
 

 

 

 

 

Gerçek Yaşam Kitabı 

 

İlahi Öğretiler 

Cilt IX  

Talimat 242 - 276 

Çevrimiçi baskı  
DeepL Çeviri programı için uygundur 

Ve Balabolka Metinden Sese Ses Dönüştürücü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yaşam İçin Kitap Servisi 
 

Libro de la Vida Verdadera (Gerçek Yaşam Kitabı) adlı 12 ciltlik eser tüm insanlığa bir mirastır ve 

Meksika D.F.'deki "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública 

"da 26002, 20111 ve 83848 numaraları altında kayıtlıdır. 

Orijinal İspanyolca baskı hakkında daha fazla bilgi: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

Apartado Postal 888, México, D.F., C.P. 06000 

Çeviri: Traugott Göltenboth 

Durum: Ekim 2016 

Yayıncı: 

Yaşam İçin Kitap Servisi 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-posta: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

Bu konuyla ilgili not: 
 

Bu cilt, 12 dile çeviri yapan https://www.deepl.com/translator çeviri programı DeepL, ProVersion 

için aslına sadık kalınarak işlenmiştir.  

Şimdiye kadar aşağıdaki ciltler çevrilmiştir: Durum: Aralık 2020 

 

Üçüncü Ahit  

Almanca aslından dillere çevrilmiştir:  Hollandaca, Lehçe, Rusça, Portekizce, Portekizce-Brezilya 

dili,. Bunu takip edecek: Japonca ve Çince 

Şimdiye kadar aşağıdaki dillerde mevcuttu: Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca  

Gerçek Yaşam Kitabı 

Almanca orijinalinden İngilizce olarak: Cilt IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - diğer 5 cilt zaten İngilizce 

olarak mevcuttu. 

Diğer çeviriler takip edecektir.  

 

Bu eserlerin tüm insanlara ücretsiz olarak sunulması Tanrı'nın isteğidir. Bu eseri para karşılığında 

satmak O'nun isteği değildir. Mevcut tüm ciltler internetten ücretsiz olarak PDF olarak indirilebilir.  

Rab'bin Sözü'nü tüm dünyaya yaymak da O'nun isteğidir. Bu, benim kendi spiritüel örneğimin 

tanıklığıyla bağlantılı olarak gerçekleşecektir. Bu nedenle, bugüne kadar yayınlanmış olan 6 ciltlik 

kişisel, spiritüel örneğimin tamamı ve Gerçek Yaşam Kitabı'na dayanan Almanca ve İngilizce 5 ciltlik 

şiir sayfamdan ücretsiz PDF olarak indirilebilir.  

Tanrı beni 2017'de kendi hizmetine çağırdı. Bu tarihi, her birinin tarihini belirterek yukarıdaki 6 

cilde kaydettim. Rab'bin bana açıkladığı birçok rüya, vizyon, sır, kehanet ve dünyadaki güncel olaylarla 

ilgili tahminler içeriyor. Bu insanlığa bir uyanış çağrısıdır ve benim için bir arınma, yükseliş ve Baba'nın 

bağrına dönüş aşamasıdır.  

 

Benim adım Anna Maria Hosta, 2017 yılında Rab'bin bana açıkladığı ruhani bir isimdir.  

Tanrı bana Hosta'nın şu anlama geldiğini söyledi:  

Hos... (kocamın soyadı) - Hos - t.... (Ev Sahibi, Yaşam Ekmeği, Tanrı Sözü) ve  

Hos...t...A (A benim adım, Anna için)  

Benim sivil adımın hiçbir önemi yok, çünkü Rab'bin isteği SÖZ'ün yürekleri harekete geçirmesi ve 

bunların elçiye değil Söz'e yönelmesidir. Elçi yalnızca SÖZ'ün taşıyıcısıdır ve bu da Tanrı'nın 

Kendisidir. Tanrı'nın yarattığı varlıklarla olan tüm deneyimlerinin özüdür ve Tanrı'ya dönmek ve 

Baba'nın koynuna yeniden girmek amacıyla kendilerini arındırmak ve mükemmelleştirmek için 

çalışabilmeleri için onların eğitimi içindir.  

