştur. 

28 Kendinize güvenesiniz, neler yapabileceğinizi bilesiniz diye sizi sınadım. Kararsız kaldığınız, 

inancınızın olmadığı ya da ruh gücünüze güvenmediğiniz kaç durumda size ihtiyacınız olan kanıtı 

gönderdim ve onun aracılığıyla yanıtı aldınız. Birbiri ardına yaşadığım denemelerden sonra gitmene izin 

verdim. Ama sizi önceden hazırladım, çünkü hiç kimseyi şaşırtmak istemedim. 

29 Adımlarınızı yönlendiriyorum, sizi içinde çalışabileceğiniz ve öğretilerime kendinizi 

kaptırabileceğiniz bir huzur atmosferiyle kuşatıyorum. Ama sonra, hazırlandığınız zaman, o zaman ortaya 

çıkacak olan insanlara doğru ilerleyeceksiniz. Bugün eserleriniz henüz parlamıyor. Ancak halkım erdemde 

güçlenmeli, insanlığın onları Bana götürecek emin yolu bulmasına yardımcı olmak için materyalizme karşı 

savaşmalıdır. 

30 Benimle birlik içinde yükselirken zaten Ruhumun huzurunun tadını çıkardınız. Ancak kalıcı barış 

henüz sizin içinizde değil. Yolun başındasınız ve yalnızca erdemleriniz size Bana yaklaşmanın tarifsiz 

sevincini verecektir. Meyvelerinizi çoğaltacağım ve yolu kısaltacağım, böylece kısa sürede Bana 

ulaşacaksınız. 

31 Bu ilahi mesajı ilk alanlardan biri sizdiniz ve bunu başkalarına nasıl ileteceğinizi bilmenizi 

istiyorum. Bugün şüphe duyan ve güvenmeyen bu insanlık inanacaktır. Bu süre içinde ona yeterince kanıt 

verdim ve hepsi ona Benden söz ediyor. Kısa bir süre için sağır kalacaktır. Daha sonra, ona yaptığım 

çağrıyı duyacak, öğretilerimden etkilenecek, bu yaşamdan sonra ruhu neyin beklediğini keşfetmek 

isteyecek ve cevabı herkese bıraktığım kitapta bulacak: "Yaşam Kitabı". Herkes eninde sonunda ışığa 

sahip olacaktır çünkü bu ilahi bir mirastır. Bu sizin olan ve kimseden esirgenmeyecek olan mirastır. 

Herkese talimat vereceğim ─ hem talimatlarımı nasıl izleyeceğini ve doğru yorumlayacağını bilenlere hem 

de Bana itaat etmeyenlere. 

32 Çalışmalarınızı incelediğinizde ve elde ettiğiniz küçük meyveleri gördüğünüzde gözyaşı 

döktüğünüzde, ruhunuz sizin için belirlediğim hedeften hala ne kadar uzak olduğunuzun farkına 

vardığında kederlenir ve size söylenen o kehaneti hatırlarsınız: "Eğer 'İsrail' birliği için çalışmazsa, yeni 

bir savaş yaşayacak ve bir kez daha kadın gözyaşı dökecek ve erkek kanını dökecek ve evlerde yas, sıkıntı 

ve açlık olacak ve ruh acı çekecek." 

33 Bu nedenle size birbirinize saygısızlık etmemenizi, anlaşmazlık yaratacak işler yapmamanızı 

söylüyorum. Öğretilerim tüm ruhları birleştirmeyi, onları birbirlerine yaklaştırmayı amaçlar, böylece bir 

olursunuz ve herkes Beni Babanız olarak tanır. 

34 Şimdi endişe yükünüzü arkanızda bırakın, şüphe ya da korku duymadan Bana gelin, tam bir güven 

duyun ve Benim İsteğimin sizde gerçekleşmesine izin verin. İçinizde neler olup bittiğini biliyorum ve size 

ihtiyacınız olan gücü veriyorum. 

35 Ben yaratılmış olan her şeyin kaynağı ve amacıyım. Benim isteğimle bu dünyaya geldiniz ve yine 

benim isteğimle bu dünyadan ayrılacaksınız. 

36 Sevgi dolu bir Baba olarak sizi bağışlamak için geldim çünkü hâlâ zayıfsınız. 

37 Bu yaşam, ruhunuzun erdem kazanması için bir fırsat olarak size emanet edilmiştir. Bu nedenle, 

tüm düşünceleriniz ve insan eylemleriniz benim sevgi ve adalet Yasam dahilinde olmalıdır. Ama insanlar 

Yasamın onlara gösterdiği yoldan saptılar ve bu yüzden onlara hatırlatmak için geri dönmek gerekti. İşte 

bu niyetle şu anda sizinle temasa geçmiş bulunuyorum. Sözlerimi dinlemeye gelmenizin nedeni, kendinizi 

öğretime kaptırmak ve ruhsal yaşama hazırlanmaktır. Meraktan, görev bilinciyle ya da görevinizi yerine 

getirdiğinizi düşündüğünüz için gelmeyin. Her yeni derste başka bir vahiy, başka bir öğreti bulma 

arzusuyla gelin. Varlığımı kullanırsanız görevinizi yerine getirmek için daha iyi hazırlanmış olursunuz. 

38 İster fiziksel olarak sağlıklı olun, ister tatmin ve konfora sahip olun, ister hastalığa, sıkıntıya ve 

yoksulluğa katlanın, tüm bunlar insan yaşamının sona erdiği ve ruhun yaşamının başladığı bu dünyada 

kalır. Ruhun yücelmesi için çabaladınız ve acı çekmek ve bedeninizi fethetmek zorunda kaldınız. Bu 

nedenle size söylüyorum: İyi dinleyin, daha da iyi yorumlayın ve gerçeği keşfedebilmeniz için kendinizi 

derinlemesine inceleyin. 

39 Ancak yeni bir doktrini takip ettiğinizi iddia edenlerle karşılaştığınızda, onlara sadece dışsal külte 

ait dini törenleri terk ettiğinizi ve dini fanatizmden uzaklaştığınızı söylemelisiniz. 



U 232 

129 

40 Çalışmalarım dünya çapında tanınacak. Çünkü diğer zamanlarda gelişimi duyurmak için 

peygamberler gönderdiğim gibi, bu zamanda da öğretimi duyurmak ve iyi niyetli tüm insanlar için 

yaklaşmakta olan krallığı ilan etmek üzere yeni peygamberlerimi göndereceğim. 

41 Her vahiy insanlığın ruhani kapasitesine ve içinde yaşadığı zamana göre yapılmıştır. Bugün bu 

şekilde geldim, yarın sizinle daha yüksek bir şekilde konuşacağım. 

Bu ralli yakında sona erecek, 1950'nin sonunda sona erecek. O zaman öğrencilerim kendilerini yalnız 

hissetmeyen öğretmenler olarak yola çıkacaklar. Çünkü onların ruhunun ışığında, her birinizde var olan 

Tanrısallığımın o parçasında, konuşacağım, affedeceğim, seveceğim ve öğreteceğim. 

42 Bu vicdan izin verdiği sürece, ruhunuz özgür olacaktır. Çünkü Benim öğretimi aktarmak için 

toplanma yerlerine bile ihtiyaç duymayacaktır. Fırsat bulduğunuz her yerde konuşacaksınız ve yaşamınız, 

işlerinizin saflığıyla Bana ibadet sunduğunuz bir mabet olacak. 

43 Şu anda insanlıkta barışı yaratmak size imkansız gibi görünse de, size barışın geleceğini ve bundan 

daha fazlasını söylüyorum: insan ruhsallaşma içinde yaşayacak. 

44 O zaman gelmeden önce dünyanın başına çok büyük felaketler gelecektir. Ancak bu acılar hem 

dünyevi hem de ruhani olarak insanlığın iyiliği için olacaktır. İnsanların kötülükleri, bencillikleri ve zevk 

arayışları için bir "buraya kadar ve bundan sonra yok" gibi olacaktır. Bu şekilde bir denge oluşacaktır. 

Çünkü kötülüğün güçleri artık iyiliğin güçlerini alt edemeyecektir. Bu arınma, öyle olmaksızın ceza 

görünümündedir, çünkü her zaman en hassas ve en sevilenleri etkiler. Ama gerçekte bu, yoldan sapmış ya 

da yolu kaybetmiş ruhları kurtarmanın bir yoludur. Dünyevi yargılarda bulunanlar acıdan yararlı bir şey 

bulamazlar; ama sonsuza dek yaşayacak bir ruha sahip olduklarını düşünenler aynı acıdan ışık, kararlılık 

ve yenilenme kazanırlar. 

45 Eğer ruhsal olarak düşünürseniz ─ her şeyi sevgi olan bir Tanrı'dan geldiği halde acının insanlık 

için bir kötülük olduğuna nasıl inanabilirsiniz? 

46 Zaman geçecek ve o büyük sınavların ortaya çıkmaya başlayacağı bir zaman gelecek ve barışın 

son kalıntısı bile dünyadan kaçacak ve insanlık Yasamın yolunu bulana ve ona durmadan söyleyecek olan 

o iç sesi dinleyene kadar geri dönmeyecek: Tanrı yaşıyor! Tanrı senin içinde! O'nu tanıyın, O'nu hissedin, 

O'nunla uzlaşın! 

47 O zaman yaşam tarzınız değişecektir. Bencillik ortadan kalkacak ve herkes başkalarına faydalı 

olacaktır. İnsanlar yeni yasalar yaratmak ve ulusları sevgiyle yönetmek için benim adaletimden ilham 

alacaklar. 

48 Öğretilerimi ve uyarılarımı kullanabilmeleri için mesajımı yakında insanlığa iletin. İnsanoğlu bu 

sözün gerçekten bir kehanet olduğunu ve her şeyi önceden bildirdiğini anlayacaktır. 

49 O sıkıntılı deniz dalgalarını yumuşattığında ve rüzgârlar dindiğinde, ulusları kırbaçlayan belalar 

kalmadığında ve belalar ortadan kaldırıldığında, insanlık için barış başlayacaktır. 

50 En büyük sınavlardan geçmek ve en acı kadehi içmek zorunda kalacak olan dünya için dua etmeli 

ve yalvarmalısınız. 

51 Bugün iman ettiğini düşünen kaç kişi bu felaketleri görünce titreyecek! Kendini cesur sanan 

kaçınız korkaklığınızı gizleyeceksiniz! Sizi öyle hazırlıyorum ki, o saat geldiğinde hareket tarzınızın 

farkında olabilesiniz ve size emanet ettiğim görevi yerine getirebilesiniz. 

52 Bu süre içinde size her gizem açıklandı, hatta birkaç kelimeyle tekrarlayacağım Tanrısallığımın 

vahiylerinin Üçlüsü bile: 

53 Baba, Tanrı'nın şekli yoktur, sınırı yoktur, başlangıcı ve sonu yoktur ─ bu sizin 

kavrayamayacağınız bir doktrindir. Bu nedenle de ki: Tanrı tüm ışığın Yaratıcısı'dır, evreni ayakta tutan 

güçtür, tüm varlıklarda titreşen yaşamdır. 

54 Peki ya Oğul? Oğul "Söz "dür, Tanrı'nın gücü kusursuz bir insanda, yani İsa'da sınırlanmıştır. 

Böylece Baba'nın sevgisi O'nun içinde yaşayacaktı. 

55 İlahi Ruh İsa'nın içinde olduğundan, O hem insan hem de Tanrı'ydı ─ maddi doğası gereği insan, 

ruhani doğası gereği Tanrı'ydı. Bir insan olarak O, insana özgü özelliklere sahipti: Bir insan olarak hissetti 

ve acı çekti. Ancak kendi misyonu hakkında sahip olduğu bilgi ve ruhsal güç, O'nun fiziksel ihtiyaçların 

ve ayartmaların üstesinden gelmesini sağladı. O'nun misyonuyla uyum içinde olmayan her şey O'nun 

tarafından reddedilmiştir. Böylece, bu doğru ve saf insan aracılığıyla Tanrı Kendisini insan olarak 

açıklayabilirdi. 
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56 İsa görevini tamamladığında, insan yaşamının ─bir insan olarak Kendisini maruz bıraktığı 

denemelerin─ izini içinde taşıyarak İlahi Ruh'a geri döndü. Bu nedenle, Baba'nın sevgisi olan Oğul'da her 

birinizden bir şeyler vardır ve O'nun sizin dünyanızda yaşadığını ve sizin üzerinde yürüdüğünüz aynı toz 

üzerinde yürüdüğünü bildiğiniz için anlaşıldığınızı hissedersiniz. 

57 Ama Baba ve Efendi tek ve aynı Tanrı'dır. 

58 Ve Kutsal Ruh ─size söyleyebilirim ki─ bu Varlığın Kendisini, ruhlarında Yaratıcının doğasının 

bir kıvılcımına sahip olan tüm insanlara ifşa ettiği en yüksek formdur. 

59 Kutsal Ruh, Baba ve Oğul tek ve aynı Güç, tek İrade, üç Kişi değil, anlaşılabilmesi için Kendisini 

çocuklarına farklı şekillerde açıklamak zorunda olan tek bir İlahi Varlıktır. 

60 Her şeye gücü yettiği halde, O'nu hissedebilmeniz ve görebilmeniz için Kendisini sınırlamaktan 

çekinmeyen, yalnızca Yaratıcınız ve Yargıcınız değil, aynı zamanda Babanız, Dostunuz, Kardeşiniz, 

Efendiniz olduğunu size göstermek için Kendisini çoğaltan Tanrınızda ne kadar çok sevgi olduğunun 

farkına varın. 

61 "Tüm bunlar nasıl mümkün olabilir?" diyorsunuz. Sizler hala, açıklamalarımı zihninizin 

kapasitesine uyarlamak için sınırladığım küçük yaratıklarsınız. 

62 Seni affediyorum ve seni kutsuyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 233 
1 Ruhumun ışığı sizinle olsun. 

2 Ey öğrenciler, kendinizle mücadele etmeye gelenler, ruhani sonsuzluğu arzulayanlar ve 

yaptıklarınızla tatmin olmayanlar, kendinizi hazırlayın. Ruhunuzun özlemini çektiği şeye ulaşmadığınız ve 

emeğinizin meyvelerini görmediğiniz doğru olsa da, size yüceldiğinizi ve ilerlediğinizi söylüyorum. Bunu 

sizi bekleyen ve ruhsal ilerlemenizin tam bilgisine sahip olacağınız o yaşamda teyit edilmiş olarak 

bulacaksınız. Orada Üstadın sevgisinin varlığınıza gerçekten nüfuz ettiğini ve acı çekenlere karşı 

merhamet duygusunun ruhunuzda kök saldığını hissedeceksiniz. Bu, geçirdiğiniz çeşitli 

reenkarnasyonlardan sonra getirdiğiniz hasat olacaktır. 

3 "Ruhani Vadi", erdemleri iyiliğin ve insanlığın ilerlemesinin hizmetinde olan ışık ruhları 

tarafından doldurulacaktır. 

4 Kendilerini bu dünyaya gerçekten hazırlayanlar ve görevlerini gerçek merhamet ve sevgiyle yerine 

getirenler, zafer çığlıklarını duymak için işlerinin tamamlandığını görmeye hevesli olmayacaklardır. Bunu 

arzulayanlar için hâlâ maddi olan çok şey, manevi olan ise çok az şey vardır. 

5 Size bedeninize kaderinizde sahip olduğu önemi ve yeri vermenizi söylediğimde, 

mükemmelliğiniz için bir araç olması amacıyla onu nasıl yönlendireceğinizi bilmenizden bahsediyordum. 

Çünkü Bana ulaşması gereken senin ruhundur. 

6 Öğrettiklerimin her yönden ne kadar basit olduğunu görün. Bu nedenle, size asla 

karmaşıklaştırmaya çalışmamanızı söylüyorum. Bunu yerine getirmenin yolunu sizin için nasıl 

kolaylaştırdığımı görün. Ancak talimatlarımı ruhen kavradığınızı gördüğüm ölçüde, bunu yaparken 

sorumluluğunuzu hissetmenizi sağlarım. Bir kişi Benim öğretilerim konusunda ne kadar cahilse, 

sorumluluğu da o kadar az olur. 

7 Neden Benimle birlikte olup Beni terk edenler var? Neden Beni ruhlarına zarar veren tatminlerle 

değiştiriyorlar? Yolda onlara ulaştığımda ve onları çağırdığımda, nankörlükleri içinde Bana, Beni hiç 

görmediklerini ve hissetmediklerini söylerler. Kendileriyle adım adım yürüyen O'nu unuttuklarını nasıl bu 

kadar çabuk düşünebildiler ─ Deneme saatlerinde ve yaşamın iniş çıkışlarında yanlarında duran O'nu ─ O 

anlarda acı çeken kalbe okşamamın ve ilahi huzurumun göksel uyumunu getiren, ona şöyle diyen O'nu: 

"Bana gel, Benimle dinlen, Beni izle, aradığın Cennet Benim." O anda bu kalp, insanın kendi yolunda 

yalnız olmadığını anladığı için bir duygu dalgasına kapıldığını hissetti ve içinden Üstat'a bir şükran olan 

bir sevgi duası koptu. Birinin sevgimin bu kanıtlarını unutması mümkün mü? Bunları almış olan birinin 

Beni hissettiğini inkâr etmesi mümkün mü? 

8 Siz Beni dinleyenler, Bana sorun: "Efendim, neyin iyi neyin kötü olduğunu nasıl bilebilirim?" 

Buna cevap veriyorum: Ben İlahi Adaletim ve Adalet olarak her birinizde İlahi Ruhumun ışığı olan vicdan 

aracılığıyla Kendimi gösteririm. Bu, Tanrı'nın insandaki "sesidir" ve insanda bu "sesi", onun "çağrılarını" 

ve yargılarını anlamasını sağlayan yetiler olduğundan, hiç kimse sevgi ve adalet yasası olan iyinin yolunu 

bilmeyerek kendini haklı çıkaramaz. İnsanın kendi rehberinin ve yargıcının sesini duymasını sağlayan 

yetiler ya da nitelikler nelerdir? Sezgi, mantık ve duygular. 

9 Bu nedenle, kötü davranan kişi bunu o sesi duyacak kulakları olmadığı için değil, kendi yargısını 

duymamak için kulaklarını kapattığı için yapar. Bunun nedeni iyi yolu ayırt edecek gözlerinin olmaması 

değil, kendi iradesiyle yarattığı yolda yürümekten kendini kasten alıkoymuş olmasıdır. 

10 Size şunu söylüyorum: Sizi her zaman güvenli bir şekilde iyilik yoluna yönlendirmesine rağmen, 

vicdanınız aracılığıyla sizinle konuşan Tanrı'nın sevgi dolu ve ahenkli sesini neden susturuyorsunuz? 

11 Çoğu zaman "beden" kalın bir perde gibi gerçeğin ışığını görmenize izin vermez. İşte bu nedenle 

size, bedenden çoktan özgürleştiğinizde bu sesi tüm berraklığıyla duyacağınızı söylüyorum. O an, 

yeryüzündeki misyonunu tamamlamış olan ruh için yüce bir mutluluk anı olabileceği gibi, hatalarını fark 

edip yeni bir beden arzulamasına neden olan lekelerini yolculuğa yeniden başlamak için bir fırsat olarak 

gördüğünde sonsuz bir acı anı da olabilir. O zaman Baba'nın kökeni sevgi olan adaleti, ruha kaderini 

gerçekleştirmesi için yeni bir insan bedeni vererek kendini güç olarak ortaya koyar. 

12 Bana çocuklar olarak ait olduğunuz için, zamanın sonunda Bana gelebilmeniz için her birinize 

bunun gibi ne kadar çok fırsat bahşettim. Ama Bana yalnızca merhamet ve sevgiden ötürü değil, aynı 
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zamanda kendi erdemlerinizden ötürü de gelmenizi istiyorum ki, Eserimin tüm görkemine sahip olmaya ve 

onu görmeye layık olduğunuzu kanıtlayabilesiniz. 

13 Size doğrusunu söyleyeyim, cennete bir günahkârın girmesi, cennete yüz salih kişinin girmesinden 

daha sevinçlidir. Karanlığa düşen ruhun yüceliğini yeniden kazanması, iyiliğin kötülüğe karşı zaferidir. 

14 Ruhsal gelişim yolunuzu engelleyen tüm o hayali inançları içinizden söküp atmak için sizinle bu 

şekilde konuşuyorum. Çünkü benim öğretilerim, yorumcuları tarafından size açıkça sunulmamıştır. 

15 İnsanlar, acı karşısında güçlü olun. Anlamaya başladığınızda, sizi sınadığım için Bana minnettar 

olacaksınız. 

16 Bana yaklaşın ve Beni dinleyin, çünkü Sözümle sizi ruhsal olarak besleyeceğim. 

17 Bu süre zarfında öğrettiklerim, sizleri ışığa hevesli kalabalıklar haline getirme mucizesini 

gerçekleştirdi. 

18 Kalbinizin sessizliğinde Üstadı duydunuz ve O'nunla birlikte yorgunluğunuzu ve acılarınızı hasat 

olarak getirdiğiniz uzun yolculuklardan dinlendiniz. 

19 Dünyanın aç olduğu şey sevgi, barış ve hakikattir. 

20 Anlaşmazlığın olduğu yere birlik, hatanın olduğu yere ışık, günahın olduğu yere ahlak ve acının 

olduğu yere merhem getirin. 

21 O zaman berrak bir ayna olacaksınız ─ içinde ilahi talimatlarımın yansıdığı ve insanlığın kendi 

kusurlarını gördüğü ruhunuz olan bir ayna. 

22 İnsanlık arasındaki kaderiniz büyük. İşte bu nedenle, hemcinslerinizin sizi kınamasına neden 

olacak şekilde tökezlememeniz için size talimat verdim. 

23 Bedeninizi, ruhunuzla Benim ruhum arasına asla girmeyen, Bana kendisine gereken hizmeti 

sunmayı bilen ve ruhunuzun Bana kendisine gereken ibadeti sunmasına izin veren alçakgönüllü bir 

hizmetkâr yapın. 

24 Doğru bir şekilde anlaşılan ruhsallaştırma size güç ve sağlık verecektir. 

25 Zamanın başlangıcından bu yana, Yasa'nın elçileri ve Ruh'un öğretisi bilim adamını düşman olarak 

görmüştür. İkisi arasında büyük savaşlar patlak verdi ve bu çatışmalar hakkında size bir şeyler 

söylememin zamanı geldi. 

26 Bu dünyayı enkarne ruhlara geçici bir yuva olarak hizmet etmesi için yarattım. Ama orayı 

doldurmadan önce onlara ruh, akıl ve irade yetilerini bahşettim. Ben yarattıklarımın kaderini ve evrimini 

önceden biliyordum. İnsanoğlunun korunması, beslenmesi, gelişmesi ve aynı zamanda yenilenmesi için 

gerekli tüm unsurları yeryüzüne, onun içine, yüzeyine ve atmosferine yerleştirdim. Ama insanın, yaşamın 

kaynağı olan doğanın sırlarını keşfedebilmesi için, zekâsının uyanmasına izin verdim. 

27 Böylece insanoğluna, hepinizin yetenekli olduğu bilimin başlangıcı vahyedilmiş oldu; her ne kadar 

görevleri insanlığın yararı ve keyfi için Doğa'nın güçlerinin ve unsurlarının sırrını ortaya çıkarmak olan 

daha yetenekli insanlar her zaman var olmuş olsa da. 

28 Ayrıca size doğaüstü yaşamı ─bu doğanın üstünde, bilimin ötesinde olanı─ açıklasınlar diye 

dünyaya büyük ruhlar gönderdim. Bu vahiyler aracılığıyla, ölümünden sonra insan için bir hayat saklayan, 

ruhun ebedi hayatı olan evrensel, güçlü, yaratıcı, her şeye gücü yeten ve her yerde hazır ve nazır bir 

Varlığın varlığı ilahileştirildi. 

29 Ancak biri ruhani misyonlar, diğeri bilimsel misyonlar getirdiğinden beri, biri ve diğeri, dinler ve 

bilim, savaştaki düşmanlar gibi her zaman birbirlerine karşı durmuşlardır. 

30 Bugün size madde ve ruhun karşıt güçler olmadığını söylüyorum; ikisi arasında uyum hüküm 

sürecektir. Işık Benim ruhani vahiylerimdir ve ışık aynı zamanda bilimin vahiyleri ve keşifleridir. Ama 

eğer Benden bilim adamlarının çalışmalarını sık sık kusurlu bulduğumu duyduysanız, bunun nedeni 

birçoğunun enerjiyi, doğanın eskiden bilinmeyen unsurlarını ve güçlerini yıkım, düşmanlıklar, nefret ve 

intikam, dünyevi egemenlik ve güç için ölçüsüz çaba gibi zararlı amaçlar için kötüye kullanmış 

olmalarıdır. 

31 Size şunu söyleyebilirim ki, görevlerini sevgi ve iyi niyetle yerine getirenler için ─ saygılı ve 

alçakgönüllü bir şekilde gizli hazinelerime girenler için, kızım insanlığın iyiliği için onlara büyük sırları 

ifşa etmek Bana zevk vermiştir. 
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32 Bilim, dünyanın başlangıcından bu yana insanoğlunu maddi ilerleme yolunda ilerlemeye 

yönlendirmiş, bu sayede insanoğlu her fırsatta bilimin meyvelerini bulmuştur ─bazıları tatlı, bazıları acı. 

33 Şimdi tüm ışığın Ruhuma ait olduğunu, yaşam olan her şeyin Tanrısallığımdan geldiğini 

anlamanızın zamanıdır, çünkü Ben gizli hazineyim, tüm yaratılışın orijinal kaynağı ve kökeniyim. 

34 Manevi olanın bilimsel olana karşı verdiği bu savaşlar, manevi olanın insanın sonsuzluğa giden 

yolunu aydınlatacak tek bir ışıkta bilimle birleşeceği ölçüde insan yaşamından kaybolacaktır. 

35 O zaman için hazırlanmaya başlıyorsunuz. Çünkü Spiritüalizmin dünya çapında yerine getirmesi 

gereken bir misyonu vardır. Tüm insanlara gerçek yaşamı gösteren o olacaktır. 

36 Bilimini, yeteneğini aynı şeyin hizmetine sunan, Tanrı'ya kendinden geçmeden ve putperestlik 

yapmadan hoşnut edici bir ibadet sunan, zevklerin bile sağlıklı olduğu ve zevkleri beden ve ruh için 

sağlıklı olan bir insanlık hayal edin ─ o zaman yeni, ruhsal olarak yüce bir dünyaya, ahlaka ve bilimselliğe 

sahip olacaksınız. Komşunuzun yaşamına saygı gösterecek ve kendi yaşamınıza kıymayacaksınız. Çünkü 

bu insanlar kendilerinin efendisi olmadıklarını ve her şeyin tek sahibinin Ben olduğumu anlayacaklardır. 

37 Önceden belirlenmiş olanlar, o lütuf zamanlarında dünyada yaşayacak olanlardır. Bir gözyaşı 

vadisi, bir yıkım ve ölüm alanı olan yer, bir barış vadisine dönüşecektir. 

38 Ruhani armağanların ortaya çıkması ve çiçek açması için elverişli bir zaman olacaktır. O zaman 

bilim ruhun yukarı doğru gelişimini engellemeyecek, aksine onun gizemlerime daha da fazla nüfuz 

etmesini sağlayacağım ve orada insanlığın yararı için ona büyük sırlar açıklayacağım. 

39 Ruhum, her zaman olduğu gibi, çocuklarımın ruhani ya da bilimsel ya da güzelliğe olan 

duyarlılıklarının meyveleri olan iyi işlerinden zevk alacaktır. 

40 Buradaki insanlar yolu hazırlayacaklar. Ancak o zamanı dünyevi bedeninizin gözleriyle 

göremeyeceksiniz. 

41 Sizden hiçbir kurtarıcı çağrı gelmeyecek, bu halkı birleştirecek bir çağrı bile gelmeyecek. Sizi 

birleştiren ve kurtaran benim Sözüm olacaktır. 

42 Bildirimim 1950'de sona erdiğinde, Kendimi sizin mabedinizde bulacağım. Orada, kalbinizde, 

halkımın Benim için dikeceği sevgi tahtı Benim için olacak. Kendimi çarmıhta, boyundurukta ya da 

mahkemede sunmamı istemezsiniz. 

43 Zamanın bu sözleri silmesine izin vermeyin ki, onlardan Babanızın Bilgeliğinin Büyük Kitabını 

oluşturabilesiniz. 

44 Ruhunuzla konuşarak dua edin, çünkü bedeninizin sesi cennette yankılanmaz. 

45 Bazıları fiziksel olarak gelemedikleri için ruhen ortaya çıkarken, diğerleri bana sadece fiziksel 

kabuklarını gösteriyor, çünkü ruhları çok uzaklarda yaşıyor, maddi şeylerle meşgul. Yine de size Beni 

duymak için kişinin kendini hazırlaması gerektiğini söyledim. Ama ışığımın çocuklarımın bulunduğu her 

yere ruhsal kudret helvası gibi yağmasını istiyorum. 

46 O gün için bir ziyafet hazırlayacağım, öyle ki yeryüzünde yaşayan herkes ve öte dünyada yaşayan 

o büyük ruhlar topluluğu onunla ziyafet çekebilsin. 

47 Sizi Yedi Mühür Kitabı'nın ışığında kabul ediyorum. İlyas o dönemde insan zihnini benim 

tezahürüm için hazırladı. O zamandan beri, çalışmalarımda giderek daha fazla yeni vahiy keşfettiniz. 

Bazıları öğretimi doğru yorumladı, diğerleri anlamını çarpıttı ve insanların topluluklara ya da toplantı 

yerlerine ayrılma zamanı geldiğinde, her biri kendilerinden önce gelenler tarafından kendilerine öğretildiği 

şekilde çalıştı. 

48 Sözlerimi ilk duyduğunuzda, beni dinleyenlerin sayısı azdı. Aralarında erkekler ve kadınlar, 

yetişkinler ve çocuklar vardı. Bu küçük topluluk büyüdü ve bir halk haline geldi ve sonra onlara, gizlenmiş 

ve dünyanın dört bir yanına dağılmış olan ruhsal olarak "İsrail" olduklarını açıkladım. 

Zaman geçti ve kalabalıklar çoğaldı. Sonra onları bir toplantıya çağırdım çünkü kalplerinin ayrı ayrı 

yaşadığını, aralarında ne birlik ne de uyum olduğunu keşfetmiştim. 

49 Sözüm görkemli bir şekilde açığa çıktı ve yüreğim, içinden yasanın ve vaatlerin aktığı bir sandık 

gibi açıldı. İnsanlar onun önünde boyunlarını eğdiler ve havaya kaldırdıkları sağ elleriyle Baba'yı 

izleyeceklerine, birleşeceklerine yemin ettiler. O günkü sözüm silinmezdi çünkü halkın ruhunda yazılı 

kaldı, tıpkı o halkın vaadinin İlahi Ruh ile Yeni Antlaşma olarak anlaşılması gibi. 
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50 O zamandan beri birliğiniz için mücadele ediyorsunuz ki kalplerde tek bir ışık ve tek bir ibadet 

şekli olsun. Ancak herkes bu antlaşmaya saygı göstermedi, herkes birlik ve ruhanileştirme idealini kendi 

ideali haline getirmedi ve bu da bu halkın üzerine kasırgalar ve fırtınalar getirdi ve bazen onları zayıflattı. 

Bugün görüyorum ki, bazıları bu öğretinin saflığını, samimiyetini ve sadeliğini korumak için mücadele 

ederken, diğerleri maneviyattan yoksun oldukları için bu samimiyeti anlamamış ve bu nedenle onu 

yabancı ayinlerle ve farklı dinlerin etkileriyle kirletmişlerdir. 

51 Bu zamanın öğrencilerine, içeriği Musa'nın öğrettiklerinin, İsa'nın insanlığa yaydıklarının ve 

Ruhumun size vahyettiklerinin özü olan bir öğreti getiriyorum. 

Yine de aranızda, toplumlarının önünde kendilerini lordlar ve krallar olarak yüceltebilmek için Benim 

gerçeğimi gizleyenler olduğunu gördüm. Eğer yapabilselerdi, başlarına bir taç, omuzlarına bir manto ve 

sağ ellerine bir asa takarlardı. Ama bunun yerine kardeşlerini aşağılamakta ve haraç, dalkavukluk ve övgü 

almaktan zevk almaktadırlar. 

52 İnsanlar her gün buluşma yerlerime geliyor. Yeni kalabalıklar ve son öğrenciler bu halkı çoğaltır. 

Çocuklarımın işimin iyiliğini ve saflığını göstermek için çabaladıkları bir cemaate geldiklerinde, ışıkla 

doluyorlar ve beni övüyorlar. Ancak kibir ve tutkuların yuvalandığı yere geldiklerinde şaşkınlığa düşerler 

ve bu şekilde şaşkın bir şekilde yollarına devam ederler. Kalabalıkların önünde giden "işçilerin" kaotik 

ilerleyişini de nasıl durdurabilirlerdi? Bunun bir mezhep ya da yeni bir din değil, insanları ruhlarının 

mükemmelliğine götürebilmek için doktrin haline gelen Kutsal Ruh'un ışığı olan ebedi yasa olduğunu 

dünyaya nasıl kanıtlayabilirlerdi? 

53 Doktrinimin özünü ve amacını en başından anlamış olsaydınız, yolda bu kadar çok kafası karışık 

kişi olmazdı. Armağanlarınızın dünyevi hazlarınız için olduğunu düşündünüz ve Sözümün ışığının 

kalplere ulaştığında sönmesine izin verdiniz. Ses taşıyıcıları, en azından seslerinin yüksekliği katılaşmış 

kalplerinizi uyandırsın ve etkilesin diye, boğazları kısılana kadar sözümü toplantı yerlerinin ilkinden 

sonuncusuna kadar ilettiler. 

54 Toplumların görüş ve fikir ayrılıkları nedeniyle birbirlerini nasıl tanımadıklarını ve bu 

anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmadan bundan nasıl etkilenmeden kaldıklarını 

gördünüz. Bazen kendinizi toparlamak ve topluluklarınızdan hesap sormak ve onlara talimat vermek 

istersiniz. Ama hiçbir şey bilmiyorsanız onlara ne öğretebilirsiniz ki? 

55 Öğretimi tüm saflığıyla göstermek için acı çekmiş ve mücadele etmiş olanların bu sözleri 

duyduklarında ağladıklarını biliyorum. Benden bağışlanma ve ihlalde sebat etmek için güç istiyorlar ve 

ben de hepsine bağışlanma, güç ve ışık veriyorum. 

Alçakgönüllüleri kutsuyorum. Ama öyle olmayanlara şunu söylüyorum: Alçakgönüllü olun, sizi, 

mirasını babasının evinden uzakta çarçur ettikten ve ellerinin boş, bedeninin bitkin ve açıkta olduğunu 

gördükten sonra, babasının kollarını özleyerek eve dönen, benzetmemdeki Savurgan Oğul'a benzettiğimi 

unutmayın. Onu kabul etti ve tekrar yanında olmasından duyduğu mutlulukla bir ziyafet verdi. Sonra o 

oğul alçakgönüllü, itaatkâr ve babasına karşı sevgi dolu oldu. Çünkü günahlarının acısı yüreğine ışık 

getirmişti. 

Ama sizi şu anda mirasyedi bir oğul gibi kabul ettiğimi söylediğim sizler, gelişinizde bir ziyafet 

verdikten, sizi soframa oturttuktan ve lütuf armağanları yağdırdıktan sonra, kibirle dolup evimi gasp 

etmenizin doğru olduğunu mu sanıyorsunuz? 

56 Sözlerim yüreklerinizi harekete geçirdi ve bazıları bundan işlerini yüceltme, bazıları da düzeltme 

kararı aldı. Bunun üzerine Üstat size şöyle der: Arınma zamanı geldi. Toplumlarınıza geri dönün ve her 

birinize verdiğim armağanları geliştirin. Tanrısallığımın tayin ettiği zamandan önce kendinizi sözümden 

mahrum bulmak istemiyorsanız, bu kadar çok kusur ve saygısızlığın sona ermesi benim arzumdur. 

57 Sözlerimi inceleyin, üzerinde düşünün ve sonra hatalarınızı düzeltmek, kusurlarınızı düzeltmek ve 

ibadet biçimlerinizi arındırmak için kesin bir niyetle yola çıkın. Dua edin ve izleyin, kötü tohumu yok 

etmek, iyiyi ekmek ve meyvesini toplamak için hala zaman var. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 234 
1 Benimle birlikte olmak için kısa bir süreliğine dünyayı geride bıraktınız. Deneme üstüne deneme 

yaşadınız, ruhunuzda ışık kazandınız. Çünkü sevgim zor saatlerde sizinle birlikte oldu ve size teselli ve 

cesaret verici sözlerimi hatırlattı. 

2 Spiritüalist öğreti, insanlığın bu zamanlarda ışık ve teselli bulacağı yeni Ahit Sandığı'dır. 

3 Bu toplantı salonlarının kalabalıkları tutmak için yeterli olmadığını gördüğünüzde, sizi vadideki 

çayırlara, tarlalara, bir dağa çağıracağım ve orada Ruhumu aranızda göstereceğim. 

4 Genel olarak konuşmak gerekirse, insanlık şu anda benim sözümü duymadı. Ruhani ataletleri 

derindir ve bu nedenle huzur bulamazlar. 

5 Kutsal Ruh'u öğretmeniniz olarak aldınız. Bu yüzden sizi barıştan sorumlu tutuyorum. 

6 Bu ilahi öğreti, içerdiği tüm gerçeği keşfedebilmeniz için kapsamlı bir çalışma gerektirir. Ruhun 

kurtuluşuna giden yolu aydınlatan yıldızdır. 

7 Üçüncü Çağ dünyayı düşmanlıklar, günahlar ve fanatizm uçurumunda şaşırttı. Yeni Çağ'ın gelişini, 

yeni şafağın ortaya çıkışını hissetmeye hazır değildi. Yenilenme ve tövbe onları kırana kadar bir süre daha 

zincirlerine dayanmak ve sonra ahlaki ve ruhsal olarak yükselmek zorunda kalacaktır. 

8 Sadece seninle olduğumu düşünme. Dünyanın her yerinde insanların ruhları için bir sığınak 

buldukları dini topluluklar vardır ve her insanın içinde Kendimi ona tanıtmak için gittiğim bir yer vardır: 

ruh. 

9 Aşkım tüm kapıları huzur vaadiyle çalar. Güç sahibi olandan, dünyevi ihtişamıyla kendini 

beğenmiş olana, bilgeliğe ulaşmış olandan, dışlanmış ya da en bilinmeyen insana kadar hepsinin 

Rablerinin ziyareti vardır. 

10 Bu zamanda, melodik sesi yeryüzünün her yerinde duyulacak bir halk yetiştirmek için geldim. Ona 

bir avuç buğday emanet ettim ki, onu ekip biçsin. Ondan önce onu soframa oturttum ve içmesi için 

asmanın suyundan verdim ki, güçlensin ve gezintilerine dayanabilsin. Bilge öğütlerimle ona yanlış yolları 

tanımayı öğrettim ki kendini onlardan ayırabilsin. İçine girebilsin ve varlığımı her yerde hissedebilsin diye 

ona gerçek mabedi gösterdim. Onu serbest bıraktım çünkü şu anda ayaklarının ya da ellerinin zincirlerin 

ağırlığını hissetmesini istemiyordum. 

Ama ona büyük yetenekler ve görevler verdiysem, bu kendini kandırıp kibirlenmesi ve kendini bir kral, 

bir tanrı ya da bir yargıç sanması için değildir. Ben onun ruhuna sadece tevazu ile donanması ve hayatını 

hemcinslerine faydalı olma ve insanlığa hizmet etme görevine adaması için çok şey bahşediyorum. 

11 Tanrısallığıma geldiğinde, Bana yalnızca ektiklerinin meyvesini sunmasını ve günahları için 

Benden af dilememesini istiyorum. Sizler hazırladığım spiritüalist insanlarsınız. Bugün, öğretilerimi alıyor 

olsanız bile, hala hatalar yapıyorsunuz, çünkü yukarıya doğru nasıl evrimleşeceğini bilmediği için kendini 

yeryüzünde sürükleyen bu üzgün insanlığın bir parçasısınız. 

12 Sizi, çemberinden atlamaya niyetli olmayacağınız kurtuluş engeline götürmesi için önünüze bir 

çoban, İlyas'ı koydum. 

13 Kısmen sizin üzerinizde olan İşim, sorumluluklar, feragatler ve fedakârlıklarla dolu bir haç gibi 

üzerinizde ağırlaşacak. Ama her adımınızda ve her düşüşünüzde sizi tüm merhametiyle onaracak sevgi 

dolu bir desteğe sahip olacaksınız. 

14 Şimdiye kadar yürüyüşünüz sakar, dengesiz, beceriksizdi ve kusurunuzun bir sonucu olarak acı 

biçtiniz ve gözyaşı döktünüz. Bunun nedeni sizin hala küçük çocuklar olmanızdır. Gelecekte sizi illere 

giden yollara gönderdiğimde, yol boyunca güvenle ve inançla yürüyeceksiniz. 

15 Bu gün size söylüyorum: Kalbinizde ve ruhunuzda Beni barış, birlik ve iyi niyetle takip etmeye 

karar verin. Bu şekilde, Ebedi olanın 1950 için takdir ettiği şeyi bekleyeceksiniz. 

16 Bu anlarda, bu yükü taşımadan yolunuza devam edebilmeniz için günahlarınızı bağışladığımı fark 

edin. Ama günahın ağır yükünü bir kez daha ruhunuza yüklemeyin. 

17 Bakın: Size bağışlama sözümü verdiğimde, bu söz karanlığın içindeki ışık olur. 

18 Öğrenciler: Hepiniz buraya aynı şekilde gelmiş olsanız da, kaderiniz farklıdır ve göreviniz de 

farklıdır. 

Ruh dünyaya gelmeden önce yaşamdaki yolunu önceden görmüştür ve bu bilgi enkarne olduktan sonra 

deneyime ve sezgisel bilgiye dönüşmüş, böylece kendisini uçurumlardan ve düşüşlerden kurtarmıştır. 
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Bu öğretilerde bilgeliğimi ortaya dökerim. Çünkü sizler, insanlığa göndereceğim ustaların yolunu 

hazırlayan öğrencilerimsiniz. Bu hazırlık yolu tehlikeler ve ayartmalarla doludur. İzleyin ki çalılıkların 

arasındaki kurdu keşfedebilesiniz. O zaman düşmanınızın dayanamayacağı sevgi kılıcını kuşanacaksınız 

ve devedikenleri ve dikenlerle kaplı tarlalar çiçekli vadilere dönüşecek. 

19 Bu ışık sözünü işittiğinize göre, yarın yanlış yollara sapmanız doğru olmaz. 

20 Sevgiyi uygulayın, sevginin bir kızı olan merhameti gösterin ve kurtulacaksınız. Size emanet 

ettiğim ekmeği saklamayın. 

21 İnsan kardeşlerinizin acılarına kayıtsız kalmayın, çünkü o zaman benim öğretime iman ekmemiş 

olursunuz. Kendinizi her bir ruhun içine koyun ve hepsinin gerçeği, yani ışığı aradığını fark edeceksiniz. 

"Beden" ruhun mücadelelerini nadiren açığa çıkaracaktır. 

22 Kendinizi hazırlayın. Çünkü siz bu dersi öğrendikçe, muhtaçlar merhamet ve şefkat için 

haykırıyor. 

23 Öğrenciler, değerli olan bu zamanı iyi kullanın. İnsanların yürekleri olan Rab'bin tarlalarında işçi 

olmak üzeresiniz. Yorulmadan illere ve evlere gitmelisiniz, çünkü uyku zamanı sona erdi. 

24 İnsan kardeşlerinizin kalplerinin sizi kabul etmeye çoktan hazır olduğunu gördüğünüzde gerçekten 

şaşıracak ve çok sevineceksiniz. 

25 Ruhaniyetten inen ışık ruhları, insanların yollarını izler ve çalışır ─ hem önemli hem de göze 

çarpmayan. 

26 Şimdi yeryüzünde yaşayanlar ve artık yaşamayanlar için bir lütuf anıdır, çünkü ilk kez 1866'da bu 

şekilde duyulan sesimi duyuyorlar. 

27 Beni ilk dinleyenler işime bir ağaç gibi davrandılar, ilk dalları kesip farklı alanlara naklettiler. 

Bazıları öğretilerimi iyi yorumladı, bazıları ise yolu kaçırdı. 

28 Yoksul toplantı salonlarının gölgesinde toplanan gruplar küçüktü. Ama sayıları arttıkça ve 

kalabalıklar çoğaldıkça, hepsinin kendilerini tek bir Üstadın öğrencileri olarak tanımaları ve öğretiyi aynı 

şekilde uygulamaları için onları birleşmeye çağırdım; böylece tohum "işçilerin "* takdirine göre değil, 

İlahi İrade'ye göre ekilecekti. 
*

 
 İsa'nın "bağdaki işçiler" benzetmesine gönderme. 

29 Yeni Antlaşma'nın Ruhani Sandığı'nın önünde, kalabalıklar teslimiyet, itaat ve iyi niyet yemini 

ettiler; ancak kasırgalar ve fırtınalar güçle gelip ağacın dallarını kırıp geçirdiğinde, bazıları zayıf düştü, 

diğerleri ise kararlı kaldı ve yeni "işçilere" "tarlaları" işlemeyi öğretti. Bu vahyin büyüklüğünün farkına 

varan bazıları, kendilerini diğerlerinden üstün kılacak bir bilgi ve güç elde etmek için gizemlerime 

isteğimden daha fazla nüfuz etmeye niyetlendiler; ancak çok geçmeden adaletimle karşı karşıya kaldılar. 

30 Bu çalışmanın büyüklüğünü saflığında, sadeliğinde keşfedemeyen diğerleri, tezahürlerime ciddiyet 

katacaklarını düşünerek mezheplerden ve kiliselerden ayinler, semboller ve törenler benimsediler. 

31 Size "güçlü insanlar" dedim çünkü insan eliyle yazılmamış gerçek bir bilgelik kitabı olan ilahi 

Sözümden beslendiniz. Her kelime içinde bir sayfadır, her sayfa önemlidir. Bunu anlayın, iletilerimi 

ezberlemekle yetinmeyin. O zaman bu kitap kalplerinizde korunacaktır. 

32 Artık sizinle konuşmayacağım zaman yaklaşırken, sizden öncekilerin nasıl düzelteceklerini 

bilmedikleri her şeyi düzeltiyorum. Çünkü öğrencilerim arasında talimatlarımı anlamayan yeni gelenler ya 

da nasıl ekeceklerini bilmeyen "işçiler" istemiyorum. 

33 Size öğrettiğim öğreti yeni değildir. Benim gelişimle birlikte yeryüzünde yeni bir dinin ortaya 

çıktığını söylemeyin. Bu Çağdaki tezahürüm size zamanın başlangıcından beri sizin için çizdiğim yolun 

aynısını gösterir ve Sözüm size daha önce aldığınız Yasa ve Öğretinin sırlarını açıklar ve ifşa eder. 

34 Yabancı olarak adlandırdığınız kişiler, geçici olarak saflarınızı artırmak ve İlahiyatımın müritleri 

olmak için aranızda bulunuyorlar. Hepsini gerçek kardeşleriniz olarak kabul edin. Kötü örnek olmayın, 

randevuları gizlice kabul etmeyin, sorumlulukları aceleyle üstlenmeyin ya da size ait olmayan şeyleri 

üstlenmeyin; çünkü o zaman yetiştireceğiniz bitkilerin çoraklaştığını göreceksiniz. Bu, kalplerinizde 

büyük bir acıya neden olacaktır. 

35 Kendinizi hazırlayın. Çünkü size daha önce de söylediğim gibi, farklı dini cemaatlerden 

kardeşleriniz kapılarınızı çalacak, bazıları kendilerinden gizlediğinize inandıkları şeylerin hesabını 

soracak, bazıları sizden birçok sırrı açıklamanızı isteyecek, bazıları da kalplerinize sığınmak ve teselli 
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bulmak isteyecek. İhtiyaç sahiplerini barındırmak ve size soru soranlara tatmin edici bir yanıt vermek için 

kendinizi hazırlayın. 

36 Bırakın yüksekler ve alçaklar, öğrenenler ve öğrenmeyenler size ulaşmanın yolunu bulsun. Ama 

işimde sahtekârlığın yayılmasına ya da işime karışmasına izin vermeyin. 

37 Benim öğretilerim insanları sevgisi, nezaketi ve adaletiyle ikna ederek dönüştürmeli ve onlara 

yenilenme ve huzur getirmelidir. "Krallar" "tahtlarından" alçakgönüllülükle ineceklerdir. Kardeş katili 

savaşlar yerini bağışlama ve uzlaşmaya bırakacaktır. Kötü tutkular dizginlenecek ve içgüdülerini tatmin 

etmek için birbirlerini öldüren hayvanlarınkine benzeyen kana susamışlık yerini insanlık duygularına 

bırakacaktır. 

38 Buradaki insanlar yeryüzünün iyi ruhu, barış ve bereket ruhu olacaklar. 

39 Sevgili öğrenciler: Henüz maddi kitaplardan oluşmayan öğretilerim sizinle birliktedir. 

40 O zaman, basit ve sade anlayış organları aracılığıyla Sözümü duymanızı sağladığımda sizi 

şaşırttım. Ama bu, bilginleri gücümle şaşırtmak için basit ya da cahil insanları kullandığım ilk sefer değil. 

41 Beni işiten sizler, bu nedenle hepinizin aynı seviyede olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü bu şekilde 

aktif olan ruh, tembel olandan ve meyvelerinin tadını çıkarırken bencilliğinde gevşeyen ruhtan daha hızlı 

gelişir. 

42 Aradığım ve yakında Benimle doğrudan ve ruhsal olarak iletişim kurabilecek şekilde hazırladığım 

ruhunuz olsa da, insanlık da gözlerini yaşayan ve gerçek Tanrı'ya çevirecek ve imgeleri ve benzerlikleri 

unutacaktır. Ama size şunu söyleyeyim, kurtuluş ışığı olarak Benim Yasamdan hiçbir zaman yoksun 

kalmadınız. Uzun zaman önce Musa'ya ilham edilmişti. 

İçinde iki emir vardır ki, insanlar tarafından uygulandığı takdirde, tüm Öğretime iman getirecek, tüm 

Yasa'yı yerine getirecek ve mükemmelliğe doğru bir adım olacaktır. Bunlar size Tanrı'yı tüm kalbiniz ve 

ruhunuzla sevmenizden ve komşunuzu kendiniz gibi sevmenizden söz eden şeylerdir. 

43 Benim yasam insanlar arasında uygulanmaz; bunun kanıtı adaletsizliktir. Zenginin yoksulu nasıl 

aşağıladığını, güçlünün zayıfı nasıl ezdiğini, hayattan zevk alanın acı çekeni nasıl umursamadığını görün. 

Bu nedenle bu zamanda yoksulları, zayıfları ve acı çekenleri onurlandırarak adaleti tesis etmek istedim ki 

kalpleri neşeli olsun ve dudakları kırıldıkları kişiler için sevgi ve bağışlama sözcükleri söylesin. Böylece 

size Cennetin Krallığı'nın hazinelerini elde etmenin yolunu gösteriyorum. 

44 Yakında sizi illere, köylere, şehirlere ve halklara merhamet yaymanız için göndereceğim ki bu 

insanlık lekelerini temizlesin ve kurtuluşa ersin. Yoksa bu dünyanın sonsuza dek bir kefaret yeri olarak 

kalmasını mı istiyorsunuz? Ruhumun huzurunu bu dünyada hissetmenizi istiyorum, bağrımda tadacağınız 

huzurun beklentisi içinde olmanızı istiyorum. 

45 1866'da sizinle bu şekilde konuşmaya başladığımdan beri ne kadar ısrarcı ve yorulmak bilmeyen 

biri olduğumun farkına varın. Çünkü sözümün ilhamı bittikten ve ruhumun sizinkine doğrudan tezahür 

etme zamanı, yani cennetin yeryüzüne tezahürü aranızda başladıktan sonra sizi hazırlıklı ve birleşik 

bırakmak istiyorum. Ancak "sözüm" daha sonra "buluttan" sezgi, ruhani yüz ve ilham olarak kendini 

göstermeye devam edecektir. 

46 Bu zamanın ilahiyatçıları Benim Sözümü ve yeni Kutsal Yazıları araştıracak ve soracaklar: "Bu 

şekilde konuşan siz kimsiniz?" Tıpkı eski din bilginleri ve Ferisilerin isyan edip Bana, "Sen kim oluyorsun 

da Musa'nın Yasası'na karşı gelip onun yerine geçiyorsun?" dedikleri gibi. O zaman üç vahyin her zaman 

öğrettiğim ve takip ettiğim tek yasa olduğunu anlamalarını sağlayacağım. 

47 Bu Çağ'da Beni kınayanların çoğu "İkinci Çağ "da şüphe edenlere aittir. Ama onları korudum ve 

Yasamın zaferine tanıklık etmeleri ve gözlerini Işığa açmaları için tekrar dünyaya gönderdim. 

48 Öğrencilerim, Sözümün sütünü ve balını gerçekten içtiniz. Kalplerinizi Efendinizle konuşmak için 

hazırlayın. İlyas sizi Bana götürür ve ruhunuzu huzur bölgelerine yükselmeye davet eder. Bu, sağımda 

olabilmeniz ve sözümle sevinebilmeniz için size dünyanın değersizliklerini unutturur. 

49 Sizi tek bir halk olarak birleştirmek için farklı illerden ve uluslardan çağırdım. Öğrettiklerimi 

kulaklarınıza ulaştırmak için sizi bu mütevazı evlerde bir araya getiriyorum. Varlığımı hissettiniz ve 

adımlarımı takip ettiniz. Çünkü sizler, pek çok kişinin ancak 1950'den sonra öğreneceği bu işin sadık 

tanıkları olacaksınız. Ama buyruklarıma itaat edene ne mutlu, çünkü o her zaman için hazırlıklı olacaktır. 

50 Üçüncü Çağ'da geliş nedenimi ve tezahürlerimi Sözümün özünde size bildireceğim, öyle ki asla 

hataya düşmeyesiniz. Çünkü size şunu söyleyeyim, ben ayrıldıktan sonra sahte peygamberler ortaya 
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çıkacak ve siz onları dinlemeyeceksiniz. Bu saatten sonra Beni bugün sizinle konuştuğum biçimde 

aramayın, çünkü o zaman sizi uyardıktan sonra gözümde büyük bir günah işlemiş olursunuz. 

51 O zaman Beni yalnızca ruhsal olarak aramalı, Bana inancınızı ve eylemlerinizde kaydettiğiniz 

ilerlemeyi sunmalı ve birliğe doğru çalışmalısınız. Toplantılarınıza yeni öğrenciler çekeceksiniz, çünkü bu 

halk bu ve diğer uluslarda çoğalacak. 

52 Size gösterdiğim yol sevgi, feragat ve fedakârlık yoludur. Bana ulaşmak için, çoğu zaman sizin 

için en değerli olan şeyleri feda etmeniz gerekecektir. Dünyevi tatminlere bağlı olan kalbiniz, kendisini 

Benim Doktrinimi incelemeye ve kavramaya adamak için bunlardan uzaklaşmak zorunda kalacaktır. 

53 İkinci Çağ'da, Sözüm çok sayıda insan tarafından duyuldu. Aralarından on iki kişi seçtim ve onları 

öğrencilerim yaptım. Benim sözümle talimat aldılar. Aşkım onların kalplerini bir keski gibi her türlü 

şekilde işledi. Bana yakın yaşadılar, bu ilahi tezahürlerin büyüklüğünü hissettiler, örnek eylemlerimde 

sevgi ve kurtuluş kaderimi okudular. Onlar Benim Davam uğruna acı çektiler ve Ben aranızdan 

ayrıldığımda, Benim havarilerim oldular. 

Benim adımlarımı takip etmek için her şeyi bıraktılar. İftira ya da yalan tanıklık onları geri adım 

attırmadı. İçlerinde sadece sevgi ve bağlılık yaşıyordu. Ruhlarına ektiğim şey meyve verdi ve ayrılışımdan 

önce ve sonra Bana tatmam için meyvelerini verdiler, onları tatlılık ve teslimiyetle dolu buldum ve onlara 

dedim ki: Bundan böyle Beni de dinleyin, daha sonra sizin ağzınızdan henüz bilmediğiniz büyük vahiyleri 

açıklayacağım. "Söz tükenmez ve ilham verimli olacak, bu da sizin aktarımınız aracılığıyla birçok şekilde 

ortaya çıkacaktır. Hepiniz insanlığa bir armağan olacaksınız ─ Benim gerçeğime tanıklık etmeleri için 

onlara verdiğim bir armağan. 

54 Öğrencilerim tüm eylemlerinde Beni örnek alacaklarına ve benim onlara yaptıklarımı insanlığa 

yapacaklarına söz verdiler. Onlar işlerini tamamladılar ve onların örneği ebedidir. 

55 Aynı şekilde, aynı sevgiyle sizi Üçüncü Çağ'a hazırlıyorum ve size soruyorum: Eğer Benim 

isteğim olursa, ruhlarınızı mükemmelleştirmek için size gönderdiğim sınavları kabul etmeye hazır 

mısınız? ─ "Evet," deyin Bana yüreklerinizin derinliklerinden. "Seni seviyoruz ve Sana hizmet etmek 

istiyoruz, ancak tüm yardımını bekliyoruz." 

Size söylüyorum: Cesaretim sizi asla terk etmeyecek. Işığımın size her zaman görevlerinizi göstermesi 

ve işlerinizin her zaman yasalarıma uygun olması için size rehberlik edeceğim. 

56 Sizler yükseldiniz ve Ruhsal Yaşamı zaten hissediyorsunuz. Kısa bir süre için sizi bekleyen 

krallığın huzurunu hissettiniz, görevinizi yerine getirmenin tatminini tattınız ve Bana şöyle dediniz: 

"Efendim, Sana sunduğumuz tohumu incele ve bize görevimizi yerine getirip getirmediğimizi ya da ihlal 

edip etmediğimizi söyle." Ama sana söylüyorum: Sevginizi ve iyi niyetlerinizi aldım. Rahat olun, 

imtihanlarda galip gelmek için büyük bir güce ve her kötülüğe karşı bir panzehire sahipsiniz. Ne kadar 

güçlü olduğunuzu görebilmeniz için tüm yeteneklerinizi kullanın. Yeteneklerinizi besleyeceğim, onları 

büyüteceğim ve onlardan yararlanacağım. Çünkü insanlık için büyük meyveler vermelisiniz ve o zaman 

kendinizi Benim lütuf hediyelerim ve faydalarımla dolu göreceksiniz. 

57 Hazır olduğunuzda, acı çekenlere kayıtsızca bakmayın, yoksulları hor görmeyin. Merhamet 

gösterin, ışığım onların yaşamlarını aydınlatsın, içinize yerleştirdiğim sevgi onlara ulaşsın ve onlara 

sıcaklık, cesaret ve umut versin. 

58 Daha yüksek sesle ve özverili bir sevgiyle ruhen sevin. Benim seni sevdiğim gibi sen de beni sev. 

İnsan kardeşlerinizi sevin, çünkü ben onların her birinin içindeyim. 

59 En alçakgönüllüler arasında alçakgönüllü olun, herkesin hizmetkârı olun, tıpkı benim sizin 

hizmetkârınız olduğum gibi. Sık sık talimatlarınızı aldım ve size öğretmek için size itaat ettim. Hizmet 

eden kişi kendini alçaltmaz, aksine onurlandırır. Ancak hizmetiniz için ödeme talep etmeyin. Dünya 

üzerinde sizin çalışmalarınızı takdir edebilecek kimse yok. Liyakatinize göre size adaletle vereceğim. 

60 Bütün işlerinizi Bana bırakın, Ben onları iyilikle yargılayacağım. Niyetinizin iyilik yapmak 

olduğunu, kurtuluşunuz için size verdiğim ilkeleri savunmaya çalıştığınızı, Beni dinlemeyi ve Bana itaat 

etmeyi bildiğinizi görürsem, çalışmalarınızı kabul edeceğim ve böylece sadece kendinize değil, kardeşlik 

bağlarıyla bağlı olduğunuz ve ailenizi oluşturan ruhani ev sahiplerine de kurtuluş getireceksiniz. İyi 

örneğiniz sadece yaşadığınız dünyada değil, yaşamın diğer düzlemlerinde de yankı bulacak ve zaman 

içinde çoğalacak bir tohum gibi olacaktır. Ve meyvelerini Benimle birlikte toplayacak ve kendinizi 

onlardan sonsuza dek besleyeceksiniz. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 235 
1 Size yeni bir gün gibi geldim, anlayış eksikliğinizi ve şüphelerinizi ışığımla sevgiyle giderdim. 

2 Sizi güç ve lütufla dolduracak iyi yiyeceklerle ağzınızı besleyebilmeniz için Benim tarafımdan 

hazırlanan ziyafete gelin. 

3 Sizi huzurun tadını çıkarmaya ve sıkıntılı denizden kurtulmaya davet ediyorum ve sizin için bir 

kez daha kardeşlik ve sevgi yolunu işaretliyorum, çünkü erdemin ve görevin yerine getirilmesinin bir 

örneği olmanızı istiyorum. 

4 Tehlikeler ruhunuzu kuşatır ve tehdit eder. Ama ışığım sizi uyanık tutar ve dualarınız sizi muzaffer 

kılar. Bu dünyanın kötülük ve bencillikle dolu olduğunu görüyorsunuz. Adam ve kadın kendilerini yaralar 

ve yollarını devedikenleri ve dikenlerle kaplarlar. Çocukların yoldan çıktığını gördüğünüzde üzüntü 

duyarsınız. İşte tam da burada ışık, teselli ve huzur elçilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

5 Fırtınalar insanlığı kırbaçlarken, sizi barışın askerleri yapmak için ruhunuzun önünde Yaşam 

Kitabı'nı yaprak yaprak inceliyorum. 

6 Ruhum sizinle insan aklı aracılığıyla konuşur. Bu zamanda "Söz" insan olmadı ve bu nedenle size 

tekrar söyleyebilirim: Beni görmeden iman eden kutsanmıştır, çünkü Benim gizli hazinemden birçok 

öğretiyi öğrenecektir. 

7 Öğrencilerim, bildirimin bu şeklinin sonu olan yakın geleceği düşünün. 1950 yılı yaklaşıyor ve 

ondan sonra artık benim sözümü duymayacaksınız. Dikkat etmezseniz, ayartma sizi ele geçirecek ve sahte 

Mesih, bugün Benim hizmetimde olan ve yarın zayıflıkları nedeniyle Sözümün sona erdiğini inkar edecek 

olan "işçiler" aracılığıyla kendini sunacaktır. Kardeşlerinin gözlerine karanlık bir bandaj takacaklar ve 

kalabalıkları acı ve karanlığın yoluna sürükleyecekler, ruhlara cehalet zincirleri takacaklar ve önlerinde 

terk edilmişlik ve acının uçurumlarını yırtıp açacaklar. O zaman bu kafa karışıklığına düşenler, günaha 

düşmemeniz için Efendinin sizi zamanında uyardığını unutarak, Bana küfredecek ve Beni kınayacaklardır. 

8 Yolu tanıyın, Kutsal Ruh'un bilgeliğiyle sizi dinlendirmek, bedenin zayıflığını ve dünyanın 

tuzaklarını nasıl yeneceğini bilen ruhunuzun gelişini kutsayan göksel sesi duymanızı sağlamak için dağın 

tepesinden sizi çağırdığını kabul edin. 

9 Ruhunuz ona sunduğum şarabı içsin, kendini Benim sevgimle beslemeye devam etsin. Hastalar 

sağlığına kavuşacak ve körler ışığımı görecek. Çünkü bu kalpler, kokusu Baba'ya ulaşacak bir çiçek gibi 

açılacaktır. 

10 İlahi Ruhumun merhameti bedeninizi ve ruhunuzu canlandırsın, sevgili öğrencilerim. 

11 İnsanın anlama yetisi aracılığıyla size bir ders vermek için sizi küçük çocuklar gibi kabul 

ediyorum. 

12 Bana yaklaşın, Beni dinleyin ve cümlelerimin her birini tutun, onları kavrayın, çünkü anlamları 

sayesinde acılarınızı, sıkıntılarınızı ve üzüntülerinizi unutabileceksiniz. Geçmişi kısa bir süreliğine unutun 

ve şu anı yaşayın. Ben Yol, Gerçek ve Yaşam'ım. 

13 Saf düşüncelerinizi bu yüce ana adayın, çünkü kalbinizin en iç kısmına ulaşmak istiyorum. 

14 Sözüm aracılığıyla öğrettiklerimi anlayıp yaşayabildiğinizde ve ruhunuzun yetilerini 

geliştirdiğinizde, kalplerinizi bu ilahi kaynağın suyuyla doldurmuş olacaksınız ve bununla muhtaçların 

susuzluğunu giderebileceksiniz. 

15 Öğretilerimin amacı insanlığın ahlaki ve ruhani kurtuluşudur. Yukarı doğru evriminizde size 

yardımcı olmak için, ruhum bu ışığı yayıyor. Mesajımın anlamı budur. 

16 Size doğrusunu söyleyeyim, insanın yenilenmesi kadınla başlamalıdır ki, yarının erkekleri olacak 

meyveleri, sizi yozlaşmaya götüren lekelerden arınmış olsun. 

17 Bundan sonra, bu restorasyon işinde kendi payına düşeni yapmak erkeğe düşecektir; çünkü bir 

kadını yozlaştıran herkes onu yeniden ayağa kaldırmak zorunda kalacaktır. 

18 Unutmayın ki erkekler, erdemli kadınların hassas ve zayıf yanlarını arayarak onları ağlarına 

düşürenler çoğu zaman sizler oldunuz. Ama eskiden berrak olup da şimdi sönük olan o aynaları, ruhlarının 

saflığını ve güzelliğini yeniden yansıtacak hale getireceksin. 

19 Neden eskiden yozlaşmış bir hayata sürüklediğiniz kişileri bugün hor görüyorsunuz? Neden 

kadınların yozlaşmasından şikayet ediyorsunuz? Şunu anlayın ki, eğer onları benim yasamın, yani kalbin 
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ve ruhun, saygının ve hayırseverliğin yasasının yolundan götürseydiniz, onları alçaltan tutkuyla değil, 

yücelten sevgiyle sevseydiniz, ağlayıp yakınmak için hiçbir nedeniniz olmazdı ve onlar da düşmezlerdi. 

20 Erkek kadında erdem ve güzellik arar ve bekler. Ama hak etmediğiniz bir şeyi neden talep 

ediyorsunuz? Görüyorum ki az sayıda meziyetiniz olmasına rağmen hala büyük meziyetlere sahip 

olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yıktıklarınızı eserlerinizle, sözlerinizle ve düşüncelerinizle yeniden inşa 

edin ve onura, ahlaka ve erdeme sahip oldukları değeri verin. 