 

Anna Maria Hosta 

Yeryüzündeki Barış Krallığı-İsa 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-posta: a.m.hosta@web.de  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.deepl.com/translator
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/
mailto:a.m.hosta@web.de


 

 

İçerik 
Talimat 242 ....................................................................................................................................................... 10 

Talimat 243 ....................................................................................................................................................... 15 

Talimat 244 ....................................................................................................................................................... 20 

Talimat 245 ....................................................................................................................................................... 25 

Talimat 246 ....................................................................................................................................................... 30 

Talimat 247 ....................................................................................................................................................... 35 

Talimat 248 ....................................................................................................................................................... 40 

Talimat 249 ....................................................................................................................................................... 46 

Talimat 250 ....................................................................................................................................................... 51 

Talimat 251 ....................................................................................................................................................... 57 

Talimat 252 ....................................................................................................................................................... 62 

Talimat 253 ....................................................................................................................................................... 67 

Talimat 254 ....................................................................................................................................................... 72 

Talimat 255 ....................................................................................................................................................... 77 

Talimat 256 ....................................................................................................................................................... 82 

Talimat 257 ....................................................................................................................................................... 87 

Talimat 258 ....................................................................................................................................................... 92 

Talimat 259 ....................................................................................................................................................... 97 

Talimat 260 ..................................................................................................................................................... 103 

Talimat 261 ..................................................................................................................................................... 108 

Talimat 262 ..................................................................................................................................................... 113 

Talimat 263 ..................................................................................................................................................... 118 

Talimat 264 ..................................................................................................................................................... 123 

Talimat 265 ..................................................................................................................................................... 128 

Talimat 266 ..................................................................................................................................................... 134 

Talimat 267 ..................................................................................................................................................... 139 

Talimat 268 ..................................................................................................................................................... 144 

Talimat 269 ..................................................................................................................................................... 149 

Talimat 270 ..................................................................................................................................................... 154 

Talimat 271 ..................................................................................................................................................... 159 

Talimat 272 ..................................................................................................................................................... 164 



 

 

Talimat 273 ..................................................................................................................................................... 169 

Talimat 274 ..................................................................................................................................................... 174 

Talimat 275 ..................................................................................................................................................... 178 

Talimat 276 ..................................................................................................................................................... 183 

İçerik hakkında notlar ..................................................................................................................................... 188 

Meksika'da İlahi Öğretiler 1866-1950 ............................................................................................................ 196 

 

 

Literatür ve web siteleri. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 



 

6 

Önsöz 
Tanrı her zaman Kendisini insanlığa açıklamıştır ─ geçmişte olduğu gibi bugün de. 

Tanrı ile insan arasındaki en saf ve en yüksek iletişim biçimi ruhtan ruha olan iletişimdir. Ancak 

insanların çoğunluğu içsel olarak buna hazır olmadıkları için Tanrı, Kutsal Sözü'nü yasalar, bildiriler 

ve talimatlar şeklinde insanlara açıklayan aracılar kullanmıştır: 

İlk Çağ'da Musa, Patrikler ve Peygamberler aracılığıyla. 

İkinci Çağ'da İsa, öğrencileri ve havarileri aracılığıyla. 

Üçüncü Çağ'da ─günümüzde─ Meksika'da 1884-1950 yılları arasında çok sayıda ses taşıyıcısı 

tarafından, sıradan insanların Pazar günleri basit toplantı yerlerinde bir araya gelerek Tanrı Sözü'nü 

dinlediler. 

Bu ilahi öğretiler 1950'den önceki son on ila yirmi yıl içinde stenografiye geçirilmiş ve 1950'lerde 

çeşitli toplantı yerlerinden toplanmıştır. Bunlardan 366 öğreti seçilerek 1962 yılında Libro de la Vida 

Verdadera, Almanca Buch des Wahren Lebens adıyla 12 ciltlik bir eser olarak yayımlanmıştır. 