21 Eğer bu şekilde çabalarsanız, İsa'ya kurtuluş işinde yardım etmiş olursunuz ve iyi eşler ve onurlu 

anneler tarafından onurlandırılan evleri gördüğünüzde yüreğiniz sevinçle dolacaktır. Erdemin, onu 

kaybetmiş olanlara geri döndüğünü gördüğünüzde sevinciniz büyük olacaktır. 

22 Kurtuluş herkes içindir. Neden en büyük günahkâr bile kurtulmasın? Bu nedenle sizlere şunu 

söylüyorum: Öğretilerimin ışığıyla onlara yeni bir umut aşılayarak mahvolmalarına neden olduklarınızı 

kurtarmak için Benimle birlikte çalışın. Sevgi dolu düşüncelerim onların zihinlerine ve kalplerine ulaşsın. 

Mesajımı onlara hapishanelerde ve hastanelerde, hatta bataklıktaki yerlerde de ulaştırın. Çünkü orada 

pişmanlık ve acıyla ağlayacaklar, çünkü dünya ayartılarıyla onları yıkıma sürüklerken yeterince güçlü 

değillerdi. 

23 Her kadın bir zamanlar çocuktu, her kadın bir zamanlar bakireydi, bu yüzden onun kalbine 

empatiyle ulaşabilirdiniz. 

24 Bu erdemleri lekelememiş olanlardan yararlanacağım ve bu görevi onlara emanet edeceğim. Size 

söylediğimi hatırlayın: "Yaptıklarınızla tanınacaksınız". 

25 Ruhun dünyevi tezahür aracılığıyla konuşmasına izin verin. 

26 Fakat Benim o varlığa yerleştirdiğim sevgi teşviklerine saygı göstermeye istekli olmayanlara şunu 

söylüyorum: Hissettiğiniz sevgi olmadığı halde neden sevdiğinizi söylüyorsunuz? Neden başkalarının 

düşmesine neden oluyorsunuz ve sizi hiçbir şey durdurmuyor? Bir düşünün: Yaprakları dökülmüş bu 

çiçeklere yaptığınız şey annenize, kız kardeşinize ya da çok sevdiğiniz ve bu nedenle saygı duyduğunuz 

eşinize yapılsaydı kalbiniz ne hissederdi? Onları büyük bir sevgiyle yetiştiren ebeveynlerinde açtığınız 

yaraları hiç düşündünüz mü? 

27 Vicdanınızın ışığında gerçek bir sorgulamayla, ekmediğinizi biçip biçemeyeceğinizi kalbinize 

sorun. 

28 Komşularınızı incitmeye devam ederseniz gelecekteki yaşamınız için ne hazırlıyorsunuz? Kaç kişi 

kurbanınız olacak? Senin sonun ne olacak? Doğrusu size söylüyorum, tutkularınızın kasırgasında birçok 

kişiyi kurban ettiniz; bazıları şimdiki zamanınıza, diğerleri geçmişinize ait. 

29 Sadakatsizliklerin ve yalanların cenneti olan kalbin ve ağzın, gerçeğin ve iffetli sevginin cenneti 

olmasını istiyorum. 

30 Söz ve örneğinizle komşularınızın yolunu aydınlatın ki, düşmüş kadınların kurtarıcıları 

olabilesiniz. Ah, keşke her biriniz en azından bir tanesini kurtarabilseniz! O kadın hakkında kötü 

konuşmayın, çünkü birini yaralayan incitici söz, onu duyan herkesi incitir ─ çünkü o andan itibaren onlar 

da kötü yargıçlar haline gelirler. Başkalarının eylemlerine ve sırlarına saygı gösterin; çünkü onları 

yargılamak size düşmez. Günaha düşmüş ve yeniden dirilteceğim insanları, saflık gösterip yine de günah 

işleyen ikiyüzlülere tercih ederim. Büyük bir günahkârı, ama samimi olanı, sahte bir erdem gösterisine 

tercih ederim. Eğer kendinizi süslemek istiyorsanız, bu samimiyetin bayramlık giysileri olsun. 

31 Yüksek duygulara sahip erdemli bir kadın bulursanız ve onu sevmenize rağmen ona gelmeye layık 

olmadığınızı hissederseniz ve bunun üzerine onu aşağılar ve hor görürseniz ve günahınızın acısını çekip 

kabul ettikten sonra teselli için ona dönerseniz, kapısını boşuna çalmış olursunuz. 

32 Eğer her bir erkeğin hayatında rol oynayan tüm kadınlar ondan sevgi, saygı ve anlayış sözcüklerini 

ve duygularını almış olsalardı, dünyanız şu anda günahın doruğunda olmazdı. 

33 Eşinize kötü davranmayın, merhametli olun, o sizin bir parçanız. Size "Birbirinizi sevin" demiştim. 

Kendi ailenizden başlayın, çünkü o zaman diğerlerini de sevecek ve anlayacaksınız. 

34 Sevgi ve barışın Efendisi, samimiyet ve aynı zamanda adalet dolu sözleriyle sizi sarstı. Çünkü 

sizinle her zaman yumuşak başlılıkla konuşsaydım, işim tamamlanmış olmazdı. Bazen okşayan bir bahar 

esintisi, bazen de savuran bir sonbahar fırtınasıyım. Bunun nedeni, zaman zaman kendinizi çok büyük 

hissetmenizdir. Sevildiğinizi ve takdir edildiğinizi hissedersiniz ama gerçekte kibirli, bencil ve 
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kalpsizsinizdir. Sefaletinizi bilmiyorsunuz, bunu size sadece ben açıkladım ki olgunlaşmamışlığınızın 

farkına varabilesiniz. 

35 Düşünmeye, çalışmaya ve yaşamaya başlayın, insanlığın kendisine iyi işlerinin örneğiyle kurtuluş 

yolunu gösterecek yeni erkek ve kadınlara ihtiyacı var. 

36 İnsanlar, insanlar, hepiniz birbirinizle çatışıyorsunuz! Sizi kötülüğünüzü inkâr ederken ve utanç 

lekelerinizi gizlerken, büyüklük sandığınız şeylerle övünürken buldum. Ama size şunu söyleyeyim ki, 

görünürdeki yüceliğiyle kendini övgüye değer bulan kişi, ruhen fakir bir adamdır. Erdemlerden yoksun 

oldukları için başkalarının kusurlarına küfreden ve başkalarının günahlarını yargılayanlara, ikiyüzlü 

olduklarını ve adalet ve hakikatten çok uzak olduklarını söylemeliyim. 

37 Sadece bedenin canını alanlar değil, iftira yoluyla kalbi parçalayanlar da cinayet işler. Kalbin 

duygularını, inancı, ideali öldürenler ruhun katilleridir. Ve kaç tanesi özgür, hapishanesiz ve zincirsiz 

yaşıyor. 

38 Sizinle bu şekilde konuşmama şaşırmayın, çünkü aranızda yıkılmış evler görüyorum, çünkü 

görevlerinizi göz ardı ederek, sevdiklerinizin acılarını ve terk edilmelerini umursamadan onların dışında 

yeni taahhütlere girdiniz. Etrafınıza bakın, kaç tane yıkık yuva, kaç tane ahlaksız kadın ve kaç tane babasız 

çocuk var. Bu kalplerde şefkat ve sevgi nasıl var olabilir? Bu insanların mutluluğunu öldüren ve kutsal 

olanı yok eden kişinin bir suçlu olduğunu düşünmüyor musunuz? 

39 Kötülüğe o kadar alıştınız ki, milyonlarca hayatı bir anda yok edebildikleri için bu yeni ölüm 

silahlarını icat eden insanlara bile büyük diyorsunuz. Ve hatta onlara alim diyorsunuz. Sebebiniz bunun 

neresinde? Kişi ancak ruh aracılığıyla büyük olabilir ve yalnızca hakikat yolunda yürüyen kişi öğrenebilir. 

40 Savaş çığırtkanlarını Büyük Dâhilerle karıştırmayın ki, dışarıya karşı sahip olmadıkları bir asalet 

sergilemelerine rağmen ruhlarında sadece kötülük taşıyanlara hayranlık duymayasınız. Eğer bir an için 

aklın ve vicdanın sesini duyacak olsaydınız, bu onları bulundukları kaideden indirirdi. Ancak yozlaşmış 

kişi kendini olduğu gibi tanımayı umursamaz ve içinde taşıdığı sefil insanı bir an için gördüğünde, 

düşüncelerini başka bir şeye yöneltmeyi tercih eder. Hatalarını fark etmek ve değerlendirmek onun için 

hoş değildir. 

41 Ey yeryüzünün insanları, her fırsatta sizi değersiz eylemlerinizden dolayı kınamak için yükselen 

vicdanın o iç sesinin mesajını nihayet ne zaman duyacaksınız? 

42 Beni tedirgin dinliyorsunuz ve bunun nedeni ─Mesih'in doğruluğu konuştuğunda─ insanın 

borçluluğunun bilinciyle sessizliğe bürünmesidir. 

43 Bugün size, yolunda tökezleyen kadını kurtarmanız için ilham verdim; ve sonra kurtardığınız 

kadını Bana sunduğunuzda, ona bir çiçek, kutsamalar ve çok büyük bir huzur vereceğim, böylece bir daha 

düşmeyecek. 

44 Bu görevi bu şekilde yerine getirirseniz, dünya tarafından yaralanmış olan varlıklar İsa'nın 

sevgisinin kalplerine girdiğini hissedeceklerdir. 

45 Dualarında Bana şöyle dediklerini duyacağım: "Babam, günahıma bakma, sadece acıma bak. 

Yolsuzluğumu yargılama, sadece kederime bak." O anda tesellim o acı çeken kalbin üzerine inecek ve 

gözyaşlarıyla kendini arındıracak. Keşke günahkârın duasının, kendini doğru ve saf sanan 

gururlununkinden daha keskin bir şekilde hissedildiğini bilseydiniz. 

46 Sözümü işiten kalabalıklar arasında size sözünü ettiğim kadınlar da vardır. Mantom onları sizin 

bakışlarınızdan ve yargılarınızdan korudu, çünkü onları Ruh'un büyük ziyafet sofrasına da oturttum. 

47 Onları bu sevgi ve bağışlama şölenine çağırdım ki, insanlar arasında arayıp da bulamadıkları 

sevgiyi benim huzurumda hissedebilsinler. 

48 O acılı yüreklere şefkatim akacak ve onlarla konuşacağım ve onlar Beni hissedecek ve Bana 

inanacaklar. 

49 O zaman kirleten ve kurtaran işin doğasını göreceksiniz. Gerçek sevginin gerçekleştirdiği 

mucizeleri deneyimleyecek ve böylece kendinizin yok ettiklerinizi onarması için Rabbinize yardım 

edeceksiniz. Senin kirlettiğini ben temizleyeceğim. O zaman o dökülen çiçekler bir kez daha erdemleri ve 

kokularıyla evrenin sunağını süsleyecektir. 

50 Kendileri de günahkâr olan kişilerin dudakları aracılığıyla günahkârları nasıl bağışladığımı görün! 

51 Ama siz, daha yüksek sosyal sınıflara ait olduğunu düşünen ve günah işlemiş olanlara 

yaklaşmaktan utanan kadınlar ─ ruhsal olarak hepinizin eşit olduğunu anlamadığınız için bundan rahatsız 
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oluyorsanız vay halinize! Birçoğunuz fiziksel olarak günah işlemediniz, ama düşünce olarak günah 

işlediniz ve kaçınız da yanlış adımlarınızı gizlemeyi başardınız! Madem günah işlediniz ─ neden 

öfkeleniyorsunuz? Size diyorum ki, kızlar, eşler ve anneler, bugün size ilham verdiğim asil ideal için 

mücadele etmelidir. 

52 Bu, Efendi'nin size güç ve sevgi veren sözüyle verdiği talimattır. Çalışın ve sevin ki yüreğiniz 

Dağdaki Vaaz'da size sözünü ettiğim huzura ve ruhsal mutluluğa erişebilsin. 

53 Ben size inmiyorum, ama siz sesimi duymak için "buluta" yükseliyorsunuz. 

54 Üçüncü Çağ'da, İlahi Kelam insan olmadı, size ruhani formda geldi. Yeryüzünün yaşadığınız bu 

kısmı bugün Benim vaatlerimin ve öğütlerimin gerçekleşmesi için yazılmıştır. Vasiyetlerimin üçüncüsünü 

burada yazıyorum ve Beni beklemeniz için sizi burada topladım. Çünkü siz de geçmiştekilerle aynısınız. 

Tıpkı o dönemde Beni beklediğiniz ve bekleyişinizin acı verici, özlem dolu olduğu, yalnızca geri 

dönme vaadimin ışığıyla cesaretlendiği gibi, İlk Zaman'da da, esaretinizin zincirleri sallandığında, 

atalarınıza verdiğim sözün umuduyla ayakta kalarak evsizliğin acılarına katlandınız. İmanınızı sınadım, 

sebat ederek erdemler kazandınız ve sonunda ödül olarak Vaat Edilmiş Topraklar'a sahip oldunuz. 

55 Yeni bir hayat keşfettiniz. İnsanlar eski köleliklerini unuttular. Sahte tanrılar onlardan uzak durdu. 

Baskı ve esaret sona erdi ve İsrail'in her çocuğu gözlerini açıp güneşin kendisinin olduğunu, çocukların 

kendisinin olduğunu, tarlaların kendisinin olduğunu; ekmeğin tadının kendisine iyi geldiğini ve 

meyvelerin bol olduğunu gördü. 

Yasalarımın sınırları içinde yaşadığınız sürece büyük ilerleme kaydettiniz. Ama ihtişamınızın haberi 

diğer imparatorluklara ulaşıp onların sahiplenmesine yol açtı ve halk kabileleri arasında anlaşmazlıklar baş 

gösterince, diğer halklar sizi bir kez daha imparatorlukların ve krallıkların kulu ve kölesi yapmak için 

üzerinize çullandılar. 

56 Adaletim o toprakları sizden aldı, ama aynı zamanda ruhunuzu arındırmak ve sahip olduğunuz, 

bakir rahminden süt ve bal akan, bereket fışkıran yeryüzünün o köşesini aramaya göndermek için kurtardı. 

57 Seni arzuladığım için ona geldim. Burada, bir kez daha, Varlığım aranızda, sizi aydınlatıyor ve 

cesaretlendiriyor ki bir kez daha dünyanın ya da aşağı tutkuların kölesi olmayasınız. Kırdığınız zincirler 

sizi bir kez daha aşağı çekmemeli ve insan yaşamınızı baskı altında hissetseniz bile, ruhunuz zincirlerden 

kurtulacak, böylece ayağa kalkıp Benim gerçeğimi görebileceksiniz. 

58 Tüm acılarınızı ve talihsizliklerinizi sizi arındıran bir pota ya da ruhunuzun yükselişi ve arınması 

yolunda güçlü olmanız için sizi çelikleştiren bir örs olarak kabul edin. 

59 Acı çektiğinizi biliyorum, çünkü günlük ekmeğinizi tadıyorum ve acı buluyorum. Evinize 

giriyorum ve içinde hiç huzur hissetmiyorum. Seni gece kampının bir köşesinde arıyorum ve ağlarken 

buluyorum. O zaman size varlığımı hissettirir ve acının ağırlığı altında çökmemeniz için size gücümü 

veririm. Korkunç ve dünya çapında ağrı ve sızılarla yaşarsınız, ama dudaklarınızdan asla bir küfür çıkmaz. 

60 Sınav günleri sona erdiğinde, bunları tek parça halinde atlatmış olmanıza şaşıracak ve her zaman 

sizinle birlikte olduğumu fark edeceksiniz. 

61 Görevinizi yerine getirebilmeniz için size yeni bir fırsat vermek üzere sizi şu anda çağırdım. 

Herkesi eşit sevdiğim için, mirasını tüm insan kardeşlerinle paylaşacaksın. 

62 Ruhsal Vadideki savaşınız sona erdiğinde ruhunuz için tam bir huzur bulacaksınız. Şu anda sizler 

bu uğurda savaşan askerlersiniz ve uyumamalısınız. 

63 Bu spiritüalist insanlar bilinmeyen bir yerde yaşıyor. Dünyanın varlığınızdan haberi yok, güçlüler 

sizi fark etmiyor. Ancak spiritüalistler ile Hıristiyanlar ve spiritüalistler ile Yahudiler arasındaki mücadele 

yaklaşmaktadır. Bu savaş, öğretilerimin insanlık genelinde geçerlilik kazanması için gereklidir. O zaman 

Eski Antlaşma, İkinci ve Üçüncü Antlaşma ile tek bir özde birleşecektir. 

64 Birçoğunuz için bu imkansız görünebilir, ancak Benim için en doğal, en doğru ve en mükemmel 

olanı budur. 

65 Ben aranızda bir insan olarak yaşarken, Musa'nın Kilisesi prensler, rahipler ve din bilginleri 

tarafından kurulmuş ve temsil edilmişti; onlar peygamberlik sözlerine sahip olmalarına ve Mesih'in 

gelişini bilmelerine rağmen, işaretlerimi görmek için gözlerini açmadılar ve varlığımı hissetmek için 

yüreklerini açmadılar. Ama sözümü duyduklarında gözlerini yere indirdiler, çünkü ruhları onlara Yargıç'ın 

önünde durduklarını hissettirdi. Ama hazırlıklı olmadıkları için, Benim Varlığımı bu biçimde 

açıklayamadılar ve Benden şüphe ettikleri için, insanları da şüpheye düşürdüler. 
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66 Beni ne kadar az kişi hissetti! Beni gördüklerinde Tanrı'nın Oğlu olduğumu itiraf edenlerin sayısı 

ne kadar az! 

67 Benim fedakârca ölümümden sonra mücadele başladı. Beni izleyenler için acı, iftira ve ölüme 

kadar hapis gibi büyük zulümler vardı. Kendi topraklarından sürüldüler ve yabancı uluslar arasında 

dolaştılar, Benim tohumumu ektiler ve bu tohum verimli tarlalara düşerek filizlendi, çiçek açtı ve meyve 

verdi. 

68 Mesih'in öğretisinin öğrencileri güçlendiklerinde, Musa aracılığıyla yasayı veren Tanrı'nın, 

Mesih'in ağzından konuşan Tanrı ile aynı olduğunu onlara açıklayarak "ilk" ile birleşmeye çalıştılar. 

69 Çatışma şiddetliydi ve kanla mühürlendi. Ama sonunda, Birinci ve İkinci Vahiylerin Vasiyetleri 

tek bir eserde birleştirildiğinde vasiyetim yerine getirilmiş oldu. 

70 Bu nedenle size diyorum ki, Üçüncü Çağ'ın Vahyi önceki Ahitlerle birleşmeden önce, ilan edilen 

büyük ruhsal savaştan sağ çıkmalısınız. 

71 Üç Ahit'in birleşmesinin, Üçüncü Çağ'da bu vahiyler için mukadder olan ulusta 

gerçekleşmemesine şaşırmayın. Birinci Antlaşma ile İkinci Antlaşma'nın birleşmesi de Yahudiye'de 

gerçekleşmedi. Unutmayın ki ben bile kendi ülkemde bir peygamber değildim. 

72 Geçmiş zamanlardaki mucizeleri tekrarlamaya hevesli olmayın. Öğretilerimin özüne nüfuz edin ki, 

her zaman sizi kurtarmak için tek bir amaçla geldiğimi keşfedebilesiniz. 

73 Size tekrar söylüyorum: gelenekler yüzünden Yasa'yı unutmayın. Birçok geleneği ortadan 

kaldırdım ama Yasa'nın yerine getirilmesini öğrettim. Ama bir insan olarak sizinle geçirdiğim son 

saatlerde ekmeği ve şarabı kutsayarak onları (sembolik olarak!) Bedenime ve Kanıma dönüştürdüysem, 

böylece onlar aracılığıyla Beni hatırlayacak ve Beni yüreklerinizde taşıyacaksanız, bugün bu Üçüncü 

Çağ'da artık sembollere ihtiyacınız olmadığını anlamalısınız, çünkü Bedenimi ve Kanımı öğretilerimde 

size ruhsal olarak sunuyorum. 

74 Bugün kalbinizin dostunuz için ekmek ve şarap olmasını, onu sevmenizi, onu aydınlatmanızı, onu 

gerçeğe ve sevgiye yükseltmenizi istiyorum. 

75 Hiçbir zaman bir din adamı olarak gelmedim, sizinle birlikte ayin yapmadım. Ben yalnızca size 

öğretilerini benzetmelerle anlatan bir Üstat oldum. 

76 Bugün insanlık yavaş yavaş ruhani hazırlığa giriyor, yeryüzünün büyükleri işlerini anladıkça yavaş 

yavaş eğiliyorlar. Ancak acının bu dünyadan çekilme vakti henüz gelmemiştir. Çünkü insanlar bilimi ve 

doğa güçlerini intikam aracı olarak kullanarak Bana karşı yeniden ayaklanacaklardı. Bu nedenle, acı 

kadehi bir süre daha içilecektir. 

77 İnsanlık hazır olduğunda, sesim her ruhta yankılanacak ve insanlar benimkinden başka bir güç, 

başka bir adalet ve başka bir bilgelik olmadığını anlayacaklar. 

78 Bu dünyanın tarihi uzun, insanlığın yolu da uzun ─ düşüş ve çöküş geldikten sonra doruğa 

ulaşmak için halklarının mücadelesiyle. Çocuklarım tarafından ne kadar çok kan döküldü, yeryüzü ne 

kadar kızardı, ne kadar çok erkek, kadın ve çocuk gözyaşı döküldü! Ne kadar çok günah ve suç! Ama aynı 

zamanda: ne kadar çok sevgi kanıtı aldım, ne kadar çok erdem gördüm! Yine de bu kadar uzun yaşadıktan 

sonra, hala barış ve kurtuluş hedefine ulaşamadınız. 

79 Acılarıyla birlikte "son savaşlar" ve "son kasırgalar" henüz gelmemiştir. Tüm güçler henüz 

kargaşaya sürüklenecek ve atomlar kaos içinde dönüp duracaktır; öyle ki tüm bunlardan sonra ölüm 

görüntüsü veren bir uyuşukluk, bir bitkinlik, bir üzüntü ve bir tiksinti olacaktır. Ancak bu, bir trompetin 

titreşen yankısının duyarlı ruhlarda duyulacağı ve iyi niyetli insanlar arasında yaşam ve barış krallığının 

elinizin altında olduğunu ötelerden size duyuracağı saat olacaktır. Bu sesle birlikte "ölüler dirilecek" ve 

tövbe gözyaşları dökecekler ve Baba onları uzun yolculuktan yorgun düşmüş ve büyük savaştan bitkin 

düşmüş "Savurgan Oğullar" olarak kabul edecek ve ruhlarını sevgi öpücüğüyle mühürleyecektir. 

80 O "günden" itibaren insanoğlu savaştan nefret edecektir. Nefret ve kızgınlığı yüreğinden kovacak, 

günaha zulmedecek ve bir onarım ve yeniden inşa yaşamına başlayacaktır. Pek çok kişi daha önce 

görmedikleri bir ışıktan ilham alacak ve barış dolu bir dünya yaratmak için yola koyulacak. 

81 Bu sadece lütuf döneminin, barış çağının başlangıcı olacaktır. 

82 Taş Devri çoktan geride kaldı. Bilim çağı da geçecek ve ardından insanlar arasında ruh çağı çiçek 

açacaktır. 
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83 Yaşam pınarı büyük sırları açığa çıkaracak, böylece insanlar iyilik biliminde, adalette ve sevgide 

güçlü bir dünya inşa edebileceklerdir. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 236 
1 Yorgunlar, acı çekenler, yas tutanlar, hastalar, günahkârlar Bana hoş geldiniz. Çünkü sizi teselli 

ediyor, iyileştiriyor ve bağışlıyorum. Hem inançlıları hem de inançsızları seviyorum. 

2 Yorgunlara diyorum ki: Buraya gelin, çünkü sizi taşıdığınız ağır yükten kurtaracağım, öyle ki 

bunun yerine sevgimin işaret ettiği bu yolda taşımanız gereken çarmıhı taşıyabilesiniz. 

3 İyileşme umudunu yitirmiş olan hastayı iyileştirecek ve onu gerçek yaşama kavuşturacağım. 

4 Ruhlar ve bedenler, sizi şimdi iyileştiriyorum çünkü merhametim tüm acıları iyileştirmek için iner. 

5 Her zaman sizi aradım ve deneme anlarında Kendimi açıkça gösterdim. Hatırlayın ki, ıssız çölde 

insanlar açlık tehdidiyle karşı karşıyayken, size bir sevgi mesajı olarak kudret helvası gönderdim. İnsanlar 

susadığında, kayayı açtım ve sert yüreklerde imanı tutuşturmak için içinden bir pınar fışkırmasını 

sağladım. 

6 Şu anda Bana sunduğunuz bu sevgi, barış ve hakikat arzusunun ruhun bir açlığı ve susuzluğu 

olduğunu düşünmüyor musunuz? Şu anda Benim Sözümün, imanınızı ateşlemek ve size İlk Çağın çölünü 

hatırlatan bu yolda yüreklerinizi cesaretlendirmek için size gönderdiğim manna ve berrak su olduğunu 

düşünmüyor musunuz? 

7 Sevgi kanıtlarımı doğrudan deneyimleseler bile, pek çoğunun kalbi katılaşmış olarak kalır ve bu 

nedenle gezinti onlar için daha uzun ve daha zordur. 

8 Anladım: Merhametimi nasıl kabul edeceğini bilmeyen kişi, onu yoluna aktaramayacaktır. Ancak 

ben sizi dünyaya sadece benim nimetlerimden faydalanmanız için değil, merhametimi komşunuza 

ulaştırmanız için gönderdim. 

9 Merhamet göstererek bedensel ölüm karşısında şaşıranlara ne mutlu, çünkü sizler bu dünyada 

yabancı olduğunuza göre, onun ruhu evini bulacaktır. 

10 Huzuruma geldiğinizde kılıcınızı yırtık ya da kırık olarak sunarsanız, cesurca savaştığınız için sizi 

kutsayacağım. Bazıları daha erken, bazıları daha geç varacaktır; ancak ruhların gelişi ve gidişi, sonuncusu 

görevini yerine getirmiş olarak ebedi huzur evine varana kadar devam edecektir. 

11 Şu anda artık bu dünyaya dönmeyecek olanları sınıyorum. Bu arada dünya, mükemmelliğe bir 

adım daha yaklaşmak için kendilerini arındıran ve saflaştıran erkeklere, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara 

ev sahipliği yapmaya devam edecek, böylece çağrıldıklarında hazırlıklı olacaklar. 

12 Merhametimi hisset ─ sonsuzlukta Beni duymak için ruhunu kaldırmış olan sen. 

13 Bir kez daha çağrım sizinle. 

14 Dünyaya bir sevgi mesajı, kendini yanlış değerlendiren bu insanlık için bir bağışlama mesajı 

gönderiyorum. İnsanların birbirlerini Baba'nın saf sevgisiyle sevmelerini istiyorum. 

15 Benden öğrenenler, size bu sevginin elçileri diyeceğim, çünkü yolunuz üzerinde komşularınız 

arasında merhamet ve kardeşlik izleri bırakıyorsunuz. 

16 Her ruh, saf bir tanrısallık düşüncesinden doğmuştur. Bu nedenle, ruhlar Yaratıcı'nın mükemmel 

bir eseridir. 

17 Maddi iş tamamlandıktan ve yeryüzü size bir barınak sağladıktan sonra, insanoğluna enkarne 

olacak ilk ruhları gönderdim. Ruh kısa bir süre için maddi dünyanın tuzaklarına ve uçurumlarına 

battığında, tıpkı bir incinin denizin derinliklerinde batması gibi, çocuklarından hiçbirine merhametini 

esirgemeyen Baba, onu kurtarmak için yardım elini uzatır ve yücelmesi için gerekli araçları sağlar. 

18 Siz zaten kurtarıldınız ve insanlığın uçuruma battığı bu zamanda, sizin aracılığınızla insanlara 

kurtuluşa dair bu umut ve inanç mesajını göndereceğim. 

19 Sizin sözünüz de benimki gibi olacak; o söz ki, kalplerinizi yaralamaktan aciz ince bir keski 

gibidir: Okşandı. Bu nedenle, onu ne kadar uzun süre duyarsanız, size kaybettiğiniz ışıltıyı geri verdiğini o 

kadar çok hissedersiniz, çünkü giderek daha anlayışlı ve ruhani olursunuz. 

20 Manevi olanı açığa çıkardığı için maneviyatçı olarak adlandırılan bu öğreti, insanın Yaratıcısını 

tanıması, ona hizmet etmesi ve onu sevmesi için kendisine çizilen yoldur. Bu kitap insanlara kendi 

komşuları içinde Baba'yı sevmeyi öğretir. Spiritüalizm iyiyi, safı, mükemmeli öngören bir yasadır. 

21 Bu yasaya uyma yükümlülüğü herkes için geçerlidir. Yine de kimseyi bunu yerine getirmeye 

zorlamaz. Çünkü her ruh irade özgürlüğüne sahiptir, böylece mücadelesi ve tüm eylemleri yargılandığında 

kendi erdemleri olarak sayılabilir. 
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22 O halde, bu öğretinin ilkinden sonuncusuna kadar tüm çocuklarımı aydınlatan ve onlara sıcaklık 

veren ilahi sevginin çağrısı olduğunu kabul edin. 

23 Bu öğretileri eninde sonunda anlayabilmeniz, hissedebilmeniz ve yaşayabilmeniz için, ruhunuzun 

ve aynı zamanda aklınızın bu zamandaki vahiylerimi yorumlamak için gerekli olan tüm berraklığa sahip 

olmasını bekledim. 

24 Bugün ruhsal gelişiminiz ve aklınızın kavrayışı büyüktür. Eğer öyle olmasaydı, sizi aramazdım. 

Çünkü Beni anlamamış olsaydınız, kafanız karışırdı. Dudaklarınıza "söz" yeteneği ve armağanı verdim ki 

ruhani bilgiyi ve söz esinini ifade edebilsinler ve aktarabilsinler. 

25 Öğretilerimin büyüklüğü insan zihninden asla etkilenmemiştir. Tıpkı bu zamanda bir ses 

taşıyıcısının ağzından konuştuğumda, onun dudaklarından çıkan sözün anlamının insana atfedilemeyeceği 

gibi. 

26 Ruhun yolu Ben'de başlar ve Ben'de biter. Üstadın size tekrar öğrettiği şey budur. 

27 Azmi, gelişimi ve Baba'nın öğretilerine olan sevgisi nedeniyle belirli bir ruhaniliğe erişmiş olan 

kişi, dudakları bunu söylemese bile bir ruhani olacaktır. 

28 İnancı olan ve eylemlerinde cömertlik gösterenler, ruhlarının sahip olduklarını yansıtacaklardır. 

29 Bir kasırga tarafından kamçılanan bu dünya, sapkınlığının zirvesine ulaşacaktır. Ancak bundan 

sonra yavaş yavaş bir mükemmellik çağına girecektir. 

30 1950 yılı sona ermeden önce birçok olayın meydana geldiğini göreceksiniz: Savaş başlatan uluslar, 

yeni doktrinler, çatışmalar ve felaketler. Tüm bunların Sözümün sonunu işaret eden alametler olduğunu 

biliyorsunuz ─ daha sonra insanlık tarafından Üstadın önceden bildirilen zamanda insanlarla birlikte 

olduğunun bir göstergesi olarak tanınacak alametler. Ama sizi emanetçisi yaptığım bu Söz kalıcı olacak, 

birçok yüreğe ulaşacaktır, çünkü içindeki gerçek, mükemmel olan fark edilmeden geçemez. Dünyada bir 

ruhani gelişim ve yeniden doğuş zamanını tetikleyecektir. 

31 Eğer insan bu zamanı müjdeleyemeyecek kadar güçsüz olursa, Doğa "sesleriyle" buna tanıklık 

edecek ve uyuyanları uyandıracaktır. Ancak kendini hazırlayan her kişiyle birlikte, insanlığın yakında 

gireceği yeni bir çağdan söz edecek olan Ruh'un sesi olacaktır. 

32 O zaman dünyada güçlü olduğunu düşünenler kendilerini zayıf hissedeceklerdir. Güçlü olan, 

gücünü nasıl kaybettiğini görecek ve alçakgönüllülükten dolayı kendilerini zayıf sananlar, ruhlarının 

sağlamlığı, güçlenmeleri ve anlayışları nedeniyle güçlü olanlar olacaklar. Çünkü o zaman ruhsal olan 

egemen olacaktır. 

33 Sözümü anlayın, çünkü hedefinize ulaşabilmeniz için size ışığımı veriyorum. 

34 İnsanlık olan sevgili çocuğu ışığımla aydınlatmak için İlyas'ın hazırladığı yoldan size geliyorum. 

Günahlarınızı yargılamaya ya da lekelerinizi düşünmeye gelmedim. Ben sadece cahili öğrencime, 

öğrenciyi de öğrencime dönüştürmek için geldim, öyle ki yarın hepiniz birer usta olabilesiniz. 

35 İnsanlık arasında böylesine zor bir göreviniz olduğuna göre, körler gibi yürümemeli, cahil 

kalmamalı ve zayıflık göstermemelisiniz. Düşünün ve sorumluluğunuzu anlayabileceksiniz. Kendinizi 

hazırlayın, çünkü ruhunuzun Baba'ya görevinin meyvesini göstermesi gerekecektir. Ama kalplerinizi 

sakinleştirin ve Ben insan aklı aracılığıyla konuştuğum sürece Beni duymaya devam edin. 

36 Ruhunuzu bu görevi yerine getirmesi için dünyaya gönderdim, Yasamı onun ruhuna silinmez bir 

şekilde nakşettim ve ayrıca ona büyük öğretileri açıklamak ve ona sevgi ve alçakgönüllülük örneği vermek 

için ona döndüm, böylece hemcinsleriyle nasıl buluşacağını bilsin, onlara İyi Haber'i getirsin ve ışığımı 

paylaşmalarına izin versin diye. 

37 Sözüm, herkesi yemeye ve içmeye davet ettiğim bir ziyafet gibidir. Çünkü Benimle birlikte sadece 

enkarne olmuş ruhlar değil ─ hayır, "ruhani vadinin" sakinleri de öğretilerimin ilahi konserinden zevk 

alırlar: Çünkü benim öğretilerim evrenseldir. 

38 Sesimi duyan bazıları, diğerleri gibi, günahlarından arındıklarını hissederler ve çarmıhlarını 

taşıyarak benim izimden gitmeye başlarlar. Ama benim bağrımda bu huzuru ve ferahlığı yaşadıktan sonra, 

onun trajedisini anlamak için bakışlarınızı yeniden bu insanlığa çevirdiniz. 

39 Benim soframda sonsuz yaşamın ekmeğini yerken, diğer insanların ruhani açlığını düşünün. Bu 

ağacın serinliğini ve gölgesini hissederken, çölü geçen, güneş, açlık ve susuzluktan eziyet çeken, bazen de 

sözde bir vahanın yansımasıyla kandırılanları düşündünüz. 
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40 Başkalarının acısını hissettiğiniz için sizi kutsuyorum. Dua edin ve çalışın; çünkü acıları dindirmek 

ve hastalıkları iyileştirmek için gerekli olan her şeye sahipsiniz. 

41 Beni izleyeceğinize dair yemin etmenize gerek yok. Bana sadık, kararlı ve itaatkâr olacağınıza ve 

kararlarınıza sadık kalacağınıza dair kendinize söz verin. 

42 Sözüm, öğrencinin yola çıkma ve öğrendiklerini uygulama zamanının geldiğini anlaması için bir 

okşayışa dönüşür. 

43 Sözüm bir ışık huzmesi gibi anlayışınızı aydınlatacak, ey sevgili halkım ve yolunuzu aydınlatacak. 

44 Kalbinizin en iç kısmına yoğunlaşın, çünkü kendini hazırlamayan kişi Benim Varlığımı 

hissetmeyecektir. Ses taşıyıcısının sesini duyacak ama sana gönderdiğim ilahi özü alamayacak. 

45 Yüreğinizi, benim bilgeliğim olan saf suyun fışkırdığı saf bir kaynak haline getirin. 

46 Bugün bir anma günüdür: böyle bir tarihte, yeni direktiflerimi ve yeni vahiylerimi onlar 

aracılığıyla duyurmak için ilk ses taşıyıcılarımı kutsadım. İlyas'ın ruhu, size Tanrı'nın yasası olan yolu 

hatırlatmak için Roque Rojas'ın aracılığıyla parladı. 
*

 
 Bu ilk ses taşıyıcısının adı "Roke Rochas" olarak telaffuz edilir. 

47 O an çok ciddiydi, orada bulunanların ruhu korku ve sevinçle titriyordu, tıpkı Sina Dağı'nda Yasa 

ilan edildiğinde İsrail'in yüreğinin titrediği gibi; tıpkı Tabor Dağı'nda İsa'nın başkalaşımını gördüklerinde, 

Musa ve İlyas ruhsal olarak Efendi'nin sağında ve solunda göründüklerinde öğrencilerin titrediği gibi. 

48 1 Eylül 1866 yeni bir çağın doğuşu, yeni bir günün şafağıydı: insanlık için doğan "Üçüncü Çağ". 

49 O zamandan bu yana, Tanrı'nın binlerce yıldır insanlığa verdiği birçok peygamberlik sözü ve 

birçok vaat durmaksızın yerine getirilmiştir. Bunlar sizlerde, şu anda dünyada yaşayan erkek ve kadınlarda 

gerçekleşmiştir. Bu kehanetler dile getirildiğinde ve bu vaatler verildiğinde hanginiz yeryüzünde 

olabilirdi? Bunu yalnızca ben biliyorum; ama asıl önemli olan, size söz verdiğimi ve şimdi bunu yerine 

getirdiğimi bilmenizdir. 

50 Kendimi onlara son kez tanıttığımda öğrencilerimin Beni üzerinde yükselirken gördükleri o 

"bulutu" biliyor musunuz? Çünkü gerçekten de "bulut üzerinde" döneceğim yazılmıştı ve ben bunu yerine 

getirdim. 1 Eylül 1866'da Ruhum sizi yeni öğretiyi almaya hazırlamak için sembolik bir bulut üzerinde 

geldi. Ondan sonra, 1884 yılında, size ders vermeye başladım. Bir insan olarak değil, ruhsal olarak, bir ışık 

huzmesiyle sınırlı olarak, bir insan zihninde dinlenmesine izin vermek için geldim. Bu, şu anda sizinle 

konuşmak için Benim İradem tarafından seçilen araçtır ve bu Söze olan inancınız için sizi takdir edeceğim. 

Çünkü sizi çölden geçirerek Vaat Edilmiş Topraklara götüren ne Musa'dır ne de kurtuluş ve özgürlüğe 

giden yol olarak yaşam Sözünü duymanızı sağlayan insan olarak Mesih'tir. Şimdi kulaklarınıza ulaşan bu 

yaratıkların insan sesidir ve içinde bulunduğum ilahi özü keşfetmek için kendinizi ruhsallaştırmanız 

gerekir. Bu nedenle, size bu söze inanmanızın değerli olduğunu söylüyorum, çünkü bu söz kusurlu 

varlıklar aracılığıyla verilmiştir. 

51 İkinci Çağ'da Bana inananların ya da çölde Musa'yı izleyenlerin sevabından daha büyük olacaktır. 

Ama bir an bile rehberden yoksun kalmayacaksınız, çünkü Benim Sözüm belirsiz ya da kesin olmayan 

değil, açıkça tanımlanmış ve mükemmel bir öğretidir. Dahası, bu zamanda dünyayı uyandırmak ve insan 

ruhunun benim ruhani huzuruma girmesinin yolunu açmak için gelen İlyas'ın ruhu tarafından her zaman 

gözetileceksiniz. 

52 Mübarek insanlar: Bu anma anı ruhunuz için sevinç dolu olacak ve aynı zamanda size verdiğim 

tüm öğretilerin anısına adanacaktır. Zihinlerinizi eğitin ve yüreklerinizi açın ki, onlara lütfumu 

dökebileyim. Bir an için dünyanın önemsiz şeylerini unutun ve Bana ruhen yaklaşın. 

53 Sözümü bir kez daha, Benim tarafımdan seçilmiş olmasına rağmen, sizden üstün olmayan ya da 

ilahi bir yanı bulunmayan bir insan ses taşıyıcısı aracılığıyla duyuyorsunuz. Onlar Benim Sözümün 

sözcüleridir, hala kusurlu yaratıklardır, ancak ruhlarının yücelmesi Baba'yla bir araya gelmelerini sağlar. 

Öğretme konuşmasını ince bir kulakla dinleyin ki beyninizden bulanık olmadan geçsin. Sonra da 

kalbinizde bir ışık huzmesi gibi parlamasına izin verin. O zaman ilahi anlam sonsuz yaşamın ekmeği 

olarak ruhunuza ulaşacaktır. 

54 Kendinizi bu şekilde hazırladığınızda, gerçekten sizinle birlikte olduğumu hissedeceksiniz. 
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55 Gelenekçi olmanızı istemiyorum ama Kendimi size tanıttığım ve size örnekler ve öğretiler 

verdiğim tüm o olayları hatırlamanız Benim İsteğimdir. Anma vesilesiyle kalplerinizde bir bayram 

kutlayın, o zaman yoldaki adımlarınız daha sağlam olacaktır. 

56 1866 yılında halkım arasında Yasa'yı bir kez daha ilan ettim ve böylece yeni bir ruhani çağ 

başlattım, böylece geçmiş zamanlarda size verdiğim bir sözü yerine getirdim. O zamandan beri Kutsal 

Ruhum gök kubbeden gelen ışınlarımla parlıyor ve meleklerimin sesleri yeryüzünde de duyulabiliyor. 

57 Şimdi, Musa aracılığıyla size verdiğim Emirleri tek bir Yasa'da birleştirdiğim Üçüncü Çağ'dayız ─ 

İkinci Çağ'da İsa olarak size verdiğim Sevgi Öğretisi, bir öncekinin teyidiydi. Şimdi, bu zamanda, 

ruhunuzun yukarı doğru evrimine erişebilmeniz için size bu öğretiyi bir deniz feneri, bir cankurtaran botu, 

mükemmelliğe giden bir merdiven olarak veriyorum. 

58 Size talimatlarımı büyük bir sadelik ve açıklıkla veriyorum ki, size Musevi mi yoksa Hıristiyan mı 

olduğunuzu soranlara iyi bir ruhani olarak nasıl cevap vereceğinizi bilebilesiniz. 

59 İlk Çağın Yasası size açıklanmadan önce, size erdemi tavsiye ettiğim, hakikatimi ve adaletimi 

açıkladığım, Kendimi iyiliğin ve sevginin Tanrısı olarak açıkladığım insanlar tarafından teşvik edilen 

doğal yasa içinde yaşadınız. 

60 Gerçek Tanrı'nın korkusu içinde kalabilen ve adalet ve iyilik Tanrısı'nı tanımayı sürdürebilen halk 

İsrail halkıydı. Ancak bu halk somut ve sabit bir yasayı bilmiyordu, ta ki Baba onları putperestliğe ve 

putperestliğe düşme tehlikesiyle karşı karşıya görünce, kendi bağrından güçlü bir ruha sahip bir adamı 

gönderip, onun aracılığı ile insanlık için canlı kayaya yazılmış Tanrı'nın yasasını iletene kadar. Bu adam, 

sarsılmaz bir inançla ve Rab'be ve halkına duyduğu büyük sevgiyle, yaşayan ve görünmez Tanrı'ya 

hoşnutluk veren bir tapınak inşa etmek ve ibadet sunmak için halk kitlelerini uygun bir ülkeye götüren 

Musa'ydı. 

61 En eski zamanlardan beri ruhsallaşmanız için size ilham verdiğimi kabul edin. Sina'da Yasa'nın 

verilmesiyle birlikte, insanlık için Birinci Çağ doruk noktasına ulaşmıştır. Bu ilk Elçi çölde bir yıldız 

gibiydi, yolu gösteren işaret parmağıydı, danışman ve yasa koyucuydu, açlık kendini hissettirdiğinde 

ekmekti ve susuzluğu gideren suydu. Çöllerin yalnızlığında nazik bir yoldaş ve özlenen toprakların 

kapılarına giden insanların rehberiydi. 

62 Mesih aynı halkın bağrında insanlığın arasında göründüğünde, Musa'dan bu yana uzun yüzyıllar 

geçmişti. 

63 İnsanlar arasında doğan ve onlara Hayat Kitabı'nın ikinci bölümünü öğretmek için yaşayan İlahi 

Efendi'nin gelişini bekleyen insanlar için yeni bir günün şafağıydı. 

64 Adalet Tanrısı'nı tanımaya başladınız. Ama şimdi O, Kendisini sevgi Tanrısı olarak göstermeye ve 

sözü ve işleriyle yeni bir zaman, ruh için yeni bir yaşam hazırlamaya geldi. İkinci Dönem ve size Sözümle, 

mucizelerimle ve örneklerimle öğrettiğim her şey, Tutkumla doruğa ulaşana kadar, sizin için yazdığım 

Sevgi Yasasının sayfalarıydı. 

65 Şimdi Üçüncü Çağ'da İlyas, Kutsal Ruh'un bir elçisi ve öncüsü olarak ruhunu ortaya koyar ve 

insan aklı aracılığıyla şöyle der: "İşte Birinci Çağ'ın peygamberi İlyas, daha sonra Tabor Dağı'nda Musa ve 

İsa ile birlikte Mesih'in havarilerin önünde şekil değiştirmesinde görünenle aynı kişi. 

66 İlyas, Üçüncü Çağı, yeni zamanı açtığı anahtara sahiptir. 

67 Şimdi bazı vahiylerimden havarilerin kendilerinin bile anlayamadığı şeyleri anlayabilirsiniz. 

68 İlyas, ışığıyla karanlığınızı dağıtacak ve sizi bu zamanın esaretinden, yani günahın esaretinden 

kurtaracak olan ve Tanrı'nın bağrındaki "Vaat Edilmiş Topraklar "a ulaşıncaya kadar ruhunuzu çölden 

geçirecek olan Tanrı'nın ışınıdır. 

69 Kendileri aracılığıyla yasayı ve en büyük vahiyleri aldığınız Tanrı'nın üç elçisini tanıyın. 

70 Şimdiki zaman sizin için, geçmiş zamanların vahiylerinin size açıklandığı ve olacakların 

kehanetlerinin size verildiği bir ışık zamanı olmuştur. 

71 Ama ses taşıyıcısının aklı aracılığıyla Benim bildirimin bu zamanı yakında geçecek ve sonra 

kendini hazırlayan kişinin Benimle ruhani bir şekilde konuşabileceği bir lütuf ve ruhanileşme zamanı 

gelecektir. 

72 Krallığım insanların kalplerinde kurulduğunda, ayartı tahttan indirildiğinde ve insan Beni her 

şeyden çok sevdiğinde, bu dünya insanların birbirlerini gerçekten sevdiği ve muhtaç ruhları yenilemek ve 

bilgelikle doldurmak için onları merhametle kabul etmeyi bildiği yüce ruhların meskeni haline gelecektir. 
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73 1950'den sonra Kendimi tüm dünyaya ne şekilde göstereceğimi bugün bilmiyorsunuz. Ama ben 

sizi uyandırıyorum, çünkü ruhun armağanlarının ve yeteneklerinin bedenin duyularına üstün geleceğini 

deneyimleyeceksiniz ve insanlık yeni bir zamanda, ruhtan ruha diyalog zamanında yaşadığını hissedecek. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 237 
1 Hoş geldiniz, müritler ve öğrenciler. Talimatlarımı almakta sebat ediyorsunuz. Üstadınız size 

geliyor, çünkü ruhsallaşma yolunda ilk adımları atmanıza yardımcı olmak üzere sizi çağırdığım ilan 

edilmiş zamandır. 1866'da başlayan ve ne zaman biteceğini bilmediğiniz bu dönemin ilk ışıklarını 

biliyorsunuz. 

2 1950 yılında, insan aklı aracılığıyla Benim Sözüm sona erecektir. Ama ben size daha yüksek bir 

dilde, yani ruhun dilinde eğitim vermeye devam edeceğim. 

3 İsrail halkı, görevinizi yerine getirirseniz, bir örnek bırakacaksınız ve sizden sonra bu işi 

sürdürmesi gerekenler gelecek. Gerçek duayı öğretecek, sevgiyi vaaz edecek ve işlerinizle buna tanıklık 

edeceksiniz. Uluslar sizin sözlerinizi duyduklarında, ciddi çatışmalarına çözüm bulmak için derin 

düşünmeye ve dua etmeye yönlendirileceklerdir. Ve ben, Baba, tüm çocuklarımı cesaretlendirmek ve 

eğitmek için herkese ineceğim. 

4 Ey insanlık, İsrail halkı Sözüme fazlasıyla sahipken, siz Sözüme aç ve susuzsunuz! Kutsal Ruh'un 

insanlığa indiğini görmediniz. Ruhlarınızı aydınlatmaya geldim ve sizi üçüncü kez çağırıyorum. 

Kalplerinizi açmanızı ve bu "Gezgin "in içeri girmesine izin vermenizi ve eksik olan her şeyi alıp 

gitmesini istiyorum. Kulaklarınızı açın ve sözlerim iyileştirici bir merhem olarak yüreklerinize girsin. 

Huzurumu hissedeceksiniz ve ışığım yolunuzu aydınlatacak ve gelecek olanı görebileceksiniz. 

5 Büyük ve küçük sınavlarda yanınızdayım. 

6 Büyük Evrensel Yargı için tüm çocuklarımı toplayacağım vadiyi hazırlıyorum. Mükemmellikle 

yargılayacağım, sevgim ve merhametim insanlığı kucaklayacak ve o gün tüm kötülüklerinizden kurtuluş 

ve şifa bulacaksınız. Bugün, günahlarınızın kefaretini ödediğinizde, ruhunuzun arınmasına izin verin. Bu 

şekilde, her biriniz için sağladığım mirası Benden almaya hazır olacaksınız. 

7 Eğer İsrail halkını daha önce çağırdıysam ve onları İlk Doğan Oğul olarak hazırladıysam, bunun 

nedeni onların her zaman insanlık için Tanrısallığımın mesajını taşımış olmalarıdır. Dudaklarında benim 

özümü ve kalbinde benim gerçeğimi taşıyan benim elçimdir. 

8 Yavaş yavaş hatalarınızı fark edecek, neden tökezlediğinizi bileceksiniz, çünkü Benim ışığım 

varlığınızı aydınlatacak ve kendini Bana kapatmış olan kalbiniz yeniden açılacak ve içinden kristal 

berraklığında bir su fışkıracak. 

9 Seninle öbür dünyadan konuşuyorum. Ruhunuzu yükselttiğinizde, Beni görebileceksiniz. Bana 

dönüş gününüzün gelmesi için evrim yolunuzda hâlâ kat etmeniz gereken bir yol var. Ben, Babanız, 

günlerinizi tatlandıracağım, sizi bekleyen son büyük sınavda hayatta kalabilmeniz için size huzur 

vereceğim. 

10 Bu zamanla ilgili kehanetler şimdi gerçekleşiyor. Uyumakta olanlar olayları gördüklerinde 

çarpıldılar. Bunun nedeni, peygamberlerin kitabını, Tanrınızın kitabını okumamış olmalarıydı. Ama ben 

sizi, her zaman sözümü nasıl yorumlayacaklarını bilen öğrencilerim yapacağım. 

11 İnsanlık yavaş yavaş uyanıyor. Herkes yeni bir günün ışığını, onlar için her şeyi aydınlatan barışı, 

anlayışı ve ışığı getirecek olan şafağı beklemektedir ─temel ilkesi bozulmuş olan her şeyi düzene sokacak 

bir güç. Ayrıca kusurları düzeltecek, hastalara sağlık ve "ölülere" diriliş verecek bir Rehber 

beklemektedirler. 

12 Üstat size bu ışığın zaten insanların arasında olduğunu ama sizin onu fark etmediğinizi söylüyor. 

13 Bozduğunuz her şeyi onarmanıza yardım ediyorum. 

14 Sözümün yayılmasının yakın zamanında, hiçbir şeyi tahrif etmemelisiniz. Bu öğretinin 

anlaşılmasını zorlaştırmayın. Kendinizi ruhta ve gerçekte hazırlarsanız, sizi sorgulayanlara iyi bir yanıtınız 

olacaktır. Sonsuz bir ışık dünyasını gösterecek, samimiyetimi, bilgeliğimi ve doğruluğumu yansıtan 

öğretilerimin sadeliğinden söz edeceksiniz. 

15 Onlara, benim bu zamanda gelmemle birlikte, geçmiş zamanlarda verilen peygamberlik sözlerinin 

ve vaatlerimin yerine geleceğini söyleyeceksiniz. 

16 O İlyas, Tanrısallığımın geleceği yolu hazırlamak için Benden önce geldi. 

17 Ruhları dua etmeye ve toplanmaya çağırdı ve Kutsal Ruh'un zamanının geldiğini duyurdu. 

18 Alışmış olduğunuz tüm bu öğretiler hemcinsleriniz için büyük bir vahiy olacak ve onların 

varlıklarının en hassas tellerini seslendirecektir. 
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19 Ruhumun insan aracılığıyla tezahürü, İlyas'ın gelişi, ruhsal dünyanın danışman olarak varlığı ─ 

tüm bunlara onlara tanık olacaksınız ve onlar da Sözümü doğruladıkları diğer ruhsal tezahürlere tanık 

olacaklar. 

20 Şimdiye kadar elde ettiklerinizle yetinmeyin. Erdemleri uygularsanız, öğretilerim hakkındaki 

bilginizi ne kadar çok artırabilirsiniz. Ruhunuzu gelişim yolunda cesaretlendirmek için size her zaman 

yeni öğretiler açıklayacağım. 

21 Birkaç dakika dinlenin sevgili insanlar, Üstat'ın sözünü dinleyin ve kavrayın. 

22 Kendinizi hedefe ulaşmak için hazırlıyorsunuz. Sözlerimi iletme lütfunu anlayışlarına almış olanlar 

isteklidir. Spiritüalizmi, onu benimseyen kişiyi yeni bir insan yapan bu öğretiyi anlamış olan öğrencilerim 

öğretime dikkat kesilirler. 

23 Sizler hâlâ benim henüz efendi diyemediğim öğrencilerimsiniz. Bu nedenle, öğretimi anlamını ve 

sadeliğini temel alarak yorumlamaya devam edin. Yorumlarınızla onu karmaşık hale getirmeyin ve 

aranızda anlaşmazlık çıkmaması için bu halk arasında yorum birliği sağlamaya çalışın. 

24 Yolda karşılaşacağınız kişiler, sizin Hakikat Ruhu'nun öğrencileri olduğunuzu bildiklerinden, 

bildiklerinden daha fazlasını bilmek isteyen biri için çok doğal olan şu soruyu soracaklardır: "Ahiret nasıl 

bir yerdir?" O zaman onlara ruhun artık insan bedeninde yaşamayıp ruhani bölgelerde ikamet etmek üzere 

geçirdiği dönüşümü açıklayacaksın. Henüz hiç kimse bu yaşamı tüm doluluğuyla bilmiyor. Bu her zaman 

insanı meşgul eden bir düşünce, merakını uyandıran yanıtı olmayan bir soru olmuştur. Kaç kişi bu ruhani 

bilgi ve anlayış ihtiyacından yararlanarak, saf kalplere hakikat dışı tohumlarını ekerek cehaletten kâr elde 

etti. Hiç kimse ahiretin nasıl bir yer olduğunu tam bir kesinlikle söyleyemez. Hiç kimse ruhun orada nasıl 

olduğunu ve kişinin diğer yaşam dünyalarında ne şekilde yaşadığını kesin olarak söyleyemez. 

25 İnsan aklı, yalnızca üstün ruhun tanıyıp kavrayabileceği şeyleri idrak etmek için hâlâ çok sınırlıdır. 

Şimdilik kendinizi, öğretilerimin size açıkladığı, sonsuz ışık içeren ve ruhani geleceğiniz için sağlam bir 

temel oluşturan şeyleri anlamak ve açıklamakla sınırlayın. Bu gizemlerin açıklamasını yaparak hayal 

gücünüzü serbest bırakmayın, çünkü bunlar insanlığa garip teoriler olarak görünecektir; ama benim 

öğretilerim gerçek üzerine kurulmuştur. 

26 Size her vahyi açıklıyorum ki, sizin tarafınızdan doğru bir şekilde anlaşılmamış hiçbir şey 

kalmasın. Şimdilik, size açıkladığımdan daha fazlasını bilmenize gerek yok. Çünkü ruhsal yaşamı Benim 

tarafımdan size açıklandığından daha fazla anlayacak olsaydınız, bu yaşama olan ilginizi kaybeder, 

mistisizme ya da kendinden geçmeye düşerdiniz. Yararsız bir tefekkür içinde yaşayacak ve artık dünyada 

yerine getirmeniz gereken önemli görevi yerine getiremeyeceksiniz. 

27 Pek çok kişi, izin verilenin ötesini göremeden ruhun evini keşfetmeye çalışmıştır. Ama "Ruhlar 

dünyası insan zihni aracılığıyla nasıl iletişim kurar?" diye soranlara şöyle yanıt veriyorum: Kendi 

ruhunuzun yaptığı gibi, akıl ve sezgi yetilerinizi kullanarak. 

28 "İkinci Zaman "da olduğu gibi bu zamanda da öğretilerim insanlığı sarsacak. İkiyüzlüler 

doğrulukla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Sahtelik maskesini düşürecek ve hakikat parlayacaktır. Gerçek, 

bu dünyayı saran yalanın üstesinden gelecektir. 

29 İnsan akıl ve hakikat içeren her şeyi kavrayabilecek ve tanıyabilecektir; ancak inanmaya zorlandığı 

her şeyi, anlamamış olsa bile, kendini reddedecektir. Dolayısıyla öğretilerim yayılacak çünkü insanların 

ihtiyacı olan ışığı yayıyor. Bu işin büyük bir kısmı, başlangıcını ve amacını hemcinslerinize açıklayarak 

size aittir. 

30 Onu kirletmekten sakının, çünkü o size emanet ettiğim ve Bana geri vermeniz gereken bir 

hazinedir. Sizin sorumluluğunuz büyüktür ─ Sözümü doğrudan duymamış olanların sorumluluğu ise daha 

az büyüktür. Çünkü onlar cahilce hareket ederken, siz neyi kabul edip neyi reddetmeniz gerektiğini bilerek 

tam bir kesinlik içinde hareket ediyorsunuz. Tehlikeyi sezdiğinizde ve günaha düştüğünüzde, bunu 

isteyerek, ne yaptığınızın tam bilincinde olarak yaparsınız. Artık kötü davranmanız için hiçbir gerekçe 

yok. 

31 Bedenin kendi isteğini yapmak istediği yerde, ruhunuzun gücünü ve üstünlüğünü kanıtlayın. 

Uygulamadığınız takdirde bilgi edinmenin size ne faydası olur? Gözlerinizin önünde, ruhun attığı her 

adımda ne yapmanız gerektiğini size açıklayan bir bilgelik kitabı var. Eğer bu kitabı bencilce 

kapatsaydınız ve size hükmetmesi ya da yol göstermesi için onun bilgisinden yararlanmasaydınız ─ o 

zaman eserleriniz öğretmek istediğiniz şeyin tam tersini kanıtlarken onun gerçeklerini nasıl vaaz 
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edebilirdiniz? Yolda kaldığınızda arkadaşlarınıza nasıl asa olarak hizmet edebilirsiniz? Kendinizi ayağa 

kaldıracak kadar bile gücünüz yokken düşmüş olanları nasıl ayağa kaldıracaksınız? Farkında olun: Eğer 

hemcinsleriniz üzerinde faydalı bir etki yaratmak istiyorsanız, iyi bir örnek teşkil etmelisiniz. 

32 Unutmayın ki gerçek her zaman sizinle birlikte galip gelecektir. 

33 Bu yolun sonuna ulaşmak için birçok engeli aşmanız gerekecek. Ayartılmanın üstesinden gelenler 

en büyük erdeme sahiptir. 

34 Tarlalarımda çalışmak zor ama tatmin edici. 

35 Vicdanınızın sesine kulaklarınızı kapatmayın. Çünkü ayaklarınızın önünde bir uçurum olabilir ve 

bir kez kaygan bir yokuşa çıktığınızda geri dönmek zordur. 

36 Çöl geçişi boyunca sizi beslemesi için üzerinize inen ruhani kudret helvasını toplayın. 

37 İşte vaha burası, gezgin. Bu palmiye ağacının altında birkaç dakika dinlenin ve kaybettiğiniz gücü 

yeniden kazanın. Önünüzde hâlâ uzun bir yol olduğunu ve bu yolun sonuna ulaşmak için enerjiye 

ihtiyacınız olacağını unutmayın. 

38 Yolunuzda sizi ne durdurabilir? Ne gibi korkularınız var? Dua edin ve engelleri kaldırın. Duaya 

inanın ve imkânsızın mümkün olduğunu göreceksiniz. 

39 Zafer kazanabilmeniz için güçlü bir halk olmalısınız ve hiçbir şey size yasalarımı yerine 

getirmekten daha fazla güç veremez. 

40 Üzerinize birçok ayartma, zulüm ve ihanet gelecektir. Yolunuzu dikenlerle döşemekten zevk 

alacak olanlar olacaktır. Ama Bana güvenirseniz, birlik içinde kalırsanız ve talimatlarıma uymakta sebat 

ederseniz, tüm bunlardan zaferle çıkacaksınız. 

41 Buradaki insanlar her geçen gün artacak. Sözümü işitmek için acele eden kalabalıklar bugün size 

büyük görünse de, size doğrusunu söyleyeyim, tanıklığınız sırasında Benim ayrılışımdan sonra toplanacak 

olanlarla karşılaştırdığınızda küçük olduklarını göreceksiniz. 

42 Ancak size şunu söylemeliyim ki, sizler birliğiniz ve kardeşliğiniz aracılığıyla halkım için 

hazırladığım büyük mucizelere ve güç kanıtlarına layık olduğunuzu kanıtlayana kadar, Rab'bin Yeni 

Halkı'nın haberleri yayılmayacaktır. 

43 Sizden bir fedakârlık yapmanızı istemiyorum, en yüksek mükemmelliği istemiyorum, sadece 

emirlerime itaat etmek için geri dönülmez bir kararlılık ve size ve hemcinslerinize karşı biraz merhamet 

istiyorum; gerisini ben hallederim. Ama bu adımı güvenle attığınızda, sizden daha büyük bir adım 

atmanızı isteyeceğim, böylece çölde oyalanmayacaksınız, çünkü orası sizin eviniz değil. Biliyorsunuz ki 

ruhunuz gelişiminde, adımlarınızı yönlendirdiğim vaat edilmiş toprakları bulacaktır. 

44 Asla "Çok mücadele ettim ama kimse çabalarımı ve fedakarlıklarımı görmedi" demeyin. Her 

adımınızı gördüğümü ve her çalışmanızı kaydettiğimi unutmayın. Dünyadan ödül, komşularınızdan 

anlayış ya da tam adalet beklemeyin. Bana güvenin, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, ödül olarak sizin 

olan bu şeyi asla bırakmayacağım. 

45 Hasadınızı toplamak için mutlaka ölmeniz gerektiğini de düşünmüyorsunuz ─ hayır, insan 

yaşamındaki erdemlerinizin bir ödülü olarak bazı meyveler size bu yaşamda zaten verilecektir. Öte 

yandan, manevi olan bu erdemler, ahirette olduğunuz zaman gelene kadar ödüllendirilmeden kalacaktır. 

46 Ey insanlar, zihninizde ışık olsun ki, ilahi ilham kelimesini anlayabilesiniz ve daha sonra 

uygulayabilesiniz. 

47 Sevgili öğrenciler! Sözümü almak için yüreğinizi içini ve dışını bir kap gibi arındırdıktan sonra 

Bana gelin. Benden gelen her şey saftır. Ve eğer Beni tanımak istiyorsanız, Sözümün ruhani içeriğini 

alabilmeniz, anlamını anlayabilmeniz ve daha sonra onu kullanabilmeniz için kendinizi temiz bir kalple 

hazırlamalısınız. 

48 İnancınız, idealiniz ve ruhani durumunuz ne olursa olsun birbirinizi sevin ve birbirinize saygı 

gösterin. Oybirliğini uygulayın, aynı zamanda affedin. Başkalarını yargılamak için onların işleriyle 

ilgilenmeyin. Ama eğer şefaat etmek istiyorsanız, bunu yapın ve aynı ideal için birleşip çabalayacağınız 

gün gelecektir. 

49 Hayırseverliğinizi test ettim. Sizi hastaların, acı çekenlerin ve bu zamanın büyük acılarıyla yorgun 

düşenlerin yoluna koydum. Öğrettiklerimi uygulama fırsatı bulabilmeniz için ailelerinizin bağrına sayısız 

imtihan gönderdim. Sevdikleriniz arasında acı çektiniz ve onlar için Benden hararetle istekte bulundunuz. 
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Ama sana söylüyorum: Gerçek merhameti uygulayabilmeniz için, anne babanız ya da çocuklarınız için 

yaptığınız gibi, yabancılar için, yolunuza çıkan herkes için de Benden dileyin. 

50 Acı kalpleri hassaslaştırdı ve teselli bulma arzusuyla Beni arıyorlar. Adımlarını Ben yönlendiririm 

ve İşime katılacakları doğru zamanı bilirim. Henüz Beni duymaya hazır olmayan pek çok kişi var ve onlar 

Benim vahiylerimi almaya hazır olana kadar adımlarını dizginleyeceğim. 

51 Çalışmalarıma inanmak için inanç gerekir. İçindeki her şey ruhani. Ben size maddi tezahürler 

vermedim. Sizden sadece Varlığıma girmek için ayağa kalkmanızı ve sevgimin ve merhametimin sizi 

sardığını hissetmenizi istedim. 

52 Beni görebilmeniz için ruhun gözlerini, imanın gözlerini hazırladım ve onları kullanabilmem için 

yüreklerinizin duygularını saf tuttum. Yetenekleriniz hâlâ saklı ama Sözüm onları uyandıracak ve böylece 

görevinize başlayabileceksiniz. 

53 Çevrenize yerleştirdiğim her şey mükemmel ve memnuniyet verici; ancak yine de mutlu 

olmadığınızı, kaderinizden memnun olmadığınızı görüyorum ve bunun nedeni yaşamı kavrayamamış, 

gerçek amacınızı anlayamamış olmanızdır. Size verdiğim nimetleri sayan ben olmayacağım, ama şükran 

duyarak her birinize gösterdiğim sevgiyi ve size verdiğim nimetleri fark eden siz olacaksınız. 

54 Sizi telafi etmeniz için gönderdim çünkü sizi seviyorum ve sizi saf ve Bana layık görmek 

istiyorum. İkinci Çağ'da İsa gibi yolunuzu dikenlerle dolu buldunuz ve bunun nedeni Beni örnek almanızı, 

kazandığınız her zaferden sonra daha güçlü olmanız için savaşmayı öğrenmenizi istememdir. Sizin 

iyiliğiniz için her şeyi hazırladım. Her şey Benim sevgime ve adaletime göre yaratılmıştır, çünkü Ben 

Baba'yım ve kararlarında boyun eğmeyen amansız Yargıç'ım. 