Bu öğretilerin her biri, o dönemde Meksika'daki dinleyicilere hitap eden ilahi öğretilerin uyumlu bir 

bütünlüğünü temsil eder, ancak ─burada birkaç kez vurgulandığı gibi─ bugün ve gelecek nesiller için tüm 

insanlığa bir mirastır. 

İnsanı yücelten ve aç ruhu için gıda ve merhem olan ilahi sözün lafzı değil, derin, içsel anlamıdır. Aynı 

zamanda, günlük yaşamdaki davranışları için bir kılavuz görevi görür. 

İlahi sözü dinlemek mükemmelliğe giden yolda ilk adımdır. İçimizde duyduklarımızı içselleştirme ve 

günlük yaşamımızda uygulama arzusu uyandırır; böylece 2000 yıl önce İsa tarafından bize verilmiş 

olan ilahi buyruğu yerine getirebiliriz: "Tanrı'yı her şeyden çok sevin ve komşunuzu kendiniz gibi 

sevin." Bu, iç huzura ve dolayısıyla dünyada barışa yol açan Tanrı'ya gerçek hizmettir. 

Tek bir dünyevi yaşam "göksel Babamız gibi mükemmel olmak" için genellikle yeterli olmadığından, 

reenkarnasyon yasası ─ilahi sevgi, merhamet ve adalet yasası─ aracılığıyla bize ruhumuzun aşamalı olarak 

ortaya çıkması ve onarılması olanağı verilmiştir. 

Birçok öğretide İlahi Ruh bize gerçek ruhani duanın Tanrı'ya daha da yaklaşmamız, sonunda O'nunla 

ruhtan ruha iletişim kurmamız ve ayrıca günlük yaşamımızdaki her şeyi O'nun ellerine bırakmamız için ne 

kadar önemli olduğunu öğütler. 

İkinci Çağ'da, İlahi Ruh bize İsa'nın ağzından Rab'bin Duası'nı öğretti. Günümüzün Üçüncü Çağı'nda 

Tanrı bize her şeyi içeren, yüksek sesle söylememize bile gerek olmayan, ancak Cennetteki Babamıza içsel 

bir özlem olarak yüreklerimizde derinden hissettiğimiz daha da kısa bir dua önermektedir: "Tanrım, Senin 

isteğin benim için yerine getirilsin." 

Cilt IX'u okumak ve incelemek Tanrı'nın sevgisine, bilgeliğine ve her şeye kadir olduğuna olan 

güvenimizi güçlendirsin, fırtınalı zamanlarda insan kardeşlerimize yol gösterici olmak için bize güç ve 

ilham versin. 
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Giriş 
Hiç kimse onun içsel ve aynı zamanda dışsal kişisel dönüşümünün derin hissini ve deneyimini, 

Meksika'daki ilahi tezahürlere uzun yıllar boyunca ses taşıyıcısı olarak katılmış olan doğrudan çağdaş bir 

tanıktan daha iyi ve daha ikna edici bir şekilde ifade edemez: 

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

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

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

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

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

bir umut moral verdi. 

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

başarısızlıktan sonra umutsuzluğumun arttığını hatırlıyorum. 

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

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

tutsaklığımdan kurtulmuş olarak göreceğime dair bir önsezi oluştuğunu fark ettim. 

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

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

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

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

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

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

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

gün kendimi birkaç dakika süren, belki de bilinçaltının yönlendirdiği bir otomat gibi davranmak zorunda 

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

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

yoğunlaşırken yavaş yavaş ona aşina oldum. 

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

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

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

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

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

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

yardımıyla konuşanın O, Efendi olduğundan emin oldum. 

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

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

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

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

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

kendilerini hazırladıkları iç gözlem ve derin konsantrasyondan çok etkilendim. 

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

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

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

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

daha da arttı. 