55 Sevgili insanlar, isteğimi yerine getirmeme izin verin. Yasama teslim olun, sizi huzura ve ruhsal 

yüceliğe ulaştırayım. Tüm yarattıklarımın kaderi budur. Haçınızı alın ve beni izleyin. 

56 Yeteneklerle dolusunuz, işinizi yapmak için zekanız, iradeniz ve aklınız var. Gelişim yolunuz 

uzun, çünkü durmaya devam ediyorsunuz. Eğer doğru yolu, kendini inkâr etme ve görevini yerine getirme 

yolunu seçerseniz, mutlu olursunuz, yaşamı takdir edersiniz, sevmeyi bilirsiniz, ruhani armağanlarınızın 

değerini bilirsiniz ve başkalarının sahip olduğu şeylere özlem duymazsınız. 

57 Benim işim özgürlük üzerine kurulu. Beni tanıyabilmeniz için ruhunuzu aydınlatıyorum. Siz 

Benim "suretimde ve benzerliğimde" yarattığım ayrıcalıklı yaratıksınız ve lütuf armağanlarımı size 

yerleştirdim. 

58 Tırmanacağınız merdiven büyüktür ve gelişimin hangi aşamasında olduğunuzu bilemezsiniz. 

Bugün kat etmekte olduğunuz yol, gelişiminize göre sizin için önceden belirlenmiştir. Çünkü her şey 

değişmez ve ebedi yasalarla ilişkili ve bunlara tabidir. 

59 Bu alegoride size sözünü ettiğim tapınak ruhsaldır. Taşlarla inşa edilmiş bir bina değil, Bana 

ulaşana kadar yükselmek isteyen insanın inancı olan sevgi tapınağıdır. Sizin attığınız iyi temeller üzerine 

gelecek nesiller inşa edecektir. 

60 Yapıtımı, Sözümü onlara sunduğumda, sonrakilerin sevinci büyük olacak. Beni ne kadar çok 

aradılar! Bana ulaşmak için ne kadar çok acı çektiler! Amaçları tektir: ruhani yolu bulmak, ruhlarını 

besleyebilecekleri ve mükemmelleştirebilecekleri kaynağa ulaşmak. Ve davranış biçimlerinde ne kadar 

ilerleme kaydedecekler! Onlar Benim Sözümü arzulamak için neler yaşadıklarına, siz de onları 

beklediğinize tanıklık edeceksiniz; çünkü bunu size bir kehanet olarak duyurdum. İşimin bir bölümünü 

tamamlamanız için size emanet ettim ve onu tamamladığınızda, Tanrınızla işbirliği yapmış olmanın 

memnuniyetiyle gülümseyeceksiniz. 

61 Dinlenin, ruhunuzun beslenmesine izin verin. Varlığımı hissettiğinde kalbinin daha hızlı atmasına 

izin ver. 

62 Yerinizde durmamanız için sizi bu yolda cesaretlendiriyorum. Ben, kimin zamanı ve fırsatları 

kullandığını, kimin zamanı boşa harcadığını ve kimin ruhsal gelişim yolunda ağır aksak yürüdüğünü 

bilenim. 

63 İlerlemeniz ya da gerilemenizle ilgili olarak sadece ruhani bir ortamda bulunduğunuzda bir 

açıklama yapabileceksiniz. 

64 Her şeyi öyle hazırlayacağım ki, yeryüzünde yeniden yaşadığınız bu zamanda, insan aracılığıyla 

Kendisini tanıtan Efendi'yle karşılaşacaksınız ve size iyi örneklerin izini bırakma görevinizi hatırlatacağım 

ki, onlar aracılığıyla cehalet, putperestlik ve dini fanatizm içinde yaşayanlar doğru yola gelsinler. 
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65 Sizi öyle hazırlayacağım ki, alçakgönüllü dudaklarınız sözlerinizdeki ışık, derinlik ve doğrulukla 

insanları şaşırtacak. Sizler benim şahitlerim, elçilerim ve aynı zamanda öncülerimsiniz. 

66 Eğer zaman zaman sizi düzeltiyor ve hatta azarlıyorsam, bunun nedeni tutkuların, kasırgaların ya 

da talihsizliklerin anlayışınızın ışığını kısa bir süre için karartması ve sizi sapkınlıklara, materyalizme ya 

da soğuk duyarsızlığa düşürmesidir. 

67 Merhametim size kurtuluş yolunda rehberlik ediyor ve bu yaşam yolculuğunda ışıkları 

görebilmeniz için gözlerinizdeki her cehalet bandajını kaldırdı. Unutmayın ki, günahkâr olsun olmasın her 

göz Beni görecektir. 

68 Kalbinizde gerçek bir iman olup olmadığını kendinize sordunuz mu? O alevin sıcaklığını 

hissettiniz mi? 

69 Şimdi size gerçek inancın var olduğunun kanıtını veriyorum: 

70 Deneme anında kalp umutsuzluğa kapılmadığında; en kritik anlarda ruhu huzur kapladığında. 

İmanı olan Benimle uyum içindedir, çünkü Ben yaşamım, sağlığım ve kurtuluşum. Gerçekte bu limanı ve 

bu deniz fenerini arayan kişi yok olmaz. 

71 Bu erdeme sahip olan kişi tüm insan biliminin ötesinde mucizeler yaratır ve ruha ve yüksek 

yaşama tanıklık eder. 

72 Bana iman ederseniz, imansızlık sizi dönekliğe sürükleyemeyecek, iftira da size zarar 

veremeyecektir. 

73 İçinizdeki imanı cesaretlendirdim, sizi denemelerle güçlü kıldım ki imanınızdan beslenecek 

kalabalıkları çağırmaya devam edesiniz. 

74 Bu zamanda size şunu söyledim: Sizinle konuştuğum bedenlerde Beni aramayın, çünkü o zaman 

onların kusurlarına gücenir ve bu kusurları Benim işime atfedersiniz. Bu dudakların konuştuğu kelimenin 

altına inin ve onun anlamında, özünde Üstadı keşfedeceksiniz. 

75 Kendimi tanıttığım kişileri putlaştırmayın, çünkü o zaman daha önce yüreklerinizde tuval üzerine 

boyanmış resimlerin ya da taşa oyulmuş heykellerin tuttuğu yeri işgal edenler onlar olur ve Baba'nın 

ruhunuzu tam olarak ele geçirmesine izin vermediği materyalizmin ve dini coşkunun kölesi olmaya devam 

edersiniz. 

76 Sözün anlamını saklayın ki, bu öğretiyi artık duymadığınızda, kalbinizin derinliklerinde ilahi 

Sözün yankılandığını, sizi canlandırdığını ve Rabbinizle doğrudan diyaloğa girmeye davet ettiğini 

hissedebilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 238 
1 Sevgili insanlar, Üstat size şöyle diyor: Halkım için, yüreğinizdeki kutsal yer için arzu duyarak 

geliyorum. Onu Bana kapatmış olanların onu ruhsallaştırmaya açmalarının zamanı gelmiştir. Onu yıkanlar, 

onu yeniden inşa etsinler ve ona sağlamlık kazandırsınlar. Kiminle karanlıktaysa, iman ışığıyla 

aydınlansın. Ama gerçekten, size söylüyorum, zamanınızı maddi ibadet yerleri inşa ederek boşa 

harcamayın; onlara harcadığınız özveri, lütuf ve sanatın Bana sunabileceğiniz en iyi ibadet olduğunu 

düşünün. 

Size sadece kendinizi havanın sertliğinden ya da meraklı gözlerden koruyabileceğiniz basit odalar 

hazırlamanız için izin veriyorum. Sadece sizin bir araya gelmeniz için tasarlanmış olan bu toplantı 

yerlerini "tapınak" olarak adlandırmamalısınız, çünkü cahillerin bu yerlere kutsalmış gibi tapınmaları söz 

konusu olabilir. 

2 Ayin veya törenleri hizmetlerinize dahil etmeyin. Böyle yaparak, size emanet ettiğim merhamet ve 

sevgiyi yayma görevinden uzaklaşabilirsiniz. 

3 Sizden istediğim hem dışsal hem de içsel olarak sadelik ve basitliktir. Bununla, ruhunuzda görkem 

dolu varlığıma sahip olacaksınız. 

4 Ben kalbinizdeyim ve ruhunuzda yaşıyorum. Varlığınızın en iç kısmında Benim İlahi Varlığımı 

hissederken, neden Beni maddi nesneler aracılığıyla temsil etmelisiniz? Dünyevi ihtişamın peşinde 

olsaydım, bir ahır yerine Siyon tapınağının içinde bir insan olarak doğacağımı düşünmüyor musunuz? 

Meryem'in Tapınak'ta tanındığını ve tüm İlahi direktiflere sadık ve itaatkâr olduğunu bildiğinize göre, 

hangi engel Benim o yerde doğmamı engelleyebilirdi? 

5 Sözümü düşünün ve insanlardan asla dışsal bir tapınma istemediğimi, onlardan yalnızca 

sevgilerini, yücelmelerini, imanlarını ve ruhlarının meyvesi olan her şeyi istediğimi hatırlayın. 

6 Bir süre daha toplantılarınızı kutlamak için bu mekânlara sahip olacaksınız. Çünkü bunlar hala 

gereklidir, öyle ki bu sayede size bıraktığım Sözü duyabilir ve onu kullanmaya çalışabilirsiniz. Ama size 

öğretme zamanı, sizin hazırlanma zamanınız geçecek ve o zaman artık onlara ihtiyacınız olmayacak. 

7 İman alevi öğrencimin ruhunda giderek daha fazla tutuşacak, her kalp benim sunağım olacak, 

komşularına duydukları sevgi onlar için bir ibadet olacak ve her evde bir mabet olacak. Hemcinslerinizin, 

duaları sayesinde ruhlarının zararlı her şeyin ve her dünyevi sefaletin üzerine yükseldiğini anlamalarını 

sağlayacak ve Rab'bin tapınağının evrensel, sonsuz olduğunu ve her yerde, hem insanın ruhunda hem de 

bedeninde, görünürde olduğu kadar görünmezde de olduğunu fark edebileceklerdir. Bana kanlı kurbanlar 

sundukları zaman nasıl geçtiyse, Tanrı'ya ayinler ya da dışsal törenler aracılığıyla tapınmanın da öyle 

geçmesi gerektiğini anlayacaklardır. Ruhsallaşma insan çevrenizi arındıracak ve Benim öğretilerim 

anlaşılacaktır. 

8 Gerçek dua, İlahi bakışlarımın önünde hoşnutluk veren yüce ruhani Tanrı ibadeti ─ doğru anlaşılan 

tövbe, düzeltme ve işlenen günahların telafisi olan kefaret gelecektir. İnsanlarda kalp saflığına dayanan 

gerçek sevgi ortaya çıkacak ve insanlar dua için kısa anların yeterli olduğunu, ancak insanlar arasında 

iyilik yapma görevlerini yerine getirmek için yaşamlarının tüm anlarına ihtiyaçları olduğunu 

anlayacaklardır. 

9 Ey öğrencilerim, öğretilerim üzerinde düşünün, onları kavrayın ve özlerinde kelimelerin ifade 

ettiğinden daha fazlasını, çok daha fazlasını keşfedeceksiniz. Size yardım edeceğim ve sizi aydınlatacağım 

ki, ses taşıyıcısının zihni aktaramadığı için sözlerimde gizli kalmış olan her şeyi fark edebilesiniz. 

10 Bugün size hoş geldiniz diyorum. Benim masama otur. Beni seveni de, Beni reddedeni de hoş 

karşılarım. Hepinizi eşit derecede okşuyorum çünkü hepiniz benim çocuklarımsınız. 

11 Kendimi günahkârların arasında sunuyorum. Dünyada doğru bir insan var mı? Size Krallığımın 

mallarını sunuyorum ve onları elde etmeniz için gerekli araçları elinizin altına veriyorum. Eğer Benden 

Cennet Krallığımı isterseniz, onu size vereceğim çünkü o zamanın başlangıcından beri size vaat edilmiştir. 

Sizler, Rab'bin çocukları, krallığın mirasçılarısınız. Ama Vaat Edilmiş Toprakları almak için ne kadar çok 

erdem göstermelisiniz! Bazıları buna uzun ve kederli bir mücadeleyle ulaşırken, diğerleri yol boyunca 

büyük adımlar atacak ve kısa sürede ışığın krallığına yaklaşacaktır. Dimas acı çekerken, tövbesini, imanını 

ve alçakgönüllülüğünü gördüğümde ona ne söz verdiğimi hatırlıyor musun? O gün ona cennette Benimle 

birlikte olmasını teklif ettim. 
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12 Sizlerden, buradaki insanları temsilcileriniz olarak görmenizi rica ediyorum: Ne zaman kendi 

içinizde ayağa kalkacak, birbirinizi sevecek ve birbirinizin suçlarını bağışlayacaksınız? Gezegeninizde 

nihayet ne zaman barış olacak? 

13 Sevgiden kaynaklanan bağışlama, sadece benim öğretimi öğretir ve kötülüğü iyiliğe dönüştürmek, 

günahkârı erdemli bir insana dönüştürmek için güçlü bir güce sahiptir. 

14 Affetmeyi öğrenin ve dünyanızda barışın başlangıcına sahip olun. Eğer bin kez affetmek 

gerekiyorsa, bunu bin kez yapmalısınız. Doğru zamanda uzlaşmanın sizi bir fincan acı içmekten 

kurtaracağının farkında değil misiniz? 

15 Size hak ettiğiniz, giderek çoğalttığınız ve saati geldiğinde taşan acıdan bahsediyorum. 

Çocuklarıma asla böyle bir kupa vermem; ama yine de adaletimle, Bana tövbe etmiş olarak dönebilmeniz 

için kötülüğünüzün, gururunuzun ve aceleciliğinizin meyvesini toplamanıza izin verebilirim. 

16 İnsanlar, içinde her şeyin uyum içinde olduğu doğanın tapınağını bilimleriyle kirlettiklerinde 

benim gücüme ve adaletime meydan okudular ve şimdi onların yargısı acımasız olacaktır. 

17 Elemental güçler serbest bırakılacak, kozmos sarsılacak ve yeryüzü titreyecek. O zaman insanlar 

dehşete kapılacak ve kaçmak isteyecekler, ama kaçış olmayacak. Serbest bırakılan güçleri bastırmak 

isteyecekler ama bunu başaramayacaklar. Çünkü kendilerini suçlu hissedecekler ve küstahlıklarından ve 

ahmaklıklarından çok geç pişmanlık duyarak cezadan kaçmak için ölümü arayacaklardır.  

18 Sizler, insanlar, bu kehanetleri biliyorsunuz ve eğer "büyümezseniz" ve size emanet ettiğim barışı 

korumak için çabalamazsanız, olan her şeyden siz sorumlusunuz. 

19 Bastonunuzu ve yolculuk bohçanızı hazırlayın, çünkü sizi ulusları uyarmanız için peygamberler ve 

haberciler olarak göndereceğim. 

20 Bazıları doğuya, bazıları batıya, bazıları da dünyanın diğer noktalarına ve yollarına gidecektir. 

21 Sizleri öğrencilerim yapmak için bu zamanda emirlerimi verdiğim seçilmiş kişiler olduğunuz 

düşüncesiyle kibirlenmeyin. Ama size şunu da söyleyeyim: Çağrılanlar olmakla yetinmeyin. Seçilmişler 

arasında olabilmek için erdemler kazanın. 

22 Toprağın nemiyle şişen ve sonra yok olup giden solucan gibi olmamak için her türlü kibri 

üzerinizden atın. 

23 Sizi çok sevdiğime güvenerek uyumayın ki tökezlemeyesiniz. Çok seviliyorsunuz ama aynı 

zamanda çok sınanıyorsunuz. 

24 Dünya yüzeyinin dörtte üçü yok olacak ve sadece bir kısmı kaostan sağ çıkanların sığınağı olarak 

kalacak. Birçok kehanetin gerçekleştiğine tanık olacaksınız. 

25 Siz, halkım, talimatlarımı yerine getirin ve ben de vaat edilenleri sizin için gerçekleştireyim. 

26 Dua edin, izleyin, sevgi ekin, ışık saçın, merhamet izi bırakın ve vicdanınızla barışık ve Yaratıcı ile 

uyum içinde olun. 

27 Bu sözü dikkatle dinleyin ki, onu yorumlayabilesiniz ve hemcinslerinizin yüreklerine ekebilesiniz. 

Onu anlamakla yetinmeyin; ondan söz edin, örnek olun ve çalışmalarınızla öğretin. Duyarlı olun ki, ne 

zaman konuşmanız ve ne zaman eylemlerinizin öğretime tanıklık etmesi için uygun zaman olduğunu 

bilebilesiniz. 

28 Sözümü yaymanız için size tek bir dil veriyorum ve bu dil tüm insanlar tarafından anlaşılacak olan 

ruhani sevgidir. Bu, insanların kulağına ve yüreğine hoş gelen bir dildir ve yüreklerinde diktikleri Babil 

kulesini taş taş yıkacaktır. O zaman benim yargılamam sona erecek, çünkü herkes kendini kardeş sayacak. 

29 Tarlalar alıcı ve bereketli, millet. Kendinizi ruhen ve bedenen hazırlayın, o zaman yola çıkıp bu 

vahyin tohumunu ekmek ve aynı zamanda yeni nesillerin önünü açmak için gereken koşulları yerine 

getirmiş olacaksınız. 

30 Aranızda yaşamaları için büyük ışık ruhları göndereceğime dair size söz verdim. Onlar sadece 

dünyaya yaklaşmak, bedenlenmek ve büyük bir restorasyon misyonunu yerine getirmek için zamanı 

beklemektedirler. Bu ruhlar daha sonra bu dünyada yaşadıklarında ─ onlara ne öğretmeniz gerekecek? 

Size doğrusunu söyleyeyim: Hiçbir şey! Çünkü onlar öğrenmek için değil, öğretmek için gelecekler. 

Onların çocukluklarına dair derin şeylerden bahsettiklerini duymak, alimler ve ilahiyatçılarla sohbet 

ettiklerini görmek, deneyimleriyle yetişkinleri hayrete düşürmek ve çocuklara ve gençlere doğru yolu 

tavsiye etmek sizi şaşırtacak. 
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31 Bu ruhlardan birini rahmine kabul eden ev kutsanmıştır. Elçilerimin görevlerini yerine 

getirmelerini engellemek isteyenlerin üstlenecekleri kefaret yükleri ne kadar ağır olacaktır! 

32 Meyvelerinizin nesilden nesile daha saf ve daha temiz olması için neden kendinizi daha fazla 

arındırmanızı ve yenilemenizi istediğimi şimdi anlayın. 

33 Belki de sizin eviniz bu Işık Varlıklarının varlığını kabul eden ev olacaktır? Eğer hazırsanız sizi 

seçeceğim, değilseniz uygun kalpleri bulacağım ve onları oraya göndereceğim. 

34 Burada kehanetlerime inanıyorsunuz. Ancak daha önceki vahiyleri reddettikleri gibi, bu zamanda 

da sözlerimi reddeden pek çok kişi olacaktır. Ama kaygılanma; çünkü sözlerim gerçekleştiğinde, 

inançsızlıklarından utanarak yüzlerini ilk indirenler onlar olacak. 

35 İnsanlar tarafından inkâr edilen her ilahi vahiy tanınacak ve inanılacaktır. Kiliseler ve mezhepler 

tarafından unutulmuş ya da gizlenmiş olan her şey gün ışığına çıkacaktır. 

36 Dünyaya örneğinizle, Baba aracılığıyla açıklanan öğretilere ruhaniyet ve saygıyla girmeyi ve 

O'nun aracılığıyla verilenin ötesine geçmeye çalışmamayı öğretmelisiniz. Sevgi, alçakgönüllülük, saygı ─ 

ruhani hazırlık yapmadan Rab'bin gizemlerini keşfetmeye niyetlenmiş bir insanlığa öğretmeniz gerekenler 

bunlardır. 

37 Ailenizin yatak odasına saygı duymuyor musunuz? O zaman Cennetteki Babanızın sırlarına daha 

da fazla saygı gösterin. Size açıkladığım ve gösterdiğim o kadar çok şey var ki, henüz hepsini 

kavrayamadınız ve şimdiden nüfuz etmek için yeni sırlar istiyorsunuz. 

38 Sizlere ─yüksek bir bilimin, insan yaşamından daha yüksek bir yaşama ait bir bilgeliğin 

öğrencileri─ daha fazlasını bilmeyi, size açıkladığımdan daha fazlasını bilmeyi arzulamamanızı 

söylüyorum, çünkü o zaman kısa sürede hataya düşersiniz. Size pek çok öğreti verdim ve insan aklının 

aracılığı ile size verecek daha çok şeyim var. Yine de birçok yeni vahiy öğrenecek ve hayal ettiğinizden 

daha fazlasını anlayacaksınız. 

39 İlahi öğreti olan Sözüm her zaman yaşamlarınızdaki denemeler ve olaylarla bir araya gelecek, 

böylece bu öğreti yüreklerinizde giderek daha fazla onay bulacak ve sizler teorik öğrenciler değil, 

çalışmalarınızla benim gerçeğime tanıklık eden öğrenciler olacaksınız. 

40 Bir sınavdan geçtiğinizde çoğu zaman sözlerimden yalnızca birini anladığınız olmuyor mu? 

41 Size zaman zaman ruhun ölümsüzlüğünden, yaşam ve ölüm hakkında sahip olduğunuz yanlış 

fikirlerden söz ettiğimde, öğretimi duyduğunuz zaman Beni anlamamıştınız. Ama sonra evinize bir 

imtihan geldi, sevdiğiniz birinin bu dünyadan ayrıldığını gördünüz ve gözleriniz gerçeğe, hakikatin ışığına 

açıldı ve tüm işlerime bu kadar mükemmellik kattığım ve sizi cehaletinizden ve hatanızdan kurtardığım 

için Bana şükrettiniz. 

42 Sözüme aklınızla ve ruhunuzla nüfuz edin. Ruh ve beden arasında sadece tek bir irade olması için 

varlığınızın özüne odaklanın. Bu şekilde öğretilerimi daha kolay anlayacak ve sınavların üstesinden daha 

büyük bir yükselişle geleceksiniz. 

43 Ne mutlu dünya nimetleri içinde yoksul olanlara ki, büyük olma arzusuyla Sözümün ekmeğini 

alırlar, çünkü Benim yolumda ona ulaşacaklardır. Ne mutlu dünyada zengin olsalar da, Beni öğrenmek 

için rahatlarını geride bırakanlara, çünkü onlar gerçek zenginliği bileceklerdir. 

44 Bugün Ruhum, ne adaletimden korkunun ne de birbirimize karşı sevginin olmadığı bir zamanda, 

bir ışık huzmesi halinde insanlığın üzerine iniyor. 

45 Sizler alçakgönüllü insanlarsınız, benim varlığımın ve sözümün tanıklarısınız. Ancak bu insanlarda 

sevgi eksikliği var ve Benim tezahürüme saygı görmüyorum çünkü buna alışmışlar. İşte bu nedenle bazen 

adalet dolu sözlerimle yüreklerinizdeki kayıtsızlığa saldırarak sizi hesaba çekiyorum. 

46 Ey öğrenciler, düşünün: Eğer şimdi bu ilahi işe saygı duymazsanız, daha sonra Efendinizin işinde 

itaatkâr işçiler olarak görevin yerine getirilmesi yolunda yürüyenler olamayacaksınız. 

47 İçinde bulunduğumuz an insanlık için bir sınavdır. Dünyanın büyük ulusları, nefretten gözü 

dönmüş kana susamış canavarlar gibi birbirlerine saldırmak için hazırlık yapıyor. Küçük halklar, keder ve 

yıkım anlamına gelen savaş belirtilerinin korkusu içindedir. Evler kararıyor, kalpler dehşetle çarpıyor ve 

barış ve adaleti sevenler, insanlığın huzurunu tehdit eden bir savaş fikriyle eziyet çekiyor. 

48 Bu anlarda ne kadar çok ilerleme hayali paramparça oldu! Ne kadar çok yanılsama paramparça 

oldu ve ne kadar çok hayat şimdiden ölüme mahkum edildi. Çalışmalarınıza başlamanın, dünyada 

varlığınızı hissettirmenin tam zamanıdır, ey insanlar. Dua etmek için doğru zaman. 
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49 İmanınızı hissedilir kılarak ve kalbinizi bu ıstırap saatinde Bana yakaran herkesin kalbiyle 

birleştirerek, dünyada barışın sağlanmasını dileyerek dua edin. Ruhun her türlü aktif kullanımından 

uzaklaşan ve sadece güç iddiaları, nefretleri nedeniyle kendileri için belirledikleri maddi bir hedefin 

peşinde yaşayan herkes için dua edin. 

50 Odayı daha yüksek sesli düşüncelerle doldurun. Her biri, dünyayı ele geçirme tehdidinde bulunan 

karanlık güçlerin yok edilmesini sağlamak için görünmezde ─insanların düşüncelerinin titreştiği yerde─ 

savaşan bir kılıç gibi olsun. Bununla birlikte, duanın gücüne inanın. Çünkü sonsuzlukta kaybolduğunu 

düşünürseniz, hemcinslerinizin zihinlerine ulaşmak için gerekli güce sahip olmayacaktır. 

51 Ne kadar kusurlu olurlarsa olsunlar, düşünceleriniz Bana her zaman ulaşır ve onlara her zaman 

duymanız gereken inançtan yoksun olsalar bile dualarınızı işitirim. Bunun nedeni, ruhumun tüm 

varlıkların titreşimlerini ve duygularını almasıdır. Ancak bencillikleri yüzünden birbirlerinden uzak duran, 

günümüzde kendilerini kaptırdıkları materyalizmin bir sonucu olarak ruhani yaşamdan uzaklaşan insanlar, 

düşünceleri aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmaya hazır değillerdir. Bununla birlikte, size zihinlerinizi 

eğitmeye başlamanızın gerekli olduğunu söylüyorum. Bunu yapmak için, onlardan açıkça algılanabilir bir 

yanıt almasanız bile, ruhlarla "konuşun". Yarın, herkes vermeyi öğrendiğinde, insanların hayal bile 

edemeyeceği bir ruhani anlayışın giderek daha fazla işaretini alacaklar. 

52 Size bir kez daha her düşünceyi ve her isteği kabul ettiğimi söylüyorum. Öte yandan, dünya Benim 

ilhamımı nasıl alacağını bilmiyor, ilahi düşüncelerimin zihninde parlamasına izin vermek için kendini 

hazırlamadı ve çağrısına cevap verdiğimde sesimi duymuyor. Ama size inancım var, size inanıyorum 

çünkü sizi Ben yarattım ve size Benim bir kıvılcımım olan ışıktan bir ruh ve Benim suretim olan bir ruh 

bahşettim. 

53 Eğer size kendinizi mükemmelleştirmenizi beklemediğimi söylersem, bu benim size İlahi 

İrademden kaynaklanan en büyük işte başarısız olduğumu beyan etmem gibi bir şey olur ki, böyle bir şey 

olamaz. 

54 Ruhunuzun yolda karşılaştığı tüm ayartmalardan zaferle geçeceği ve ardından ışıkla dolu yeni bir 

varoluşa yükseleceği zamanda yaşadığınızı biliyorum. 

55 Bugün sizinle yaptığım bu tezahürde, size sadece gelecekte düşünce yoluyla Baba ile ve aynı 

zamanda hemcinslerinizle iletişiminizin ne olacağı konusunda bir fikir vermeye hizmet edecek bir talimat 

verdim. Ulaşmanız gereken hedef budur. Ancak, bu kadar gürültülü bir çalışma için uygun olmayan 

araçlar kullanarak ona ulaşmaktan sakınmalısınız. 

56 Çalışın, harekete geçin, sebat edin ve farkına varmadan sonunda ruhtan ruha diyaloğa 

erişeceksiniz. 

57 Bugün, size Üçüncü Zaman'dan söz eden sesi, Kutsal Ruh'un sesini duyduğunuz ağacın gölgesine 

geldiniz. 

58 Bu günkü yücelişiniz büyük oldu çünkü yol boyunca denemeler yaşadınız. 

59 Korku son günlerde kalplerinizi ele geçirdi ve siz "uyandınız". Yorgunlar uyandı ve zayıflar 

kasırgalara dayanacak gücün bulunacağı "ağaç" arzusuyla ayağa kalktı. 

60 Ey insanlar, merhametimin koruması altında olduğunuz halde neden korkuyorsunuz? Öyle ki, 

imandan yoksun kalmayasınız, talimatlarımı izleyesiniz, Bana güvendiğinizde, sözümün ağzınızda, 

ışığımın anlayışınızda olduğunu hatırlayasınız. O zaman hayrete düşmüş adamlarınız var. Unutmayın ki, 

ne zaman güvensizliğiniz sizi Benden ayırdıysa, her gücün sizden uzaklaştığını gördünüz. 

61 Ruhunuz esaretten çok korkuyor çünkü bunu biliyor; Firavun'un boyunduruğundan çok 

korkuyorsunuz. Dünyada özgürlüğü seviyorsunuz ve bunun aracılığıyla barışı arıyorsunuz. Savaş, kan ve 

acı istemiyorsunuz; çocuklarınız kaosa düşmesin diye liyakat kazanmaya çalışıyorsunuz ve berraklığa 

sahip olmak, kendinizi yenilemek ve biraz saflığı korumak için dua ediyorsunuz. 

62 Size yalnızca Ben huzur verebilirim, çünkü bu huzur yalnızca Bende mevcuttur. 

63 Bu barış arzusuyla, dini topluluklara daha yakından baktığınızda bunu bulamayacaksınız. Atanmış 

sözcüleri dinlediğinizde, sözlerinin hiçbir barış özü içermediğine ikna olacaksınız. Huzuru en kraliyet 

evlerinden en sefil kulübelere kadar arayın, bulamayacaksınız, çünkü o bu zamanda yeryüzünden ayrıldı. 

64 Neden inananların ve inanmayanların kalpleri bu mütevazı toplantı odalarında Sözümü 

duyduklarında huzurla dolup taşıyor? Sadece bu gerçek bile size kendini tanıtan kişinin benim İlahi 

Ruhum olduğunu kanıtlamaya yetmez mi? 
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65 Size esenliğimi getirmeye, sizi cesaret, inanç ve güçle doldurmaya ve insanların yüreklerine 

bereket ve barış getirmeye yazgılı olduğunuzu hatırlatmaya üçüncü kez geliyorum. İnsanlık şimdiden 

kendisine gerçek merhametle el uzatacak olanları beklemekte ve özlem duymaktadır ve toprak, üzerine 

sevgi tohumu ekmek için zaten verimlidir. 

Ülkeden ülkeye veba yayılmaya devam ediyor, bilim onlarla savaşamadan bilinmeyen hastalıklar 

ortaya çıkıyor. Dünya görüşlerindeki karmaşa ve ahlaki yozlaşma dünyayı uçuruma sürüklemiştir. Ancak 

elçilerim henüz bu acıları hafifletmek ve bu karanlıklara ışık getirmek için gelmediler, çünkü hazırlanmak 

için çok yavaşlar. 

66 Eğer biri kendini muhtaç, elbiselerini yırtık ya da yoksul gördüğü için erteliyorsa, bu onun inançsız 

olmasından ve farkında olmadan benim kutsallığıma küfretmesinden kaynaklanır. 

67 Hâlâ dünyanın kudretlilerinin önünde eğiliyor musunuz? Hâlâ insan zenginliğinden etkileniyor 

musunuz? Hayır, halkım, insanın yaşamındaki tek büyük şey ve gerçek değer ruhun yukarı doğru 

gelişmesidir ve Sözüm sizi buna yönlendirir. 

68 Yeryüzünde büyük ve kudretli olanlar, ruhani hazineleri ve sonsuz yaşama giden yolu unuttukları 

için cennetimin kapısına ne kadar da muhtaç bir şekilde geliyorlar! Krallığımın gerçeği alçakgönüllülere 

açıklanırken, bilgili ve eğitimli olanlardan gizlenir, çünkü onlar dünyevi bilime yaptıklarının aynısını 

ruhsal bilgeliğe de yaparlar: Bu ışıkta kibirleri için tahtlar ve kavgaları için silahlar arayacaklardı. 

69 Bu sırrı açıkladığım siz kimsiniz? Sadece daha önce yaşadığınızı biliyorsunuz, ama kim 

olduğunuzu bilmiyorsunuz. Bu nedenle, kim olduğunuzu ve kim olacağınızı, nereden geldiğinizi ve nereye 

gittiğinizi bilmiyorsunuz. İşte bu yüzden size bilmediğiniz her şeyi öğretmek için Üstat olarak geldim. 

70 İlk Zaman'da Yakup ve ailesi gerçek Tanrı'yı tanıdılar ve Baba, bu insanların O'nun tanrısallığına 

olan iman tohumunu koruduklarını görünce, onları putperest ve dinsiz insanların bağrında yaşamaya 

gönderdi, böylece orada O'nun varlığına ve gücüne tanıklık edebileceklerdi. 

71 Orada patriğin ailesi çoğaldı, çocukları yeni aileler kurdu ve bunlar kabileler haline geldi. Ancak o 

ülkenin kralı, yönetimi altında büyüyen insanlardan korkuyordu. Özgürlüklerini ellerinden aldı ve onları 

zincire vurarak ve onlara kölelik dayatarak kendi köleleri haline getirdi. 

72 Dava büyük, uzun süreli ve kederliydi. Erkekler kırbaç altında ezildi ve yıkıldı; kadınların 

yüreklerinde ise ağlama ve acı vardı. Dinsizlere karşı imanlarını ve güçlerini kanıtlamak için bu halkın 

üzerine aşağılanma ve sefalet yüklendi. Ama Baba, halkının üzüntüsünden etkilendiği ve Firavun'a gücünü 

göstermek istediği için, halkını kurtarması için hazırladığı ve esin verdiği Musa adında birini çağırdı. Ona 

şunları söyledi: "Git ve Firavun'un ve halkımın önünde doğruluğumu ve gücümü göster, çünkü Benim 

halkım bile zayıfladı, Beni unuttu ve kalplerinin putperestlerin gelenekleri ve inançları tarafından enfekte 

edilmesine izin verdi. Sadık kalan sizlere bu görevi veriyorum ki, kendi içinizde özgürlük idealini 

ateşleyebilesiniz ve Firavun'un İsrail'in Tanrılarına hizmet etmek üzere Kenan'a, Vaat Edilmiş Topraklara 

gitmesine izin vermesini sağlayabilesiniz. Halkın dua etmesini, 'izlemesini' ve özgürlüklerini silahla elde 

edemeyeceklerini anlamalarını sağlayın." 

73 Bu adam halkın özgürlüğünü talep etmek için birkaç kez Firavun'un huzuruna çıktı ve her 

seferinde reddedildi. Sonra Rab adaletini hissettirdi ve Mısır'ın üzerine belalar ve felaketler salındı, acı ve 

yıkım o dereceye ulaştı ki, kral Musa'yı yanına çağırdı ve onun ve halkının ülkesini terk etmesine izin 

verdi. 

74 İsrail özgürlükleri için dışarı çıktığında, firavun bu adamın gerçekten tanrısal yetkiye sahip 

olduğunu anladı. 

75 Musa, yolculuğun zorluklarına ve acılarına dayanabilmeleri için halkının imanını güçlendirdi. 

Yolculuk uzun ve tehlikeliydi; birçoğu yolda yorgunluktan ya da yaşlılıktan çöktü, vaat edilen toprakları 

göremedi. Ama onların çocukları İsrail halkını bekleyen süt ve bal akan topraklara ulaştılar. 

76 Bu topraklar, onu fethedenlere yeni bir cennet gibi kendini sundu. Orada huzur, bereket ve bolluk, 

geniş vadiler, berrak sular ve dingin bir gökyüzü vardı ve insanlar orada çoğalıyordu. Orada gerçek 

Tanrı'ya olan tapınması filizlendi. 

Ancak bu huzur ve mutluluk sonsuza dek sürmedi, çünkü o halk, o bereket diyarının ortasında bile 

günaha, putperestliğe ve anlaşmazlığa düştü. Canlılığını yitirdi ve bir kez daha pagan ve güce aç halkların 

egemenliğine girdi. Dua ettiği ve Beni aradığı sürece güçlüydü. Ama tüm zevkleri ve gösterişleri için Beni 

unuttuğunda, Benim lütfumu kaybetti. 
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77 Süleyman'ın bilgeliğini ve Davut'un ilham gücünü hatırlayın. Krallıklarının ihtişamı büyüktü, ama 

günaha düştüklerinde her şeylerini kaybettiler. 

78 Bu halk tekrar yabancı ulusların ve daha sonra imparatorun tebaası haline geldi. İnsanlar 

Yehova'yla yaptıkları antlaşmayı unutmuşlardı ve Baba'nın bunu yenilemesi gerekiyordu, böylece 

insanlara bir Kurtarıcı, bir Mesih vaat edilen peygamberlerin sözleri yerine gelebilecekti. Mesih, 

kaybolmuş olan her şeyi kurtarmak ve dünyaya ruhsal eve, Cennetin Krallığına, vaat edilen gerçek ülkeye 

giden yolu öğretmek için insan oldu. 

79 Yeni Kurtarıcı, size uysallığı öğreten ve halkını kulları olarak bulduğunda onlara "Sezar'a ait olanı 

Sezar'a, Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya vermeyi" öğreten ve bu şekilde ruhlarını özgür kılan Mesih'ti. 

80 Tıpkı Musa'nın Vaat Edilmiş Topraklar'a girmemesi ve sadece dağın tepesinden onun gölgeli 

görüntüsünü görmesi gibi, Mesih de çarmıhtan tüm çocuklarını bekleyeceği Cennetin Krallığı'nı gördü. 

81 Beni izleyenler ne kadar çok acı çektiler! Ülkeler, eyaletler ve imparatorluklar boyunca arandılar 

ve zulüm gördüler. Kırbaç, şehitlik ve kanlı darağacı bunların yolunda yükseldi ve birçokları korkusuzca 

dua etmek ve Benim adımı söylemek için yeryüzünün derinliklerini aradı. Ama bir Hıristiyan'ın 

kararlılığını ve imanını gören celladın eli ne kadar çok titrerdi! Yöneticiler bile onların huzurunda ya da 

dudaklarında Efendilerinin adıyla ölen kurbanlarının esinlenmiş sözlerini duyduklarında ne kadar sık 

titriyorlardı. 

82 İsa'nın izi kanlıydı ve havariler ile şehitlerin izlediği yol da buydu. Ancak savaş, bunca inanç 

mucizesi ve bunca sevgi fedakârlığıyla yenilmiş ve fethedilmiş olan insanların ruhunda nihayet ışığa 

dönüştüğünde sona erdi. 

83 Sözüm uluslarda yankılandı ve öğretilerim yüreklere işledi ve Tanrı'nın Krallığı'nın esenliğinin 

yeryüzünde hissedildiği bir zaman geldi. Mesih krallar tarafından olduğu kadar yoksullar tarafından da 

sevildi ve varlığı kalplerde hissedildi. Uluslar teker teker yakınlaştı ve birçok düşmanlık ortadan kalktı. 

Adım daha sonra tüm dillerde sevgiyle telaffuz edildi. 

84 Ama Firavun'u yenen ve çölün zorluklarına göğüs geren insanlar nerede? Daha sonra 

imparatorlukları ve rejimleri, silahları sadece İsa'nın Sözü olan fedakâr ölümleriyle yenenler neredeler? 

Size doğrusunu söyleyeyim, onlar yeryüzündedirler. 

Ama bir kez daha Ben unutuldum ve Yasam ve Öğretilerim tahrif edildi. Sonra sadık, alçakgönüllü ve 

özverili olan ruhları, Benim gelişime ve sözüme tanıklık etsinler diye tekrar dünyaya gönderdim. Yine de 

bu halkı bu zamanda tek bir ırktan ya da tek bir ulustan oluşturmadım. Çünkü size Tanrı'nın halkı olan 

İsrail'in bedende değil, Ruh'ta kurulduğunu söylemiştim. 

85 Kim olduğunuzu aydınlatabilecek tek kişi benim ve size söylüyorum. Size ne yapmak için 

geldiğinizi açıklıyor ve ilerlemeniz gereken noktayı gösteriyorum. Sizler o güçlü halkın tohumusunuz ve 

tıpkı başka bir zamanda Vaat Edilmiş Topraklara ulaşmak için çölün zorluklarının üstesinden geldiğiniz 

gibi, Ruh'un esenlik krallığına ulaşmak ve dünyaya ışığı getirmek için mücadele etmek üzere bu yaşama 

geldiniz. 

86 Bu nedenle size mirasınızı gösteriyorum ve armağanlarınızı açıklıyorum ki, bunlar tarlaları 

sürdüğünüz aletler ve savaştığınız silahlar olsun. 

87 Peki neden korkuyorsun? Köle olmaya devam etmek istiyor musunuz? "Hayır, kalbin Bana diyor 

ki. 

88 Çeşitli ses taşıyıcıları aracılığıyla size yeryüzündeki büyük kaosu duyurdum. Bazıları hala uykulu 

olmalarına rağmen inanırken, diğerleri şüphe duyuyordu ve bu yüzden uyanmaları için savaş haberlerinin 

onlara ulaşması gerekiyordu. Gerçekleştiğini gördüklerinde sözüme inanmaları için çocuklarının silah 

altına çağrılması gerekiyordu. 

89 İzleyin, dua edin ve oğullarınız için kaygılanmayın, çünkü onları kalabalıklar arasında barış 

askerleri yapacağım. 

90 İlyas sizden ve uluslardan önce gider, yolu açar ve gerçeğin ışığıyla ruhları özgürleştirir. 

91 Sözümü yargılamayı ve ilahi özünü keşfedebilmeniz için onu kavramayı öğrenin. 

92 Seni güçlü kılıyorum ve sana hayır dualarımı bırakıyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 239 
1 Beni hissedin, çünkü size çok yakınım. Benim varlığıma ikna olan kişi Beni kalbinin en derin 

yerinde hisseder. 

2 Yine de size bir kez daha söylüyorum: kimse sizi inanmaya ya da Beni izlemeye zorlamıyor. 

İnancın ışığı kendini tutuşturacak ve sevginizi ortaya çıkaracaktır. 

3 Bu dünya vadisinde akıl armağanıyla donattığım ve onlara hayat verenin her şeye kadir olduğunun 

kanıtı olan eserlerim, yaratıklarım ve kudretimin tezahürleriyle dolu uçsuz bucaksız bir dünyanın ortasına 

yerleştirdiğim ayrıcalıklı bir yaratıksınız. 

4 İnsana başlangıçtan beri düşünce özgürlüğü verdim, ama o her zaman bir köle oldu ─ kimi zaman 

fanatizm yoluyla, kimi zaman da Firavun'un ve imparatorun yanlış inançlarının kölesi olarak. Şu anda 

ruhun erişmekte olduğu özgürlük ve gözlerine kendini sunan berraklık karşısında kör olmasının nedeni 

budur, çünkü zihni bu özgürlüğe alışkın değildir. 

5 İnsan ruhani olanı kavrama gücünü azaltmıştı ve bu nedenle fanatizme düştü, eğri büğrü yollarda 

yürüdü ve başkalarının iradesinin bir gölgesi gibiydi. 

6 Özgürlüğünü kaybetmişti, artık ne kendisinin ne de düşüncelerinin efendisiydi. 

7 Ancak ışık çağı geldi ─ hakikat arzusuyla sonsuzluğa özgürce uçmak için zincirlerinizi kırmanız 

ve kanatlarınızı açmanız gereken zaman. 

8 Ruhsallaştırma özgürlüktür. Bu nedenle, şu anda Beni duyan ve bu özgürleştirici öğretinin 

anlamını kavrayanlar, önlerinde mücadele edecekleri geniş bir vadinin açıldığını görürler ve Yüce Yaratıcı 

Tanrı'nın Kendisi ile insan arasında diyalog kurmak için geldiği zamanın geldiğine tanıklık ederler. 

9 İnsanların, tüm güç, bilgelik ve mükemmelliğe sahip bir Tanrı ile yoksulluk, cehalet ve günahla 

dolu insan yaratığı arasında imkansız olduğuna inandıkları o doğrudan bağlantıyı gerçekleştirdim. Size 

gelen benim. 

10 İnsanın Rabbiyle iletişim kurabileceğini kim hayal edebilirdi? Bunun sadece doğruların ve 

peygamberlerin ayrıcalığı olduğunu düşündünüz ─kendi görüleriyle kör olup yere düşen ve sonra Mesih'in 

gelişini duyuranlar ─duaları o kadar derin ve hararetliydi ki kendinden geçtiler ve İlahi Olan'ı görebildiler. 

11 Bugün kalplerde katılık, ruhani olana karşı büyük bir inançsızlık vardır ve insanlar kendilerini 

yalnızca kavrayabildikleri ve reddetmedikleri şeylere inanmakla sınırlarlar, oysa kendi içlerinde ölümün 

ötesinde onları bekleyen yaşamı hissetmekten asla vazgeçmezler. 

12 Bu Sözü kendinize çok yakın hissedebilmeniz için size bu talimatı sizinki gibi bir insan aklı 

kullanarak veriyorum. Kendini Beni kabul etmeye nasıl hazırlayacağını bilen günahkâr bir insan 

aracılığıyla Kendimi tanıtmam ne anlama gelir? 

13 Sizinle rüyalarınızda konuştuğumda ─ Bana en çok ihtiyaç duyduğunuz anda, yürüdüğünüz ve 

durduğunuz her yerde sevgimle kalbinize dokunduğumda─ da Kendimi tanıtmamın nesi garip? İçinizde 

sizi içinde yaşadığınız dünyanın üzerine çıkaran bir şey var. Bu, İlahi Olan'ın bir görüntüsü olan ruhtan 

başka ne olabilir? 

14 Uyanın, insanlar, Beni anlayın. Kendinizi Benim öğretilerimle ve ruhunuzla meşgul edin. 

15 Size Efendi ve Baba olarak geliyorum. Size verdiğim her talimat, sizi bekleyen günlük işler için 

sizi güçlendirir. Çünkü dünya görüşlerinin ve doktrinlerinin kaosunun ortasında sakin kalmanız ve 

öğretimi doğru yorumlayanlar olmanız Benim isteğimdir. 

16 Bazıları Kendimi insan aracılığıyla tanıttığım için merak ettiler ve bunun Baba'nın isteğine göre mi 

yoksa insan isteğiyle mi yapıldığından emin değiller. Ama ben size söyleyeyim: İnsanlığı şaşırtan 

Efendi'ydi ─ bakireleri uykuda ve kandilleri sönmüş bulan "iffetli eş". 

17 Benim çoktan yola çıkmış olduğumu bilmeden dönüşüme hazırlanmaya çalışan dini topluluklar 

var. 

18 Herkesi çağırdım ve gerçekte çağrım ve şu anda Kendimi insanlara tanıttığım söylentisi, Benden 

söz eden tanıklıklar ve kanıtlarla birlikte dünyanın her köşesine ulaştı: yenilenen günahkârlar, iman 

etmeyenler, dirilen "ölüler", iyileşen çaresiz hastalar ve kötülüklerinden kurtulan cinlenmişler. 

19 Ancak pek çok sağırla karşılaştım, diğerleri dünyevi prestijleriyle kibirliydi ve yine diğerleri 

Benim tezahürümü Gerçeğin Ruhu olarak duyuramayacak kadar korkaktı. Bana gelen ve sevgime güvenen 

herkesi kabul ettim ve onlara öğrettim. 
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20 Bu pınara geldiğinizde, sofradan ekmek almaya layık olabilmek ve Yasamın yaprağını 

kirletmemek için hepiniz kendinizi dünyanın tozundan arındırdınız. 

21 Kıyametin dünyada tam anlamıyla hissedileceği saat yaklaşmaktadır. Her iş, her söz ve her 

düşünce yargılanacaktır. Ulusları yöneten yeryüzünün kudretlilerinden en küçüğüne kadar hepsi ilahi 

terazimde tartılacak. 

22 Ancak adaleti intikamla ya da telafiyi cezayla karıştırmayın. Çünkü tohumunuzun meyvelerini 

toplamanıza ve yemenize izin veriyorum ki, tatlarından ve etkilerinden iyi mi yoksa zararlı mı olduklarını, 

iyi mi yoksa kötü mü ektiğinizi anlayabilesiniz. 

23 İnsanların hataları yüzünden dökülen masum kanlar, dul ve yetimlerin yası ve gözyaşları, sefalet 

ve açlık çeken kanun kaçakları, hepsi adalet için haykırıyor ve benim mükemmel ve sevgi dolu ama 

amansız adaletim herkesin üzerine iniyor. 

24 İnsanın tahtlarını, Bana meydan okuduğu kibrini, gücünü elinden alıyorum. Onu Benim çocuğum 

olduğuna ve alçakgönüllü olmasını istediğime ikna ediyorum çünkü Benim krallığım alçakgönüllü 

olanlara aittir ve onu ona miras olarak vermek istiyorum. "Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin bir 

adamın cennete girmesinden daha kolaydır" dediğimi hatırlayın. 

25 Her zaman Benimle olun ve her zaman Benim esenliğime sahip olun. 

26 "İşçiler", Benim mülkümden topladığınız meyveleri toplamak için nasıl indiğimi düşünün. 

27 Bazıları Beni soğukkanlılıkla görse de, diğerleri Beni ilgiyle sorgular ve bazıları yüreklerinden 

sevinç fışkırdığı için Bana teşekkür eder. 

28 Size doğrusunu söyleyeyim, daha önce çorak olan tarlaları işlemek için bugün göstereceğiniz çaba 

ruhunuza huzur ve sevinç verecektir. 

29 Bitkin düşmüş olanı kollarınızla kucakladıktan ve ruhsal melekeleri bozulmuş olana aklın ışığını 

verdikten sonra kalbiniz ne büyük bir huzur yaşadı. 

30 Yeteneklerinizi ve armağanlarınızı geliştirmek için kesinlikle çok zamana ihtiyacınız vardı, çünkü 

bu gelişim şu anki maddi yaşamınızda başlamadı. Aranızda kendilerini insanlığın ilk doğanı olarak 

adlandırabilecek pek çok ruh olmasına rağmen, korku ya da inanç eksikliği sizi daha büyük bir kesinlik 

içinde yürümekten alıkoymaz. 

31 Şimdi, Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıttığım Üçüncü Çağ'da yaşıyorsunuz ─şimdi sona 

ermekte olan bir ilan, ama bundan sonra Beni kaybetmeyeceksiniz, çünkü Ben, Beni nasıl arayacağını ve 

bekleyeceğini bilen herkese yakınım. 

32 Bir zamanlar çöle çekildiğimde, insanlığı terk etmedim, aksine onları düşündüm ve onlar için acı 

çektim. Daha sonra, yeryüzü bedenimin mezarı olmak üzere açıldığında, Ben de Kendimi çocuklarımdan 

ayırmadım. Çünkü Bana verdiğin ölümün ötesinde, Ruhum kurtuluşun ışığı olarak herkesin içinde olmak 

üzere yükseldi. 

33 Size sözümün 1950'nin sonunda sona ereceğini ve ruh dünyamın artık sizinle konuşmayacağını 

söylediğimde, hem Baba'nın hem de ruhani hizmetkârlarının hayatlarınızı izlemeye ve insanlık ve ışığa 

ihtiyaç duyan her hatalı ruh için şefaat etmeye devam edeceğini anlayın. 

34 Bakın, size bozulmaya uğramayacak yeni bir vasiyetname miras bırakıyorum, çünkü onu ikamet 

ettiğim yüreğinizin tapınağında saklı bırakıyorum. Beni içinizde taşıdığınıza göre, Beni nasıl 

kaybedebilirsiniz? 

35 Öğretilerimi inceleyeceksiniz; bazılarında adalet, bazılarında bilgelik ve öğreti, bazılarında teselli 

ve merhem, bazılarında da kehanet bulacaksınız. Benim sözüm yasa ve emirdir, yol ve amaçtır, sevgidir. 

Dikkat edin, çünkü mücadele zamanlarında ayartıcılar adımlarınızı bekleyecek ve yenilenme kararlılığınız 

ve öğretilerime bağlılığınız ne kadar büyük olursa, sizi yoldan çıkarmaya çalışan sesler ve çağrılar da o 

kadar güçlü olacaktır. Bu nedenle, erkekliğe ve iyi askerlerin gücüne erişebilmeniz için ruhunuza 

sağlamlık verin. 

36 Tüm sevgi ve barış öpücüklerimi hisset. 

37 Üstatla birlikte dinlenin, sevgili öğrenciler. Ruhunuzu dinlendirin ve bedeninizi güçlendirin. 

38 Tıpkı tüm zamanlarda ve tüm halklara, insanlığın Benim ilahi mesajlarımı, Yasamı, kehanetlerimi, 

vahiylerimi aldığı büyük Ruhları enkarne olmaları için gönderdiğim gibi, ırk ve sınıf ayrımı yapmadan 

herkese ışığımı saçıyorum. 
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39 Size olan sevgimle, Beni çok yakın hissetmeniz için insan da oldum ve birçokları Beni İsa'da 

tanımamış olsa da, daha sonra bu onlarda ışık oldu ve hatalarını anlayıp Beni sevdiler. 

40 Size yine öğretilerimi veriyorum. Ama insan olmak yerine, şimdi Kendimi onun aracılığıyla 

tanıtıyorum. 

41 Sizi ruhen yoldan çıkmış, zayıf ve hasta, yorgun ve kayıtsız buluyorum, bilimin size sahte bir 

yücelik verdiği bir dünyada. Yüzyılınızın ihtişamının ortasında içinizde huzur olmadığını ve henüz ruhani 

olanı bilmediğinizi ve kalp için besin bulamadığınızı fark ettiğinizde, gözlerinizi Ebedi olana çevirdiniz ve 

O'na yeni barış ve sevgi elçilerinin dünyaya ne zaman geleceğini sordunuz. 

42 Beni dinlemeleri için çağırdığım kişileri barıştan sorumlu tutmamın nedeni budur. Çünkü onlar 

Benim tarafımdan bekçi olarak hazırlandılar. 

43 İnsanlık bağışlanma ve teselli arzusuyla gözlerini Yaratıcı'ya kaldırdığında, İkinci Çağ'ın 

kehanetlerinden biri gerçekleşecektir. O zaman insanlar ışığımı, adımlarını Yaşam Ekmeği'ni bulacakları 

Yeni Yeruşalim'e yönlendirecek kurtarıcı bir yıldız olarak tanıyacaklar. 

44 Melodik çan uzun bir süredir kesintisiz olarak çalıyor ve insanları bir araya gelmeye davet ediyor. 

45 Kalplerinizde üzüntü görüyorum çünkü kalbinizi dikenler ve sivri uçlar gibi deldiğini hissettiğiniz 

inançsızlık, ilgisizlik ve alaylarla karşılaştınız çünkü bu acıyı kendi akrabalarınızdan, kendi 

kardeşlerinizden ve ayrıca arkadaşınızdan aldınız. 

46 Rahat olun, diyor İsa size, çünkü yalnız değilsiniz. Ben o kalplerin kapısını çalacağım ve onlar da 

daha sonra sizin kapınızı çalacak. Sizden tek istediğim, kin ya da kızgınlık beslememeniz, "uyanık" ve 

hazırlıklı olmanızdır. 

47 Ruhunuz sonsuz yaşamın yemeğini yemek üzere benim soframa davetlidir. Burada, bu masada, 

yerlerinde ne ilk ne de son vardır, işgal edebileceğiniz tüm koltuklar Üstada yakındır. Daha sonra, 

insanları eğitmeye gittiğinizde, yüreklerinizde hemcinslerinizi kabul etmek ve sevmek için tek bir yeriniz 

olacak. O saat gelecek ve dünyanın büyük uluslarının yanı sıra önemsiz bölgelere ve küçük köylere giden 

yollara koyulmanız gerekecek. Her yerde tohumunuzu almak için uygun toprak olarak ruhun açlığını ve 

susuzluğunu nasıl bulacağınızı göreceksiniz. 

48 Benim ayrılacağım 1950 yılı yaklaşıyor ve bu yıl sona erdiğinde, yola çıkabilmeniz için aranızda 

hazırlık dönemi başlayacak. Saati herkes tarafından tanınabilir hale getireceğim. Görevinize 

başladığınızda, biraz ruh olgunluğuna erişmiş olmanızı, inançta güçlü olmanızı ve kendinizi nasıl erdem 

içinde tutacağınızı bilmenizi istiyorum. Günlük çalışmalarınızda, ruhtan ruha alacağınız ilhamım size 

yardımcı olacaktır. O zaman kaç kişinin sizi beklediğini göreceksiniz! 

49 Bu Üçüncü Çağ'da Benim ve sizin aklınız vasıtasıyla ruhani dünyanın tezahürleri aracılığıyla 

insanlığın üzerine ölçülemez bir merhamet dökeceğim. Ama zaten İlk Zaman'da peygamberlerimin 

ağzından, İkinci Zaman'da ise elçilerim aracılığıyla konuşmuştum. 

50 Bugün yeniden aranızdayım. Size başka bir zamanda verdiğim öğretinin unutulmuş yaprağını 

toplamaya geldim. 

51 Size daha önceki öğretimi hatırlatıyor ve onu yorumlamayı öğretiyorum. 

52 Ben, bu zamanda altıncı bölümünde insanlara, kendilerini doğru bir şekilde "ışığın çocukları" 

olarak adlandırabilmeleri için sahip olmaları gereken bir başka bilgelik dersini açıklamak üzere açtığım 

Kitabım. 

53 Ancak bu mesajın içeriğini anladığınızda, dünyaya duyduğunuzun benim sesim olduğunu, size 

öğretenin benim Sözüm olduğunu, gördüğünüz ışığın Altıncı Mühür'den yayılan ışık olduğunu kesin 

olarak söyleyebileceksiniz. 

54 Bir dönemden ve aşamadan diğerine, ruhunuzun önünde Kendimi giderek daha fazla gösterdim. 

Eğer çocuklar Baba'yı tanımasalardı O'nu sevebilirler miydi? Size neden sevgimi gösterdiğimi, neden 

varlığımı hissettirdiğimi ve neden sesimi işittirdiğimi anlayın. 

55 Şimdiye kadar, Beni arama, gerçeği, huzuru, yükselişi bulma dürtünüz kendiliğinden olmadı. 

56 Susuzluğu, yalnızlığı, zorlukları, talihsizlikleri, açlığı, yorgunluğu bilmek için büyük ruhani çöle 

girmeniz gerekiyordu. Ancak o zaman hayat veren suyu aramaya, bir vaha aramaya, sizi huzur diyarlarına 

götüren o izi aramaya koyuldunuz. 

57 Hayatınızın çölü size ne kadar çok ders verdi! Hayat mücadelesinde ne kadar çok şey öğrendiniz 

ve acı içinde ne kadar güçlendiniz! Yarın, Ruh'un Vaat Edilmiş Topraklarına girdiğinizde ve Yeni 
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Yeruşalim'in kapıları sizi esenlik bağrına kabul etmek için açıldığında, uçsuz bucaksız deneme ve arınma 

çölünü geçmenizin karşılığı olan ödüllendirme zamanınızı kutsayacaksınız. 

58 Musa çöl gezintileri boyunca halkını ruhsal olarak güçlendirdi ve Yeşu kalabalıkların Vaat Edilmiş 

Topraklar'a girmesini sağladı - bu topraklar ruhunuza vaat edilen ebedi ve gerçek yuvanın sadece bir 

sembolü ya da amblemiydi. 

59 Şimdi görünmez bir şekilde yüz kat daha büyük insanların önünde giden İlyas, sizi çöl yolunda 

adım adım, doğruların, gerçek sevgi ve gerçek bilgelikle dolu ruhların evi olacak olan hac yolculuğunuzun 

hedefine götürür. 

60 Sizi o vaat edilen krallığa neyin yaklaştıracağını biliyor musunuz? Sevgi, merhamet ve 

alçakgönüllülük eserleriniz. 

61 Bugün halkım ne kim olduğunu, ne nerede olduğunu, ne de ne yapması gerektiğini biliyor. Ancak 

Spiritüalistler dünyanın her yerinde ortaya çıktığında, sözleriyle vaaz verdiklerinde ve eserleriyle 

Doktrinimle onlara ilham veren ışığa tanıklık ettiklerinde, hepsi bir olacak, birbirlerini tanıyacak ve 

sonunda birleşecek, böylece ruhsallaşmanın siperi ve Baba'nın Yasasının gerçek yorumcusu olacak olan 

yeni İsrail ulusunu oluşturacaklardır. 

62 Bu zamanda Beni izleyecek olan herkesi ışığımla işaretliyorum. Işığım ruhtan ruha akacak. 

63 İkinci Çağ'da, ruhları aydınlatmak için kalplere akan benim kurban ölümümün kanıydı. 

64 İlk Çağ'da, evin kapısını masum bir kuzunun kanıyla işaretlemenin sembolik eylemi, o andan 

itibaren ilahi vahiy yoluna yerleştirdiğim insanlar için Baba'nın emriydi. 

65 Üç Zaman'da Rab, Kendisini izlemesi gerekenleri kesin bir şekilde işaretlemiştir, ancak size 

sevgimin mührünün sonsuza dek yok edilemez bir şekilde her ruhun üzerine basıldığını söylüyorum. 

66 Bu zamanda Beni dinleme lütfuna erişmiş olan siz öğrencilerim, öğretimi dinleyin ve üzerinde 

düşünün. Çünkü daha sonra Benim öğretilerimi insanlara açıklamak zorunda kalacaksınız. 

67 Sözlerimin tüm uluslarda insan sözcüler aracılığıyla duyulması gerektiğini düşünmeyin. Hayır, 

öğrenciler, bu sözcüler aracılığıyla yaptığım duyurunun sessizliğe gömüleceği zaman yaklaşıyor. Ama bir 

tanık olarak, sözleri ve işleri aracılığıyla insanlığın Beni duyacağı bir halk kalacaktır. Doktrinim hakkında 

vereceğiniz tanıklık ve açıklama, insanların ruhtan ruha konuşmaya başlamak için alacakları hazırlık 

olacaktır. 

68 Şu anda kaç kişinin geçmiş çağların kutsal yazılarını araştırdığını, peygamberleri düşündüğünü ve 

Mesih'in dönüşü hakkında verdiği vaatleri kavramaya çalıştığını görün. 

69 "Efendi yakındır" ─ "Rab zaten burada" ya da: "Yakında gelecek" diyenleri dinleyin ve şunu 

ekleyin: "O'nun dönüşünün işaretleri açık ve nettir." 

70 Bazıları Beni arar ve çağırır, bazıları varlığımı hisseder, bazıları da ruhen gelişimi hisseder. 

71 Ah, keşke herkesin içinde bilgiye susamışlık olsa, keşke herkesin içinde en yüksek hakikati bilme 

arzusu olsa! 

72 Birçoğu dünyaya geldiğimi, Kendimi insanlara insanın anlama yetisi aracılığıyla tanıttığımı 

bilmiyor ve sizinle birlikte olduğumu bilmedikleri için, Sözümün sona ermesinin zaten yakın olduğunu 

daha da az bilebilirler. 

73 Ama size tekrar söylüyorum, bu halk Benim gelişime tanıklık etmek için saklandığı yerden ışığa 

çıkacaktır. 

74 İnsanların bu insanları daha bugünden keşfetmelerini istemiyorum, çünkü onların önemsiz ve 

kusurlu çalışmaları, insanların imanını uyandırmak yerine, öğretilerimin ilan ettiği ruhsallaşmanın 

yadsınması olacaktır. 

75 Dünya nankörlüğünüzü görseydi sizi nasıl yargılardı? Ruhen aç ve susuz olanlar sizin 

ihmalkârlığınızı ve bencilliğinizi görselerdi sizi nasıl yargılarlardı? Ama yine de size güveniyorum ve size 

talimatlarımı vermeye devam ediyorum. 

76 Gün gelecek, bu halkın içinden elçiler, misyonerler ve havariler çıkacak ve bu tohumu kabilelere, 

illere, köylere, şehirlere ve uluslara ekecekler ve ben de onların içinde İsa'nın iyi öğrencisini ortaya 

çıkaracağım. 

77 Güçlü ruhlara sahip insanlar Benim gerçeğime tanıklık edenler olacaktır. Yollarında onları hiçbir 

şey durduramayacak ve onlar aracılığıyla gücümün büyük kanıtlarını vereceğim. 
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78 Çalışanlarımdan birinin sevgi tanıklığı karşısında, inançlı insanlar yola çıkacak, mesajımı yayacak 

ve ışığı getirmek için diğer ülkelere gidecekler. Ve onlar da inançları, sevgileri ve maneviyatlarıyla 

kalpleri ve ulusları fethedecekler. 

79 Mücadele büyük, yoğun ama verimli olacaktır, çünkü toprak o dönemde verimlidir. Önceden 

çalkalanacak ki tohum ona geldiğinde hazır olsun. 

80 Bunu size söylüyorum, çünkü tanıklığınızla yola çıkmadan önce, dünya görüşleri arasındaki 

savaşa, dini cemaatler arasındaki savaşa, doktrinler arasındaki savaşa tanık olmalısınız. Benim adaletim 

olacak ve o zaman, böylesine büyük bir karmaşanın ortasında, "Gerçek nerede?" diye soranları 

duyacaksınız. Işık nerede?" 

81 Bu korku dolu sorular sizin gelişiniz için doğru zamanı işaret edecektir, ey insanlar. 

82 Her soruyu yanıtlamak için alçakgönüllülük ve bilgiyle dolu olarak, gerçeğin zaferine güvenerek, 

hayatınızı kurtarmayı ya da kritik anları tek parça halinde atlatmayı değil, öğretilerimin sözleriniz ve sevgi 

çalışmalarınız aracılığıyla kazanacağı kalpleri düşünerek geleceksiniz. 

83 Canınız için korkmayın öğrenciler, çünkü size söylemeliyim ki, bu zamanda insanlığa Benim 

gerçeğimin en iyi tanıklığını yapacağınız şey canınız ya da kanınız olmayacak. 

84 Zaman geçer, alışkanlıklar değişir, insanlar evrim geçirir: bugün vaaz edeceğiniz öğretinin 

doğruluğuna inanmak için kanıt olarak sizden sevgi, samimiyet ve yardımseverlik talep edeceklerdir. 

85 Bildirilen Söz'e yalnızca canın feda edilmesi ya da kanla mühürleme yoluyla inanıldığı dönemler 

geride kalmıştır. Bu nedenle size diyorum ki, kendinizi size zulmedenlerin kurbanları olarak ölmeye 

hazırlamak yerine, yaşamlarınızla, eserlerinizle, sözlerinizle ve örneklerinizle gerçeğe tanıklık etmeye 

hazırlayın. 