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

zevk almak için konuşmacının varlığını tamamen unuttular. Ancak, bildiri sırasında birisi gözlerini açıp 

konuşmacıyı gözlemlerse, o zavallı ve sıradan varlığın zihnini yücelterek kendini nasıl değiştirdiğini, hatta 

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

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

hiç duraksamadan, kesintisiz, kusursuz bir şekilde ve en ufak bir yorgunluk belirtisi göstermeden ya da ses 
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boğuklaşmadan veya kırılganlaşmadan geldi. Aksine, ralli uzadıkça ilham daha da mükemmelleşiyor 

gibiydi. 

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

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

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

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

kelimelerin yöneltildiğini kalbinde hissetti. 

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

konuştuğunda, ses şefkat, bağışlama ve okşama iletirdi; Rab bir Baba olarak konuştuğunda, sesi şefkat, 

bağışlama ve sevgi iletir; bir Efendi olarak konuştuğunda, sesi derin ve bilge olur; ve bir Yargıç olarak 

konuştuğunda, Söz taşıyıcısının sesi sonsuz otorite ve gücün tonunu alır, adalet ve ilahi gayret o kadar 

çarpıcıdır ki, dinleyicileri gerçekten harap eder, pişmanlık gözyaşlarına zorlar ve onları tövbe etmeye ve 

telafi etmeye kararlı kılar. 

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

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

Ancak kısa süre sonra kendimi hatam konusunda ikna etmek ve Üstadın bakışlarının herkesi keşfettiğini 

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

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

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

meshedildim. 

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

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

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

şey yapmadım. 

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

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

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

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

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

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

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

imkansız olurdu. 

Ancak hazırlığımız için kendi dudaklarımızdan dökülen sözlerden başka bir kitabımız olmadığını 

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

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

kılardı. Ama bir kez kibrin ya da bencilliğin bizi yönetmesine izin verirsek, O'nsuz hiçbir şey 

yapamayacağımızı, çünkü O'nsuz bir hiç olduğumuzu göstermek için esinini bir süreliğine bizden çekerek 

bize adaletiyle dokundu. 

Üstadın 1950 yılının sonundaki son iletişiminden bu yana, Söz Taşıyıcısı olarak Misyonumu yerine 

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

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

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

halkın erişimine açık olacak ve şimdiye kadar insanlığın Üstadın bu ve gelecek zamanların insanlarına 

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

derlendi. 

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

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

bir teşvik olarak hizmet etmesi ve İlahi Efendi'nin iyiliğiyle bu zamanın insanlığına değersiz oldukları 

kadar basit aracılar vasıtasıyla açıkladığı mesajları içeren bu kitabı ellerine alanlara güven ve inanç 

aşılamayı başarması dileğiyle yaptım. 

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

uyanışlarını gösterdiği Almanya'daki kardeşlerime Rab adına kardeşçe bir selam gönderiyorum." 
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Talimat 242 
1 İnsanlığın acı çektiği ve yolunun kederli olduğu bu zamanda, mirasınızı keşfetmenize yardımcı 

olmak için size yaklaşmak Benim İradem olmuştur. 

2 Yüzünüzü geriye çevirin ve arkanızda bıraktığınız, bazılarının önünde dehşete düştüğü yolu 

düşünün. Seni geri döndüreceğim yollar bunlar. Ama orada kendinizi kirletesiniz diye değil, yoldan çıkmış 

olanları kurtarasınız diye. 

3 Varlığımı aranızda kullanın ki, esenliğimi ruhlarınızda taşıyabilesiniz ve hemcinslerinize 

hissettirebilesiniz. 

4 Bu Üçüncü Zamandaki öğretilerim sizi ruhani durgunluğunuzdan çekip çıkaracak ve ruhani yolda 

büyük ve sağlam adımlar atmanızı sağlayacaktır. 

5 İlanımın kendi aklınız aracılığıyla yapılması lütfunu size bahşettim, öyle ki kendinizi 

Tanrısallığıma layık hissedebilesiniz, öyle ki Sözümü iletebildiğinizi ve büyük kalabalıkların onun 

etrafında toplandığını bilerek, yarın bu ses artık duyulmadığında, kalbiniz mücadele karşısında 

umutsuzluğa kapılmasın, çünkü Sözümün varlığınıza kazınmaya devam ettiğini biliyor. 