86 Bu halk uzun bir süredir Benim İlahi Merhametim altında yürüyor, Sözümün özüyle canlanıyor, 

yol boyunca adım adım ilerliyor. Ama Üstat, öğrencilerinin henüz üstat olamadıklarını görerek, onları 

merhamet örtüsüyle meraklı gözlerden sakladı ve onlara şöyle dedi: Etrafımda toplanın, dersimi öğrenin ki 

hatalarınızı atabilesiniz. Duygularınızın burada, Babamın Kalbine yakın bir yerde rafine olmasına ve 

arınmasına izin verin, o zaman insan kardeşlerinizi saf bir şekilde sevebileceksiniz. 

87 Evet, insanlar, dünyanın sizi düzeltmesine ya da uyandırmasına izin vermeyin. Çünkü insanlar 

yargıç olduklarında zalim, insanlık dışı ve inatçı olurlar. 

88 İnsanlar arasında şefkat ve merhamet yoktur. Hemcinslerinizden ne tür bir adalet bekleyebilirsiniz? 

Sizin için, kendinizi hakikate ve ruha hazırlamaktan ve katında merhamet ve dolayısıyla adalet bulunan 

Rabbiniz Bana güvenmekten başka bir şey kalmadı. 

89 İnsanın aklı aracılığıyla tezahürümden sonraki zaman için sizi nasıl hazırladığımı görün, çünkü o 

zaman Üçüncü Çağ'ın tam olarak gerçekleşmesine doğru kendi ayaklarınız üzerinde ilerleyeceksiniz. O 

zaman benim ruhumla sizinki arasındaki mükemmel diyaloğa yaklaşacaksınız ─ insanlığın asla 

ulaşamadığı bir diyalog. Bu, Musa'nın dağda duyduğu ses olmayacaktır ─ gök gürültüsü içinde maddi 

olarak duyulabilir bir ses. Ne insanların İsa aracılığıyla duydukları insan sesi ne de bugün sahip 

olduğunuz, Beni kendinden geçmiş bir adam aracılığıyla duyduğunuz biçim olacaktır. Çünkü Rab'bin 

başka zamanlarda çocuklarıyla konuşmak için kullandığı biçimler ya da araçlar nasıl geçip gittiyse, bu da 

yakında geçip gidecektir. 

90 Ruhunuz kendisini bedeninden kurtarmayı öğrendiğinde, ilahi dili bildiğinde ve doğru bir şekilde 

yorumladığında, kalbi gerçekten Tanrı'ya karşı saf, basit ve yüce bir saygının var olduğu bir mabet 

olduğunda, Babanızla doğrudan konuşma size gelir. 

91 İnsanlar: Benimle ruhtan ruha iletişim kurma lütfu yalnızca size ait olmayacaktır. Bunun ruha ait 

bir yetenek olduğunu ve ortaya çıktığında insanı ruhsal olanla birleştirerek Tanrı'ya yaklaştırdığını 

anlamalısınız. 

Bugün bu bağlantı size hâlâ zor ya da imkânsız görünüyor. Ama gerçekten, size söylüyorum, 

ruhsallaşmanın verdiği hazırlığa eriştiğinizde, Baba ve ruhsal dünya ile bu temas biçiminin, uyguladığınız 

her şeyin en basit ve en kolayı olduğunu deneyimleyeceksiniz. 

92 Ruhtan ruha diyalogun çok geniş kapsamlı, sonsuz bir anlamı vardır. Bu, tüm yeteneklerinizin ve 

tüm armağanlarınızın gelişiminin temelidir. 

93 Onda ebedi bilgeliğin kitabını keşfedeceksiniz. Dua ederken büyük ilhamlarla aydınlandığınızı 

hissedeceksiniz. Sezgi yaşamınızda bir pusula olacak ve şifa verici merhem doğrudan öte dünyadan 
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ellerinize gelecek. Şimdiye kadar uykuda olan tüm armağanlar uykularından uyanacak ve insanın kalbinde 

çiçek açacak. Ve ruhsallaşma aranızda bir gerçeklik haline geldiğinde, eliniz elçim Yuhanna'nınki gibi 

olabilecek; ve esinlenme saatinizde ilahi sesin Ruh aracılığıyla size dikte ettiği her şeyi yazacaksınız. Bu 

mesajda, ses taşıyıcısının küçük ifade kapasitesiyle iletemediği her şeyi alacaksınız, tıpkı ruhsallaşma 

zamanını başlatanları takip edecek nesillere yolu tanınabilir kılmak için berrak ve aydınlık kehanetin 

aklınıza ulaştığını hissedeceğiniz gibi. 

94 O zamanlar geldiğinde ve büyük kalabalıklara konuştuğunuzda, Kutsal Ruh'un esiniyle 

konuştuğunuzu söylemeyeceksiniz. İnsanların bu ilham temelinde gerçeği keşfetmesine izin vermelisiniz. 

95 Unutmayın: Kalabalıklara konuştuğumda, ─sözlerimin bilgeliğine ya da işlerimin doğruluğuna 

hayret eden─ biri de Bana yaklaşıp sordu: "Sen Tanrı'nın Oğlu musun, Mesih misin?" Ben de sadece 

"Söylediniz" diye cevap verdim. 

96 Bildirimi iyice incelerseniz, 1950'de sona ermeyeceğini, ama Tanrı Sözü ebedi olduğu ve 

çocuklarını aydınlatmaktan asla vazgeçmediği için devam edeceğini anlayacaksınız. Ama insan sesi 

taşıyıcısı aracılığıyla yapılan bu duyuru biçimi, Benim İrademle belirlenen saatte kesinlikle sona erecek ve 

Kendimi sizin ruhunuz aracılığıyla duyuracağım zamana yerini bırakacaktır. 

97 Kimse Kendimi ortadan kaldıracağımı söylemesin ya da bu insanlar arasında kendini duyurmuş 

olan ruhani dünyanın o zaman dinleneceğine inanmasın, çünkü gerçeklerden çok uzak olursunuz. Şimdi 

bile bilin ve size söylediklerime inanın ki, bu sözü artık duymadığınız günlerde Üstadın varlığını içinizde 

hissetmeye başlayacak, kendinizi her türlü lütfa layık kılmak için yapmanız gereken hazırlığı anlayacak ve 

yaşam yolunuzu aydınlatan deniz fenerleri ya da yıldızlar gibi olan bu kutsanmış varlıklardan kendinizi 

uzaklaştırmamanın yolunu arayacaksınız. 

98 Siz Bana yüceldiğinize dair kanıt sunduğunuzda, Ben de size her toplantınızda varlığıma dair kanıt 

sunacağıma söz veriyorum. 

99 Dikkat edin, çünkü aranızda, bu halkın arasında bile, hazırlıklı olmayanlar sahte peygamberler 

olarak ortaya çıkacaklar ─ Sözümün özüne nüfuz edemeyenler ve ruhtan ruha diyalog kurduklarını ve 

Baba'nın bunu ya da Efendi'nin bunu emrettiğini söyleyecekler, ancak bu doğru olmayacak. 

100  Uyanın, havariler. Bu sözleri duyan hiçbiriniz bu tür sapkınlıklara kapılmayacak, aranızda yalanın 

ortaya çıkmasına ya da kibrin kimseyi kör etmesine izin vermeyeceksiniz. Herkese iyi meyveyi kötüden, 

gerçeği yalandan ayırt etmeyi öğrettim. 

101  Gelişiminiz ve erdemleriniz sayesinde kazandıklarınızı kardeşlerinize verin. Ancak asla henüz 

elde etmediğiniz bir şeyi vermeye çalışmayın. 

102  Size söylüyorum, yalan yere kehanette bulunanlar, kardeşleri arasında kendilerini büyük 

göstermek ya da öyle olmadıkları halde peygamber gibi hissetmek için yalan söyleyenler, daha sonra 

kalabalıklar tarafından ifşa edilecek ve gerçeği savunan ve sevenlere yeniden katılmak için birçok gözyaşı 

dökmek zorunda kalacaklar. 

103  Size diyorum ki, ey insanlar, uyanın, çünkü tehlikeli zamanlar üzerinize geliyor! 

104  Ayrıca, ibadetinizi tuhaf bulacak olan diğer insanlar tarafından da sorgulanacaksınız. Sizi 

gözlemledikten sonra, bir sunağınız olmadığı için, imgeleriniz ya da sembolleriniz, törenleriniz ya da 

ayinleriniz olmadığı için sizi kınayacaklardır. Ama üzülmeyin sevgili halkım. Konuşacak ve tapınmanızın 

ruhsal olduğunu, mabedi ya da kiliseyi yüreğinizde inşa ettiğinizi, sununun yaşamda yaptığınız tüm işler 

olduğunu ve vicdanınızın size bunların Tanrı'ya sunulmaya layık olup olmadığını söylediğini ve 

dualarınızın ruhtan ruha olduğunu söyleyeceksiniz. 

105  Açıkça konuşursanız, soruşturmacılarınızı şaşkınlık içinde bırakırsınız ve sizi rahat bırakırlar 

çünkü gerçeği söylediğinizi ve size saldıracak bir hata olmadığını anlarlar. 

106  Öğretimi bu şekilde savunanlara "spiritüalizmin müritleri" denecek çünkü sözlerini eserleriyle 

doğrulayacaklar. Onlar, bir şeyi iddia edip de sonra onu işleriyle yalanlayanlardan olmayacaklardır. 

Kendilerine spiritüalist diyen ve hayatlarını sembol olarak adlandırdıkları nesnelere tapınarak geçiren 

birçok kişi görüyorum. Böyle bir çelişkiyi keşfeden insanlar onlar hakkında ne düşünecek? 

Onlara hala düşünmeleri, kült eylemlerini temizlemeleri ve yaşamlarını yenilemeleri için zaman 

veriyorum. Bazıları çağrıma uyacak, bazıları ise fanatizmleri gözlerini kör ettiği için asi olacak. 
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107  Ruhsallaşma yolunda yürümek için hatalarından dönenleri kutsayacağım. Putlarını reddedenleri ve 

Altın Buzağı'nın etrafında dans ettikten sonra maddileşmeyi bırakıp ruhsallaşmanın çarmıhını taşıyanları 

kutsayacağım. 

108  Ey insanlar, efendiniz size diyor ki: Çocuklarınızın masumiyetine göz kulak olun, küçükler için 

dua edin. Bu nesillerin eski fanatizminizin kalıntılarını miras almasını istemiyorum. Onların öğretmenleri 

olun. Unutmayın ki onların ruhu henüz bedene amacını açıklamamıştır, çünkü sizden önce onları ışık 

yoluna getirmenizi beklemektedir. 

Efendi ne diyor? Ailenin ebeveynleri olarak sizlerin görevi, Ruh'un işlerine temel oluşturması için 

çocuklarınızın yüreğini şekillendirmektir. 

109  Onlara rehberlik edecek şefkatiniz ve zekanız, onları yönlendirecek ve düzeltecek bilgeliğiniz, 

acılarını hafifletecek sevginiz, bu nesillerin ahlaki ve entelektüel özünü şekillendiren ve pürüzsüzleştiren 

keski olacaktır. 

110  Çocuklarınıza bırakacağınız en iyi ve en değerli miras, onların güçlü bir halk, birleşik, sağlıklı, 

kardeşçe ve faydalı bir aile oluşturmalarını sağlayacak olan miras olacaktır. Ancak bunun gerçekleşmesi 

için, birbirinizi severek onlara güzel bir örnek bırakmaya çalışmalısınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 240 
1 Kendinizi hazırlayın, çünkü o gün size söyleyeceğim: Meryem'e inanan kişi onun saflığına da 

inanmalıdır. Çünkü o, bir kadın ve bir anne olarak kusursuz mükemmelliğin sembolü olmak üzere tüm 

kadınlar arasından seçilmiştir. Dünyanın incelik, sevgi, nezaket ve iffet modeli olmalıydı. 

2 O her kadın için mükemmel bir modeldir, çünkü hepsinin görevi zor, asil ve fedakârlık derecesinde 

özverilidir. Onun bağrı en güzel duyguları barındırmalı, onun rahminde insanoğlu şekillenir. Kadın 

çocuğun kalbinde sevgiyi uyandırır, çocuğun duygularını iyilik yoluna yönlendirir, ağladığında 

gözyaşlarını siler ve acı çektiğinde onu teselli eder. İnsana ilk duayı öğreten ve ona Yaratıcı'nın varlığını 

ifşa eden Anne'dir. Tıpkı Meryem'in en sevgili Oğul'un kurban ölümünde çarmıhın dibinde hazır 

bulunması ve insanlığa olan sevgisi uğruna hayatını feda eden O'nun ölümlü kabuğunu bağrına basması 

gibi, Annenin gölgesi de insana dünyevi yaşamının sonuna kadar eşlik eder. 

3 Kadının ruhani görevi büyüktür, kalbi hassastır, zihni hassastır, rahmi hassastır, tüm sinir lifleri 

hassastır. Ancak bu şekilde görevini bu kadar yüksekte yerine getirebilir ve kadehini bu kadar acı içebilir. 

4 Fiziksel olarak erkek ve kadın farklıdır, ancak ruhsal olarak aynıdırlar. Hepsi de mükemmellikleri 

için çabalayan ruhlardır. 

5 Varoluşunu tatlandırmak, onu zevkle doldurmak için kadını erkeğin yanına yerleştirdim. 

6 Kadının hayatında erkek onun kalkanı, koruyucusu ve efendisidir. Çünkü ışığımı, yasamı, gücümü 

onun içine yerleştirdim. 

7 Böylece sizi bu dünyada birleştirdim ve izlemeniz gereken yolu sizin için belirledim. 

8 Kendinizi tanıyın, o zaman insan kardeşlerinize örnekler ve öğretiler verebilirsiniz. 

9 Farklı inançlara sahip insanlarla karşılaşıyorsunuz ve onlarla aynı dünyada yaşıyorsunuz. Ancak, 

öncelikle benim öğretimi takip etmediğiniz sürece öğretmek için yola çıkmaya istekli olmayın. Önce 

öğrendiklerinize tam olarak ikna olun ki öğretmen olabilesiniz. Kendinizi kandırmayın ve kendiniz için 

zorluklar yaratmayın. 

10 Yaşamınızda bir standart olarak size hizmet etmeleri için temel vahiylerimi ruhunuzda taşıyın. 

11 Bu ruhani talimata dayanarak, ruhun yaşamı için gerekli bilgiyi muhafaza edin. Uyanık olun, 

çünkü yolunuzda spiritüalizmin pek çok farklı görüşüyle karşılaşacaksınız ve yanlış bir yol izlememek için 

hazırlıklı olmalısınız. 

12 Yaşamınızın her anında bu dünyadan ayrılmaya hazır olmanız için gerekli hazırlığı yapın. 

13 Bilin ki ruh, ruhani dünyadaki gelecek yolculuğunda, hayalini kurduğunuz o ebedi mutluluğun 

tadını çıkaramayacaktır. Tıpkı borçları nedeniyle ebediyen acı çekmeyeceği gibi. Çünkü öğretilerimin 

temelinin sevgi olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle, herkes amellerine ve tövbesine göre alacak ve bu da 

ruhtaki mükemmellik idealini daha da büyük bir dereceye kadar uyandıracaktır. 

14 Ruhun maddi yaşam sırasında mutluluktan zevk aldığına ya da ceza gördüğüne de inanmayın. 

15 Ruh kendini arındırır ve mükemmelleştirir, çünkü sezgisi ve vahiy ona Tanrısallıktan geldiğini ve 

O'na dönmesi gerektiğini söyler. 

16 Bu nedenle, ruha tekâmülüne erişmesi ve Ben'imdeki ebedi mutluluğuna ulaşması için ihtiyaç 

duyduğu kadar çok fırsat veririm. 

17 Spiritüalizm, sahip olduğunuz ve içinizde taşıdığınız her şeyi size ifşa eden ve öğreten vahiydir. 

Tanrı'nın bir eseri olduğunuzu, sadece madde olmadığınızı, sizi çevreleyen doğa seviyesinin ve 

tutkularınızın pisliğinin üzerine yükselten "bedeninizin" üzerinde bir şey olduğunu fark etmenizi sağlar. 

18 İnsan ruhaniyete eriştiğinde, her emir ve her öğreti ruhunun ışığının bir parçasını oluşturacaktır. 

Hafızası öğretilerimin bir cümlesini ya da tek bir kelimesini bile tutmasa bile, özünü içinde taşıyacaktır 

çünkü onu anlamıştır, çünkü onu hissetmekte ve takip etmektedir. 

19 Spiritüalist, insanlara kendi sevgi krallığını miras bırakmak ve onları büyük bir aile haline 

getirmek için yorulmak bilmeyen çabasıyla insanları kurtaran İlahi Üstat Mesih'in öğretisini bilen ve 

izleyen saf Hıristiyan olmalıdır. 

20 Şimdi Üçüncü Çağ'da, Kutsal Ruh'un ışığıyla aydınlanmış olarak, size üç zamanda verdiğim 

öğretinin aynı ilkelere sahip olduğunu ve bir zamandan diğerine değişen şeyin yalnızca dışsal biçim 

olduğunu anlıyorsunuz. 
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21 Böylece, İlk Zaman'da, yaşamınızda ve kalbinizde öyle bir sadelik vardı ki, doğaya o kadar 

yakındınız ki, Ben Kendimi tüm bunlarla uyum içinde tezahür ettirdim. Doğanın ışıltısında Benim 

Varlığımı gördünüz ve hissettiniz ve ruhunuz onun harikalarını düşünerek mest oldu ve bu sayede 

Rabbinizin İradesini anladınız. 

22 İkinci Çağ'da, bencillik insanların kalplerinde filizlenmiş ve insanların zihinleri kötülüğe 

uyanmışken, İlahiyat için ibadet olarak uyguladığınız şeylerin ve eserlerin ne olduğunu anlamanızı 

sağlamak için aranızda doğdum, Birbirinize yaptıklarınız size emrettiğim şeyler değildi ve bu nedenle size 

kurtuluşunuzu getirmeyecekti ─yaptıklarınız insanların gözleri önünde yasayı yalnızca görünüşte yerine 

getirmekti, ama yüreklerinizde ikiyüzlülük ve bencillik saklıyordunuz. 

23 İsa'nın size rehberlik etmeniz gereken ve ayrıldığınız ilkeleri göstermesi gerekiyordu. 

24 Size tüm yumuşaklığımı, sevgimi, bilgeliğimi ve merhametimi ifade ettim ve yürekleriniz harekete 

geçsin ve zihinleriniz uyansın diye sizinle birlikte acı kâsesini içtim. Kalplerin iyilik için doğması 

gerekiyordu ve Beni onların sevgisi için çarmıha gerilmiş olarak görmenin acısı, Baba'ya ulaşmak için 

hepinizin sevgi uğruna acı çekmeniz gerektiğini hatırlatan bir acı gibiydi. Çarmıhını yüklenip Beni 

izlemek isteyen herkese vaadim sonsuz esenlik, ruhta sonu olmayan en yüksek mutluluktur. 

25 Bu zamandaki vaadim de aynı şeye dayanıyor, aynı şey ama arınana kadar onu gerçekten 

kullanmanız gerekecek. 

26 Sevgi ve adalet Yasamı Kanımla ruhunuza yazdığım zamandan içinde yaşadığınız şimdiki zamana 

kadar, ruhlarınızı daha gelişmiş buluyorum. Kavrama ve anlama güçleri daha büyüktür, fakülteleri ve 

güçleri yeni vahiylerimi almaya hazırdır. 

27 Bugün sahte iman öğretilerini gerçek olanlardan nasıl ayırt edeceğinizi biliyorsunuz. Bununla 

birlikte, ruh için bir imtihan zamanıdır, çünkü her taraftan dünya görüşleri, teoriler, doktrinler, dinler ve 

"bilimler" ortaya çıkmıştır ve bunların gücü bazen hangi yolu izleyeceğini bilemeyen zayıfın zihnini 

kararsız hale getirir. 

28 Bu zaman çok önemlidir çünkü insanlar ruhani yolda kesin adımlar atacaklardır. 

29 Birçok karanlık gözbağı düşecek, fanatizm ve putperestlik ortadan kalkacak, olayların gidişatına 

dair birçok öngörü sönecek ve gelenekler kökünden sökülüp atılacaktır. O zaman geçici olan her şey terk 

edilecektir. 

30 Çocuklarım, hayattaki durumunuzdan memnun olun, sizden daha iyi yaşayanlara karşı kıskançlık 

duymayın. Alçakgönüllülükle Bana yaklaştığınızı ve Bana daha iyi hizmet ettiğinizi unutmayın. 

31 Nereye gittiğinize, yaşamı nasıl ele aldığınıza ve size sunduğum mallarla ne yaptığınıza dikkat 

edin. 

32 Sana sevgilerimi sunuyorum. Sevgim seninle. 

33 Bu Üçüncü Çağ'da Kendisini açıkladığı şekliyle Mesih'ten şüphe eden, İkinci Çağ'da bir insan 

olarak İsa'dan da şüphe eder, çünkü benim sevgim ve özüm aynıdır. İlahi Üstadın o dönemde size bıraktığı 

mirası daha iyi anlamak istiyorsanız, ruhunuzun tekâmülünün kademeli olarak izin verdiği ölçüde, 

bilgeliğimin ve vahiylerimin yaşamınızda kendilerini giderek daha büyük bir netlikle nasıl ortaya 

koyduğuna dikkat etmelisiniz. 

34 Eğer bilmenizi istediğim talimatın gizemine nüfuz etmek istiyorsanız, içinizdeki bilinmeyenin 

korkusunu yok edin, kendinizi saygı ve alçakgönüllülük olan ruhanileştirme yoluyla hazırlayın, o zaman 

size birçok şeyi açıklayacağım. Ruhunuzun gözleri açıldığında, Mesih'i orada, muhtaçların acı çektiği 

sokaklarda yürürken, hala sevgi haçını taşırken ve kanını bu insanlığın pek çok ihtiyacının üzerine 

dökerken göreceksiniz. Üstadın herkese merhametini döktüğünü göreceksiniz, ruhsal alanda bile O'nun 

sözünü, vaazını hevesle dinleyen öğrencilerle çevrili olduğunu keşfedeceksiniz, onların ilhamlarıyla 

aydınlanacaklar ve sonra karanlıkta yaşayanlara ışıklarını gönderecekler. 

35 Ruhsal olana nüfuz edebildiğinizde O'nu bu şekilde göreceksiniz. Bu şekilde Rabbinizi biraz daha 

iyi tanıyacaksınız. Kutsal Ruh'un ne olduğunu öğrenmeye çalışırsanız, O'nu İlahi Söz'den yayılan bilgelik 

ışığında keşfedersiniz. Orada O'nu sonsuz zeka, sizi aydınlatan ve aynı zamanda sizi rahatlatan ve 

iyileştiren ruhani lütuf olarak tanıyacaksınız. 

36 Bu nedenle, ses taşıyıcısı aracılığıyla bu sözü duyduğunuzda, anlamını aramalısınız, çünkü 

öğretilerimin özü bu sözde yatmaktadır. 
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37 Mesih'in size İnsan ve Ruh olarak verdiği Söz'e nüfuz ettiğinizde, Tanrınızın ne olduğu bilgisine, 

O'nun vahiylerinin Üçlüsüne sahip olacaksınız ve o zaman O'nu gerçekte sevecek, size geldiği tüm 

biçimlerde O'na inanacaksınız. 

38 Bu yüceliğe eriştiğinizde, insanların zihinlerini aydınlatmak ve onları iyilik yolunda yönlendirmek 

için görünmez bir şekilde öğretmen olarak gelen o yüksek ruhlar gibi olacaksınız. İnsan beynini kullanarak 

kendinizi tanıtamazsınız. Ama bu dünyada kendini hazırlayan herkes üzerinde iyi bir etki bırakacaksınız. 

Onları aydınlatacak ve onlara ilham vereceksiniz. İletişiminiz ruhtan ruha olacak ve bu görevi 

tamamladığınızda, yükselmek için bir başka adım önünüze çıkacak. Böylece, bu yolla, ruhlar Baba'nın 

bağrına ulaşır ─ kendilerini arındırır, İlahi Ruh'un en saf ışığıyla birleşene kadar kendilerini 

mükemmelleştirirler. 

39 Sizi yükseleceğiniz bir sonraki seviye için şimdiden hazırlıyorum. Size diğerlerinden söz 

etmiyorum, çünkü onları anlayamazsınız. Atmanız gereken yedi aşama veya adım olduğunu bilmeniz 

yeterlidir. Her birinde ruhunuz için bir lütuf bulacaksınız ve bu lütuf, Tanrı'nın huzuruna ulaşana ve Beni 

nihai hedefe kadar takip eden herkes için vaatlerimin gerçekleşmesine kadar bir sonraki adımı atmanıza 

yardımcı olacaktır. 

40 Zihniniz bu dersin tamamını kavrayacak kapasitede değil. Yine de, Beni göreceğinizi 

düşündüğünüzde, Beni fiziksel formda sizin gibi bir varlık olarak hayal ediyorsunuz. Ama hiç kimse 

Benim bağrımda ebediyen yaşamak için maddi bedeniyle birleşmeyi beklemez. Bu, elçilerin size sözünü 

ettiği "bedenin dirilişi" değildir. Sadece ruh, yeryüzünde birbiri ardına çeşitli bedenlerde göründükten ve 

ardından ruhani bir varlık olarak sona giden yolu kat ettikten sonra sonsuzluğu tanıyacaktır. 

41 İnsanlığın yorumladığı şekliyle Son Yargı bir hatadır. Benim kararım bir saatlik ya da bir günlük 

değildir. Bir süredir üzerinizdeydi. Ama size doğrusunu söyleyeyim, ölü bedenlerin kaderi kendilerine 

tekabül eden doğal krallıkla birleşmekti; çünkü toprağa ait olan toprağa dönecektir, tıpkı ruhsal olanın 

benim rahmim olan yuvası için çabalayacağı gibi. Ama size şunu da söyleyeyim, yargılamanızda kendi 

kendinizin yargıcı olacaksınız; çünkü vicdanınız, öz bilginiz ve sezgileriniz size hangi noktaya kadar 

övgüye değer olduğunuzu ve hangi ruhani evde ikamet etmeniz gerektiğini söyleyecektir. İzlemeniz 

gereken yolu açıkça göreceksiniz, çünkü Tanrısallığımın ışığını aldığınızda, eylemlerinizi tanıyacak ve 

erdemlerinizi yargılayacaksınız. 

42 "Ruhsal Vadi "de kafası karışmış ve rahatsız olmuş pek çok varlık vardır. Oraya girdiğinizde 

onlara mesajımı ve ışığımı götürün. 

43 Şimdi bile onlarla bağlantı kurabileceğiniz dua aracılığıyla bu merhamet biçimini 

uygulayabilirsiniz. Sesiniz onların yaşadığı yerde yankılanacak ve onları derin uykularından uyandıracak. 

Ağlayacaklar ve tövbe gözyaşlarıyla kendilerini arındıracaklar. O anda bir ışık huzmesi almış olacaklardır, 

çünkü o zaman geçmişteki kibirlerini, hatalarını ve günahlarını anlayacaklardır. 

44 Vicdan onu uyandırdığında ruhun çektiği acı ne kadar büyüktür! O zaman Yüce Yargıç'ın bakışları 

önünde ne kadar da alçakgönüllüdür! Varlığının en iç kısmından bağışlanma dilekleri, yeminler, adımın 

kutsamaları nasıl da alçakgönüllülükle fışkırıyor! Artık ruh Baba'nın mükemmelliğine yaklaşamayacağını 

anlar ve bu yüzden bakışlarını, hedefe yaklaşma fırsatı sunan zamanı ve denemeleri nasıl 

değerlendireceğini bilemediği dünyaya çevirir ve günahların kefaretini ödemek ve yerine getirilmemiş 

görevleri yerine getirmek için başka bir beden ister. 

45 Peki adaleti kim sağladı? Kendi üzerinde hüküm veren ruhun kendisi değil miydi? 

46 Ruhum, kendinize bakmanız gereken bir aynadır ve size sahip olduğunuz saflık derecesini 

söyleyecektir. 

47 Bir kez ruhsal olana girdiğinizde, ruhunuz size kendiniz hakkında aydınlanma verecektir. 

Hafızanız netleşecek ve unuttuğunuz şeyleri hatırlayacaksınız. Hak ettiğinizden fazlasını almadığınıza 

göre neden benim adaletimden korkuyorsunuz? Bunun yerine neden şimdi kendi yaptıklarınızdan 

korkmuyorsunuz? Anlayışınızın, yargınızın ne olduğunun gizemini kavramasına ne kadar büyük bir 

nezaketle izin verdiğimi görün. 

48 Gerçeklerden çok uzak olan fanatizmden vazgeçin. 

Barış, ışık ve bereket öğretisi içeren öğretilerim üzerinde düşünün. 

49 "Ruhani vadiye" geçmiş olanları unutsanız bile ─ Üstat kimseyi unutmaz. 
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50 Ruhsal dünyada da uyuyanlar, gözlerini gerçeğin ışığına kapatanlar, kendini suçlama, kafa 

karışıklığı ve acı zincirlerini sürükleyerek dolaşanlar vardır. 

51 Sizi sadece hastaları iyileştirerek ve yeryüzünde sizinle birlikte yaşayan insan kardeşlerinize yol 

göstererek değil, aynı zamanda öte dünyada yaşayan varlıklara da iyilik yapabileceğinizi söylemek için 

çağırdım. Onların arasında da hastalar, kayıplar, sevgiye ve teselliye ihtiyacı olanlar vardır. Onlar benim 

huzuruma saf bir şekilde girebilmek için kendilerini acı içinde arındıranlardır. Ancak dualarınızla, 

merhametinizle ve cömert düşüncelerinizle onlara kefaretlerinde yardımcı olabilir ve acı çekme sürelerini 

kısaltabilirsiniz. 

52 Evrensel sevgi öğretisi tüm ruhları birleştirecek ve yaşam dünyaları arasında bir ayrım çizgisi 

çekmeden onları birbirlerine yaklaştıracak ve varlıkların birbirlerini ruhani sevgiyle sevmelerine neden 

olacaktır. 

53 Karanlığın lejyonları fırtına bulutları gibi insanlığın üzerine çökerek karışıklıklara neden olur, 

zihinleri karıştırır ve kalpleri karartır. Ve bu insanlık, bu hain saldırılara karşı kendini savunacak silahlara 

sahip olmasına rağmen, bazıları bunları nasıl kullanacağını bilmiyor ve diğerleri bunlara sahip 

olduklarından bile şüphelenmiyor. 

54 Savaşlarda, cinayetlerde ve temel tutkularda bu güçlerin etkisi vardır. Gözlerini ışığa açan ve size 

emanet ettiğim sevgi ve adaletin ruhani silahlarını bilen sizler ─ dünya ve ruhani dünya için dua edin, 

birbirlerinden nefret edenleri barıştırın, sevmeyi, affetmeyi ve dua etmeyi öğretin. 

55 Ama aynı zamanda yeryüzünde yaptığınız iyi işlerin kafası karışmış ruhları aydınlatan bir ışık 

olacağını ve dualarınızın onları kafa karışıklıklarından kurtaran bir merhem olacağını da unutmayın. Işığın 

zaferini deneyimleyebilmeniz için ayartmalara ve kötü ilhamlara karşı savaşın. 

56 Kendinizi hazırlayın, çünkü insanlara ulaştırmanız gereken mesaj, onların bazıları bilinmeyen, 

bazıları gelişmemiş olan niteliklerinin ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayacaktır. 

57 İyi işlerle öğretecek, bilim tarafından terk edilmiş olana sağlığını geri kazandıracak ve insanların 

sonsuz cezaya mahkûm olduğunu söylediği ruhu kurtaracaksınız. Hem bazıları hem de diğerleri 

çalışmalarımın görkemini tanıyacak ve gözlerinden karanlık bir bandaj düşecek. 

58 Kendimin görülmesine izin vereceğim, Kendimi herkese hissettireceğim ve dünyayla konuşacağım 

zamandır. 

59 Bugün size diyorum ki: Yolculuklarında Meryem'in örneğini izleyenler, ruhlarında saflığı 

koruyanlar kutsanmıştır. Meryem saflık ve uysallıktır. Onu seven herkes bu konuda onu örnek almalıdır. 

Eylemleriniz bu sözlerle uyuşmuyorsa, onun adını tekrarlamak ya da onu sevdiğinizi söylemek size hiçbir 

fayda sağlamayacaktır. 

60 Gerçek insani ve manevi değerleri bilin, dünyevi ihtişamların sahte cazibesine kapılmayın. Işığınız 

size zaten yanlış olan her şeyi ifşa edebilir. Saflık sergileyen ancak yalnızca karanlık içeren ve sizi 

görünüşte göz alıcı olan karanlık yollara sürükleyen pek çok eser olduğunun farkına varın. 

61 Bu nedenle, aracılığıyla Kendimi tanıttığım sizler, yaşamlarınızda, davranışlarınızda ve 

denemelerinizde, Benim bildirimin anlarında dudaklarınızdan çıkan sözlerin layıkıyla yerine getirildiğini 

göstermek için üstlendiğiniz sorumluluğu anlayın. İnsanlar, eylemlerinizde ruh yüceliğini göstereceğiniz 

beklentisiyle gözlerini size dikmiş durumdalar. Berrak bir ayna gibi olmalısınız. Çünkü bu zamanda Beni 

duymamış olan ve kendilerini Tanrı'nın hizmetkârları olarak adlandıranların eylemleri her zaman izin 

verilebilir değilse, dünya onları şaşkınlıkla izler. Ancak aynı yasadışı eylemleri sizde de gördüğünde, sizi 

gözlemleyenler kesinlikle öfkeleneceklerdir, çünkü içinizde bu lütfa sahip olmanıza rağmen, aldığınız 

öğretiye aykırı eylemlerde bulunabileceğinizi anlamayacaklardır. 

Efendi sana söyler: Beni izlemeye karar verdiğiniz andan itibaren skandallardan sakının. O günden bu 

yana ruhunuzun kendisine zarar verebilecek her şeyi reddettiğini unutmayın. O halde iyilik yolunu 

sürdürmeli ve tüm sorumluluğunuzu hissetmelisiniz. 

Eğer Bana hizmet ediyorsanız, eğer kendinizi Benim irademe teslim ettiyseniz, bunun nedeni Beni 

tanımış olmanızdır; çünkü Benim bildirimin doğruluğundan tamamen eminsinizdir ve içinizde hiçbir 

şüphe yoktur. 

62 Sizi bu şekilde hizmetime adanmış gördüğümde, size insan kardeşleriniz için büyük bir merhamet 

işi yaptığınızı söyledim. Misyonun ruhani olarak yerine getirilmesinin, insani görevlerden herhangi birini 

yerine getirmenize engel olmadığını size daha önce söylemiştim. 
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Kimse öğretilerimin sadeliğini karmaşık hale getirmeye çalışmasın. Öğretilerimin özünü aktarın ve 

insanların bundan ilham almasına izin verin. 

63 Benim İlahi İrademin kendisini sizin aklınızla birleştirmiş olması size ne kadar olağanüstü 

görünüyor! Size bunun en doğal şey olduğunu söylüyorum, çünkü bu ruh olan Tanrı ve ruhu sayesinde 

Yaratıcısına benzeyen insanla ilgilidir. Henüz bilmenize izin verilmeyen pek çok gizeme nüfuz etmek 

istiyorsunuz ve ben size sadece bunları size açıklayanın bilim değil, Yaratıcısına olan sevgisi sayesinde 

ruh olacağını söylüyorum. 

64 İşimi size verdiğim sadelikte ortaya koyun, o zaman hemcinsleriniz elde ettikleri gelişim sayesinde 

onu anlayacaklardır. Eğer eylemleriniz aldığınız övgüleri hak ettiğinizi ortaya koyabilirse, çalışmalarınız 

takdire şayan olacak ve insanlar sizin aracılığınızla Bana inanacaklardır. 

65 Yorgunluğunu ve dünyanın sıkıntılarını geride bırakabilmesi için ruhunuzu yanıma kabul 

ediyorum. 

66 Yeryüzünün çeşitli noktalarından benim talimatlarımı ve esenliğimi arzulayarak geliyorsunuz. 

Sözümü duyduğunuzda, baba sıcaklığını hissedersiniz ve kalbiniz sakinleşir. 

67 Size sözümü verdiğim toplanma yerine memnuniyetle sizi takip etmek isteyenler var, ama dünya 

korkusu onları bundan alıkoyuyor. Diğerleri ise, içlerinden bir ses onlara gittiğiniz yolun doğru ve 

hakikate götüren yol olduğunu söylese bile, sizi küçümseyerek bakarlar ─ hatta serbest bırakılan 

unsurların haykırışlarını ve yeni bir zamanın doğduğunu ilan eden olağanüstü olayları duyduklarında bile: 

yargı zamanı, lütuf zamanının öncüsü. 

Kendimi yeryüzünün her yerinde ve tüm kalplerde gösterdim. Onlarla ilham, sezgi ve rüyalar ya da 

vahiyler aracılığıyla konuşuyorum. 

68 Şu anda, şüphe ve inanç arasında kalmayan ve size bırakacağım kitapların transkriptlerine gerçek 

değerlerini ve doğru yorumlarını verecek olan gelecek nesilleri hazırlıyorum. 

69 Daha önceki zamanların kehanetlerinin gerçekleşeceğini müjdeleyeceklerdir. 

70 Şimdiki zamanın transkriptlerini, sözümü duymamış olan herkese duyurabilmeniz için size emanet 

edeceğim. Gerçek mücadeleniz ancak ben ayrıldıktan sonra başlayacak. 

71 Öğretilerim, ibadetleriniz ve eylemleriniz, mezheplerden ve kiliselerden araştırmak için 

gelebilecek herkes için birer yargıç olacaktır. Onlara hatalarını göstermeniz gerekmeyecektir. Aksine, 

onları içtenlikle ve sevgiyle karşılamalı ve eserimi tüm bölümleriyle onlara göstermelisiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 241 
1 Ruhun Ekmeği olan İlahi Söz ile beslenmek için gelen sizleri kabul ediyorum. Sana olan 

sevgimden dolayı sana geldim. Ah siz sadece acıya, kana ve korkuya doğru hareket eden insanlar! 

Materyalizmin gölgeleri insanların görüşünü karartmıştır ve bu yüzden telafilerine giden yolu 

görememektedirler. 

2 En azından Beni duyanlar Sözümle sevinir ve Bende teselli bulurlar. Çünkü insanlık aklını ve 

duygularını yanlış yönlendirmiştir, çünkü hakikat için çabalamak yerine kafa karışıklığına doğru 

çabalamaktadır. Günümüzün büyük insan zekâları suçla gelişiyor ve bunu idealleri haline getiriyorlar. 

Bu nedenle, öğrencilerim olarak adlandırdığım kişilere uzun zamandır, kendilerine emanet ettiğim 

görevi yerine getirirlerse, örneklerinin başkalarının yaşamları, düşünceleri ve konuşmaları üzerinde öyle 

bir etkisi olacağını söyledim ki, şöyle diyebilecekler: Bugün, daha önce işe yaramaz olduğunu 

düşündüğüm ruhumu kullanıyorum. 

3 Havariler: İnsanın ruhu ayağa kalktığında, kendini özgürleştirdiğinde ve hakkı olan alanlarda 

çalıştığında, bu dünyanın içtiği acı kadehi sona erecektir. Ruhanileşme insanın zihninde ve kalbinde çiçek 

açtığında, yaşamınızın tüm yollarında da çiçek açacaktır. ─ Tam olarak öğrencilerim olmayı arzulayan ve 

Beni duyduklarında kendilerinde duyarlılık bulduğum kişilerle konuşuyorum. 

4 Halkım, hayatınızın tek bir anının bile boşa geçmediğinden emin olun. Birbirinizi sevin ve bunu 

daha önce yapmamış olmanın acısını hissedin. Geçmişinizdeki temel iyi ve kötü eylemler üzerinde 

derinlemesine düşünün. Çünkü bu düşünceden size iyi meyveler gelecektir ve sonra geleceği düşünün. 

Kendinize "Önümüzdeki zamanlar için ne hazırladım?" diye sorun. 

İnsanlığa söyleyecek bir şeyiniz olduğunu, onu ölümün şu anda üzerini örttüğü ve sürekli tehdit ettiği 

kefeni görmesine izin vermeyen o uykudan uyandırmak için bir şeyler yapmanız gerektiğini, uyanması ve 

vicdanın sesini duyması için bir şeyler yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. 

5 Ah siz insan kibirleri! Ey bu dünyada gelişmenizi ve şanınızı arayan insanlar! 

6 Öldüren sözler söylemek için, kendinize savaş emirlerinizi duyacağınız, yıkımı ve ölümü 

çağıracağınız bir taht diktiniz! 

7 Vicdan, adalet ve merhamet olan maneviyatla birleşmemişse insan aklı nedir ki? Bu insanlar, 

ışıklarıyla büyük yıkım silahlarını icat eden Tanrı'ya hangi sözlerle cevap vermek istiyorlar? Şu anda 

üstlendikleri borcu ne ile ödemeyi düşünüyorlar? Büyük ekimlerinin hasadıyla nasıl başa çıkmak 

istiyorlar? 

8 Benden söz eden ve kendilerini Benim öğrencilerim ve hizmetkârlarım olarak adlandıran herkese 

soruyorum: Bu anlarda ne yapıyorsunuz ve dünyayı korumak için ne yaptınız? 

9 Ey bu zamanda Beni duyan çocuklar! Benim sevgi işimde çalışın, yaşamınızın sizden istediğim 

kısmını komşunuzun iyiliğine adamak için acele edin, bu aynı zamanda sizin de iyiliğiniz için olacaktır. 

10 İşimin askerlere ihtiyacı var. Savaş meydanlarında hiçbir işe yaramadan verdiğiniz hayatınızı 

neden bu manevi cephede kaybetmeyesiniz? 

11 Sizden istediğim zamanın bu bölümünü talimat vererek, sevgi ve bilgi dolu dersler vererek, 

kalpleri yumuşatarak ve uyandırarak kullanın. Sizi sevme, sizi koruma ve sizi kurtarma görevine kendini 

adayan İlahi Varlığıma bakın. Bir insan olarak bile tüm yaşamımı size adadığımı unutmayın. Az tohum 

biçmekle yetinmeyin. "Ahiret" dediğiniz yere girdiğinizde ellerime bırakacağınız hediye ne olacak? Size 

pınarımdan bol bol su verdim. Bana sadece birkaç damla mı geri vermek istiyorsunuz? İyi işlerinizle 

tanıklık edin. 

12 Bu zamanda size ifşa edilen ruhani armağanlar, bu kristal berraklığındaki suları hemcinslerinizin 

ruhlarına akıtmanıza yardımcı olmak üzere gün ışığına çıkmıştır. Kendisini size her zaman bir sevgi 

kaynağı, sürekli bir armağan, acı çeken kişinin kalbini aydınlatmak için yanan bir lamba olarak gösteren 

Üstadınızdan öğrenin. Sözlerimin her biri, kaderinin hedefine doğru yol alan yolcunun yolunda bir ışık 

meşalesi gibi değil mi? Bu mesaj sizi Tanrı'ya yaklaştıran yeni bir vahiy değil mi? 

13 Sadece benim öğretimi ve yasamı hisseden ve yaşayanlar benim çalışmalarımda kendilerine 

"öğretmen" diyebilecekler. Bu sözün sizi yönlendirdiği yer burasıdır, böylece içindeki yüksek ve alçak 

olanı tanıyabilirsiniz. Çünkü büyük olmak isteyen ruh yalnızca büyük işlerle ilgilenir. Küçük ruh sadece 
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küçük olan için çabalar; ve inanmak için kendini acı bir şekilde gereksiz olandan ayırmalı ve Babasının 

sevgisinde kendini güçlendirmelidir. 

14 Öte yandan büyük ruh, yüksek ideali ya da sevgi misyonu uğruna, en sevdiği şey olarak 

görebileceğiniz şeyleri bile feda eder. 

15 İkinci Çağ'daki öğrencilerimin Beni takip etmek için her şeyi bırakmalarına, size olan 

sevgilerinden dolayı her şeylerini vermelerine şaşırdınız mı? 

16 Sözüm herkesi sevgi yoluna dönmeye davet eder. Orada pek çok kişi hemcinslerine karşı nefret ya 

da kızgınlık hissetmiş olmaktan, onları sevmeye devam etmemiş olmaktan utanacaktır. Sonra onları acıyla 

ve aynı zamanda tövbenin sevinciyle yürekten yeniden kucaklayacaklar. O zaman ruhsallaşma kendini 

gösterecek ve dünyevi-insan ortadan kaybolacaktır. 

17 Size büyük ruhlar hakkında daha fazla şey söyleyeceğim: Onlar ne hakaretlere karşı duyarlıdırlar 

ne de darbelere karşı zayıftırlar. Bu tür alçaklıklara soğukkanlılıkla ve bunları yapanlara acıyarak bakarlar. 

Onlar bu önemsiz şeylerin üstündedir ve yalnızca yüce olana bakarlar. 

18 Hepinizin büyük sınavlardan geçmesi gerekecek. Umutsuzluğa kapılmamak ve böylece 

zayıflığınızın utancından kaçınmak için çok güçlü olmalısınız. 

Bu sözü duyan, bu güzel yemeklerle dolu sofraya gelen ve bilgeliğimle beslenen sizler, güçlü olun ve 

sevginizle insan kardeşlerinizi cesaretlendirin. 

19 İyilik yapan kişi Mesih'in elçisidir. Ancak kendisini bu şekilde tasdik edecek unvanlara ihtiyacı 

olmayacağı gibi, övünmesi de gerekmeyecektir. 

20 Size geleceğin kederli olaylarını açıkladığımda Bana ne diyorsunuz? Size teselli için gelen 

acemilere ne önerebilirsiniz? 

21 Sana sadece şunu söylüyorum: Tohumumu ek. Bu öğretim sizin mirasınızdır. Ruhunuzun 

derinliklerine nasıl nüfuz edeceğinizi bilirseniz, orada ışığıyla aydınlatmak için durmaksızın kalbinize 

dönen Mesih'i bulacaksınız. 

22 Yarın benim gelişimi öğrenmek için gelecek olanlar iki gruba ayrılabilir: Şüpheyle gelenler, 

sözümün sevgisi onlara dokunduğu için inanarak ve pişmanlık duyarak giderler. Ve inkarcı olarak gelen 

ve aynı derecede hoşnutsuz kalacak olan diğerleri, çünkü onlar ruhtan çok beden, düşünceden çok 

sınırlamadırlar. Ama yeni öğrencilerim olarak adlandırılan ve Kutsal Ruh tarafından işaretlenmiş olan 

sizlere şunu söylüyorum: Sevgi işlerinizin örneğiyle dünyayı aydınlatmaya ne zaman başlayacaksınız? 

23 Dinle: Ben yeryüzünde sizinle birlikteyken, insanlar kalabalıklar halinde Bana geldiler ─yüksek 

mevkilerde bulunan, kibir dolu insanlar, Beni dinlemek için gizlice Beni arayan yöneticiler. Bazıları Bana 

hayranlık duydu, ama korkularından bunu açıkça itiraf etmediler; diğerleri Beni reddetti. Erkeklerden, 

kadınlardan ve çocuklardan oluşan kalabalıklar Bana geldiler, sabah, öğleden sonra ve gece Beni 

dinlediler ve her zaman Üstadı onlara Tanrı Sözünü vermeye hazır buldular. Efendi'nin kendisini 

unuttuğunu gördüler ve bedeni zayıflamasın ve sesi kısılmasın diye hangi saatte yemek yediğini 

açıklayamadılar. Bunun nedeni, İsa'nın kendi ruhundan güç aldığını ve Kendisinde besin bulduğunu 

bilmemeleriydi. 

24 Aynı şekilde, siz de bir gün öğreneceksiniz ki, İlahi Sevgi'den ilham alarak varlığını hemcinslerini 

teselli etme, destekleme ve sevme görevine adayan kişi, kendi ruhunda, mücadelede bir an bile 

yorulmadan onu ayakta tutacak bilinmeyen bir güç ve besin bulacaktır. 

25 Bu şekilde Kendimi, bugün olduğu gibi yarın da tüm dünyada tek bir topluluk oluşturacak olan o 

halkın içinde göstereceğim: Tanrı'nın halkı. 

26 Benden öğrenin ve yeteneklerinizi kullanın ki kendinize ve insanlığa olan büyük borcunuzu 

ödeyebilesiniz. Kefaretinizi isteyerek kabul edin ve bu borcu sizi memnun eden ve zor olmayan bir şeyle 

ödemeyi arzu etmeyin. Çoğu zaman fedakârlık yapmanız ya da feragat etmeniz gerekecektir. 

27 Sizden hayatınızı değil, yalnızca birkaç saatinizi, zamanınızın yalnızca bir kısmını istiyorum. 

28 İsa'nın sizinle birlikte olabilmek için Annesini ─ yeryüzünde sahip olduğu tek şey olan o en sevgi 

dolu Annesini─ terk ettiğini unutmayın. Hayatta iken ondan ayrılmıştı ve çarmıhtan cansız olarak 

indirildiğinde sadece onun kollarındaydı. Sizden çok şey istemiyorum, sadece size verdiklerimin ve 

öğrettiklerimin küçük bir kısmını istiyorum. 

29 Acı çekenleri teselli ederek, hastaları iyileştirerek ve kaybolanları kurtararak canınızı verin ama 

sırf Benim için ölmeye hazır olduğunuzu göstermek için kendinizi öldürtmeyin. 
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30 Benim öğretilerimde ne suçlayan ne de suçlanan, ne kıran ne de kırılan olacaktır. İçinde sadece 

öğretilerimi uygulayarak yukarıya doğru evrimleşmeye çabalayanlar bulunacaktır. 

31 Bana ulaşmak için her şeye sahipsiniz: Dünya bir okul, hayat bir ders kitabı, ilhamım ise bir ışık. 

Efendi Benim, insanlar da Benim öğrencilerimdir. Bu nedenle sizi durmadan çağırıyor ve size 

söylüyorum: Hepiniz Benim sevgimde bir yer bulacaksınız. 

32 Öğretilerimde Beni yalnız bırakmayın, size gösterdiğim bu sevgi karşısında soğuk davranmayın. 

Bazı insan dudaklarının sizi Ruhumun sözleriyle aydınlattığını unutmayın. 

33 Yeryüzünde size öğretilerimle, yasalarımla dinler getirdiğimi söylediğinizde, size şunu 

söylüyorum: Benim gözümde tek bir ibadet vardır, o da sevgidir; Baba'ya, komşuya, insana ve 

Yaradan'dan gelen her şeye duyulan sevgidir. 

34 Birbirini sevmeye yönelik bu ilahi yüce emir, tüm insanları birleştiren, kardeş olduklarını 

hissetmeleri, birbirlerini korumaları, birbirlerinin yanında durmaları, birbirlerini ayartılmaktan korumaları 

ve ırk ya da inanç farklılıklarından gocunmadan birbirlerini tanımaları için onları aydınlatan yasa 

olacaktır. 

35 Böyle bir dünyayı hayal ettiğinizde, sevgi, saygı ve adalet yasalarıyla yönetilen tek bir aile olarak 

barış içinde hayal edeceksiniz. 

36 Bu kehanetler gerçekleşecek, çünkü dünyanız sonsuza dek karanlık ve günahlarla dolu bir vadi 

olmaya mahkûm değil. 

37 Erdem, bahçelerdeki çiçekler gibi insanların kalplerinde parlayacaktır. Size söylüyorum: 

Güzellikleriyle çiçekler, günahkârları kurtarmak için Tanrı'dan gelen fikirler ve ilhamlar gibidir. 

38 Yaklaşın, yolunuz budur, işte yoksullar için ekmek ve acı çekenler için teselli. Gelin ve hiçbir 

şeyden korkmayın. 

39 İsrail'in kutsanmış halkı, Baba size şöyle diyor: Vicdanınızın sesini dinleyin, aklınızı eğitin, çünkü 

Sözümü her birinizin içinde silinmez bir şekilde yazılı bırakacağım. Şu anda taşmakta olduğum, Ruhum 

olan bilgelik kaynağından akan diri Sözü dinleyin. 

40 Tüm çocuklarım Bana gelebilsin diye tüm yolları açtım. Şimdi, geçmiş zamanlara ait Sözümü ve 

size vereceğim yeni vahiyleri açıkça göstereceğim uyanış zamanıdır; bunlar, sahipleri olacağınız kitabın 

tamamlanması, üçüncü bölümüdür. 

41 Öğretilerimin yüceliğini gizleyen perdeyi üzerinizden çektim. İkinci Çağ'da size tohumu verdim ki 

onu ekesiniz, besleyesiniz ve uygun zamanda sunasınız. 

42 Ancak görevlendirilen ekicilerden meyve talep ettim ve uzun bir sürenin ardından çok az tahıl 

topladım. Size daha önce de söylemiştim: Yeni nesiller dünyaya gelecek ve son mesajımı alacaklar. Şu 

anda onları hazırlıyorum ve size söylüyorum: Bu yeni çağı başlattığım zaman geldi. 

43 Öncü, Çalışmamın ilk işçilerinin açılışını yaptı ve ardından Üstat, insanlık için ışık, bilgelik ve 

kurtuluş olan tüm içeriğini göstermek için Kitabı açtı. Böylece sizin için o lütuf anı geldi. Farklı inançlara 

ve dünya görüşlerine sahip kadın ve erkekleri bir araya getirdim. Kalplerine girdim ve sadece acı ve hayal 

kırıklığı gördüm. Ve sözümü duyduklarında reddetmediler, kalplerini kapatmadılar, sorgulamadılar, 

sevgiyle ve saygıyla kabul ettiler. 

44 Kendilerini Tanrısallığımın tüm tezahürlerini incelemeye adadıklarını gördüm ve onları inandırıcı, 

büyük anlamlarla dolu buldular ve kalpleri cesaretlendi. Ama o an geldiğinde onlara şöyle dedim: "Sizi 

okşadım, okşamalarımdan zevk aldınız, ama şimdi savaşma zamanı." Ve daha önce beceriksiz ve sessiz 

olan dudaklar İlahi Söz ile konuştu. Sözümü onlar aracılığıyla kendim söyledim ve onlar da benim ses 

taşıyıcılarım oldular. 

İmanla dolu olarak tanıştığım diğerlerini kilise önderi yaptım ve onlara söyledim: Kalpleri çizin ve 

onlardan kiliseler oluşturun. Kendinizi ruh gücüyle donatın, çünkü insanların katı yürekliliğiyle 

çarpışacaksınız. İnanmayanlarla güreşeceksiniz, çünkü Thomas'ın tohumu sulandı ve yüreklerde filizlendi. 

Ama ben bu tohumu kökünden söküp atacağım ve işinizde size yardımcı olacağım. Her biriniz 

hemcinslerinizin yolunu aydınlatan bir meşale gibi olacaksınız. 

Benim tezahür zamanım sona erdiğinde ve Benimle yalnızca ruhtan ruha iletişim kurduğunuzda, 

talimat vermeye devam edeceksiniz. İnsanlar merak edecek ve nereden öğrendiğinizi soracak. O zaman 

onlara öğretilerimin kazılı olduğu ve içinden yeni ilhamların fışkıracağı kalbinizin kitabını göstereceksiniz. 
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45 Ayrılışımdan sonraki zaman için sizi hazırlıklı bırakmak için mücadele edeceğim. Bunun için uzun 

bir süre belirledim ki, bu süre içinde Benim İşimi anlamak için pek çok fırsatınız olsun. 

Yine de maddi gözlere görünür olmadım. Size gerçekten de bu zamanda her gözün Beni göreceğini 

söyledim ─günahkâr olanın da olmayanın da- ama bunların bedenin gözleri olması gerekmez, Beni gören 

ruhsal bakıştır, ruh tarafından aydınlatılır ve ruh Beni hisseden bir mabettir. 

46 İşimi ortaya çıkarmak için birçok alanda "işçiler" hazırladım. Öğrettiklerimi dinlerken ruhunuz ne 

kadar çok mutluluk anı yaşadı! Size bahşettiğim mucizeler sizi nasıl da mest etti! Beni kabul etmeniz için 

size sayısız kanıtlar verdim, çünkü hazır olur olmaz, Benim tarafımdan bu öğretiyi bilmeleri istenenleri 

kabul etmenizi istiyorum. Acı çeken kalpler için ağabey ve ablalar gibi çaba göstermeli, onlara yardımcı 

olmalı ve destekleri olarak hizmet etmelisiniz. Başıboş koyunu engele geri getirin, acıyı hafifletin, 

arkadaşlarınızı kurtarın. 

47 Yorgun düştüğünüzde haçınızı taşımanıza yardım edeceğim ve size görevinizi yerine getirme 

dağına tırmanmayı öğreteceğim. Eğer yerine getirmezseniz ne bekleyebilirsiniz ki? Beni dinledikten sonra 

bu öğretilere tanıklık etmezseniz, nasıl güç hissedebilir, nasıl yaşayabilirsiniz? 

48 Güçlü olun, birbirinizi sevin ve kutsamam sizi her zaman cesaretlendirmek için üzerinize çiğ gibi 

düşsün. 

49 Hayatın zevklerini hissettiğinizde, bu zevki dünyaya atfedersiniz. Ama sana söylüyorum: Seni 

mutlu görmek istiyorum. İşte bu yüzden size o mutluluk anlarını gönderiyorum. Çünkü çocuk 

gülümsediğinde Baba da gülümser. Ruhu rahatsız etmeyen sağlıklı sevinçleri arayın ve onlarda Beni 

bulacaksınız. Ancak acılarınızın ortasında gülümseyebiliyorsanız mutlu olun! 

50 Babacan bakışlarım kalplerinizde, ey sevgili çocuklarım ve bağlılığınızı görüyorum. Maddi 

yaşamınıza ait olanı unuttunuz ve kendinizi onun özüyle doldurmak ve Varlığımı içinizin derinliklerinde 

hissetmek için kendinizi Benim sözlerimle besliyorsunuz. Kendimi size açıklıyorum çünkü sizi seviyorum 

ve özlemimi anlamanızı istiyorum. 

Minnettarlıkla dolu olarak, alçakgönüllülükle Bana kalbinizi gösterin ve Bana şöyle deyin: "Efendim, 

açık bir kitapta olduğu gibi onu okuyun ve içimizde isteğinizi işleyin. Bizim hakkımızda vereceğin hükme 

razı olacağız." 

51 Tanrısallığıma olan inancınızı ve güveninizi görüyorum. Sizi sevdiğimi, adil ve iyiliğiniz için olan 

her şeyi size bağışladığımı biliyorsunuz. Bu nedenle, iman edin ve Benden yardım isteyin. 

İçinde yaşadığınız, ne mükemmel sevinçlere ne de kalıcı huzura sahip olamayacağınız bir onarım 

zamanıdır. Bu dünya senin vatanın değil. Sizler onun geçici sakinlerisiniz ve erdemlerinize göre bundan 

daha iyi, daha yüksek bir yaşam için çalışıyorsunuz. 

52 Yeryüzünde, hazır olduğunuzda, Ruhumun huzurunu hissedeceksiniz ─tadını çıkardığınız ve 

dünyanın geri kalanının bilmediği o huzuru ─Sözümde yayılan o yumuşaklığı ─Benimle birlikteliğinizde 

yükseldiğinizde deneyimlediğiniz o yüceliği. 

Dünya bu teşvike sahip değil, ama buna ihtiyacı var, gelmesi gerektiğini bildiği için onu bekliyor ve 

bazıları kendilerini hazırlıyor çünkü onlara geleceğim zamanın yaklaştığından şüpheleniyorlar. 

Ama sana söylüyorum: Hepiniz bu huzura sahip olacaksınız, hepiniz gerçeğin ışığını tanıyacaksınız. 

Sözüm, "işçilerim" aracılığıyla ağızdan ağıza, evden eve ve bir ulustan diğerine yayılacak ve gidecektir. 

Ama onlarda ve insanlarda yavaş ilerlemelerini, çekingenliklerini gördüm ve bu nedenle Çalışmam onların 

onu hapsettikleri dar sınırların ötesine geçmedi ve bu Benim İsteğim değil. 

53 "İşçiler", sizden tek bir ruh, tek bir zihin ve tek bir yürek oluşturmanız için birlik olmanızı istedim; 

öyle ki dostlarınız nerede olurlarsa olsunlar, sizden aynı sözü, aynı tanıklığı duysunlar ve Sizde yansıyan 

İlahi Sevgimi görsünler. 

54 Görevinizi nazik bir haç gibi taşıyabilmeniz için size sevgiyi, sabrı ve alçakgönüllülüğü öğrettim. 

İnsanlığın yenilenmesi, arınması ve ruhsallaşması zaman alan bir çalışmadır. Bir nesil diğerine aynı 

mücadele ruhunu ve aynı ruhani yükselişi aktaracaktır, ta ki dünya zaman içinde kendini 

mükemmelleştirip görevini tamamlayana kadar. 

55 Yarından korkmayın. Çok ileri gitmekten ve yolu kaybetmekten de korkmayın. Yol o kadar 

geniştir ki, kısa sürede sonuna ulaşamazsınız. Önünüzde ve arkanızda, sağınızda ve solunuzda, yolun her 

adımında sizinle birlikteyim. Ruhumun gücü sizi giydirir; sizi yorulmadan savaşmaya teşvik eden o içsel 
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güç sizi terk etmeyecektir. Bazılarınız yıllarca çalıştınız ve İşim için çalıştığınız her günün şafağını ilk 

günkü gibi gördünüz. 

56 Tüm mükemmelliği Bende arayın, ama "işçilerden" mutlak doğruluk ve mükemmellik talep 

etmeyin. Onlar da insan ve zayıf düşme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Onlar da kurtuluşları için mücadele 

ediyorlar. 

Ruhunuzun görmeyi arzuladığı o mükemmelliği ─her şeyin sevgi, güzellik ve ışık olduğu yüksek 

ruhani düzlemlerde yaşayan ruhlardan isteyin. 

57 Kalbiniz görevin yerine getirilmesiyle arınır. Her biri sevgisine, bağlılığına ve Bana hizmet etme 

arzusuna göre ilerler. Benim Sözüm herkes için aynıdır ve yine de ruhsallaşma yolunda büyük adımlar 

atan "işçiler" ve gelişimlerinde geride kalan diğerleri keşfettim. 

58 Öğretilerimin özünü bilmek için onları takip etmelisiniz. Öğretilerimi yalnızca duyup sonra 

unutursanız, onları koruyamazsınız ve öğretilerimin içerdiği o lezzetli özü aktaramazsınız. O kadar basittir 

ki, ilk duyduğunuz andan itibaren uygulayabilirsiniz. Sevgi size bildirdiğim ilk yasadır ve diğer tüm 

yasalar ve buyruklar ondan çıkar. 

59 Size herkesi eşit yarattığımı ve herkesi sevdiğimi söyledim. Neden birbirinizi ırk, sınıf ya da 

mezhep ayrımı yapmadan sevmiyorsunuz? Neden bazılarını seviyorsunuz da diğerlerini görmezden 

geliyorsunuz? Yalnızca size iyilik yapanları sevmeyin, herkesi arayın ve onlarla sevgi bağları kurun. 

Herkesi kucaklayan evrensel sevgiyi uygulayın ve dünyevi ve ruhani kardeşlerinizi sevin. Benim 

Çalışmam tüm ruhları aynı seviyeye yerleştirir. Hepinizin birbirinizi seven ve evrensel barışı yaratan, 

Tanrısallığımla ittifak kuran ailemi oluşturduğunuzu görmek istiyorum, böylece her biriniz nerede 

olursanız olun benim temsilcim olabilirsiniz. 

60 Her birinizin Büyük Ağacın bir meyvesi olabilmesi ve bu meyvenin sonsuza dek çoğalabilmesi 

için kendinizi hazırlayın. 

61 Dünya için dua edin ve bu dua insanlığı koruyan bir örtü gibi, sürekli yaklaşan ve insanı aşağı 

çeken savaşa karşı bir panzehir gibi olsun. 

62 Tüm yaratıklarımı kutsuyorum ve onları uzanmış kollarımda bir arada bırakıyorum. 

63 Ey gözyaşı dökenler, Bana gelin, Ben Teselliyim. Sevgi size yaklaşır, çünkü sizler, ıssızlıklarında 

yeniden dirilmek için Baba'nın şefkatine ihtiyaç duyan yaratıklarsınız. 

64 Hepiniz omuzlarınızda bir çarmıh taşıyorsunuz, öyle ki bu çarmıhta Efendi gibi olabilesiniz. 

Ancak bu haçın, sizin anlayış eksikliğiniz ve yüksekliğiniz yüzünden dayanılmaz ya da ağır bir yük haline 

geldiğini görmek istemiyorum. 

65 Hayatın cilveleri hayatınızı kasırga gibi savurur. Ancak Baba'ya duyduğunuz sevgi ve O'na 

duyduğunuz güven, denemelerde size huzur verir ve zaferle çıkmanızı sağlar. 

66 Bana gerçekten güvenen kişi asla aldatılmayacaktır. 

67 Acı, katılaşmış kalbi hassaslaştırır, kayalardan kristal berraklığında su fışkırtacaktır. Sınavlar ruhu 

uyanık tutar. 

68 Benim sözümü arzulayarak yola çıktınız çünkü uzun zamandır izinden geldiğiniz İlahi Çoban'ın 

sesini biliyorsunuz. 

69 Sizi bu yolda Beni izlemeye iten şey zorlama ya da korku değil, Rab'bi hoşnut etmek için 

komşunuza yararlı olma arzusudur. 

70 Böylece yeni öğrenciler kendilerini dünyayı aydınlatan meşaleler olmaya hazırlarlar. Ne mutlu 

Beni anlayanlara ve Sözüme inananlara, çünkü onlar ruhlarında ne açlık ne de susuzluk hissedecekler. 

71 Yarın sizin armağanlarınızla gerçeğe dönüşen mucizelere tanık olduğunda kalbinizin kibir ve 

kendini beğenmişlikle dolmasını istemiyorum. Ama sizi çekingen de görmek istemiyorum, çünkü o zaman 

hemcinslerinize güven vermemiş olursunuz. Konuştuklarınızdan ve yaptıklarınızdan emin olun. 

72 Hazırlığınızı güçlendirmeli ve yaklaşımınızı mükemmelleştirmelisiniz ki ben ayrıldıktan sonra 

tanınabilesiniz. 

73 Hepinize, fiziksel ve zihinsel hastalar arasında mucizeler yaratabileceğiniz şifa armağanını emanet 

ettim. 

74 Kurtarıcı bir el uzatmak için bataklığa saplanmış kişiyi kendiniz bulmalısınız. Eğer tohumumun 

orada filizlenmeyeceğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Size kar kadar beyaz çiçeklerin bataklıktan 
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çıkabileceğini kanıtlayabilirim. Bir ruh ne kadar ahlaksızsa, onu bulmak için o kadar fazla sevgiye ihtiyaç 

vardır ve okşamayı ya da iyileştirici merhemi hissettiğinde, içine bir ışık huzmesinin girdiğini hissedecek 

ve en ateşli olanlar arasında yer alacaktır. Minnettarlığı çok büyük olacaktır, çünkü çok büyük olan suçu 

da bağışlanacaktır. 

75 Benim sizi her zaman aradığım gibi, siz de onları arayacaksınız. Doğruların zaten Benimle birlikte 

olduğunu unutmayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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