6 Şu anda size emanet ettiğim tohumu koruyun. Bir çocuğu asla mirastan mahrum etmediğimi, ancak 

onun kötü işleriyle yavaş yavaş kendini mirastan mahrum ettiğini anlayın. 

7 Açıklamalara ve tanıklıklara ihtiyaç duyan insanlar kapınızı çaldığında, kendinizi gizlemeyin ve 

"Ne yapmalıyım?" diye sormayın. Ne cevap vereyim?" 

8 Benden sakin bir zihin ve sağlam bir sesle söz etmeli ve size verdiğim silahlarla, yani merhamet, 

sevgi ve doğrulukla adımı savunmalısınız. 

9 Bu nedenle, çok çeşitli öğretilerim sizi aydınlatabilsin ve mucizelerim imanınızı ateşleyebilsin diye 

uzun süre sizinle kaldım ve Kendimi tanıttım. Sözümün anlamı size eski dini fanatizminizi unutturdu ve 

insanlar tarafından arandığınızda, sizde yalnızca gerçek ruhani tapınmanın sadeliğini bulacaklar. 

10 En büyük mücadele ve en şiddetli denemelerin yaşandığı zamanlarda kendinizi talimatsız 

hissetmemeniz için, sözlerim duyulabileceği çeşitli toplanma yerlerine akar. Ama sözümün artık aranızda 

duyulmayacağı zaman yaklaşıyor. 

11 Bu lütuftan yoksun kalmaktan korkmayın. İlk Çağ'dan bu yana sizi ruhtan ruha diyalog için 

hazırladığımı unutmayın. 

12 Her dönem ruhunuz için yeni bir ders ve gelişim yolunda bir başka adım olmuştur. 

13 Dünyaya barış mesajımı, sesimin birçok ses taşıyıcısı aracılığıyla duyulmasına izin vererek 

veriyorum. Ve her zaman olduğu gibi, öğretilerim ruhlarınızı mükemmelleştirmelidir. 

14 Eğer insanın ruhu olmasaydı ve tamamen maddi bir varlık olsaydı, görevi ve kaderi yaşamın son 

nefesiyle sona ererdi. Ancak içinde ölümsüz olan bir şey vardır, bu yüzden savaşacak, "uyanacak" ve 

bakışlarını ebediyete sabitleyecektir. 

15 Sözüm sizi yarının dünyasında yaşamaya hazırlıyor - mesajımın yavaş yavaş anlaşılacağı o 

zamanda. O zaman size çok önceden duyurduğum olayları önceden tahmin ettiğimi anlayacaksınız. 

16 Öğrettiklerim insanların yüreklerinde gerçek savaşlara neden olacaktır. Onlar bencil bir varoluş 

yaşamakta ısrar ederken, bu onların merhamet ve sevginin olmadığı yerde barışın da olamayacağını 

anlamalarını sağlayacaktır. 

17 Benim ruhani öğretilerim sadece yoksulluk ve aşağılanma içinde ezilerek yaşayanlar için değildir. 

Ayrıca, çeşitli alanlarda insanlığı yöneten ve yönlendirenlerin ruhlarını ve zihinlerini doğru yola sokma 

görevine de sahiptirler. Sözüm, tüm insanları kucaklayan asil duygulara bir çağrı gönderir; çünkü bu 

şekilde her birinizde var olan daha yüksek kaderi kavrayacaksınız. 

18 İnsanlar kalplerinde nefret, bencillik ve karamsarlık barındırmak yerine iyilik yapmayı arzulayacak 

ve adaletin zaferi umudunu besleyeceklerdir. Ruhsallaşma giderek daha fazla yayılacak ve birbirinizi 

kardeşler gibi seveceksiniz, böylece sizi savaşa sürükleyen tüm durumların karşısında hiçliğe karışacağı 

güçlü bir kuvvet oluşturacaksınız. 

19 Ben sizi cezalandırmıyorum, ama ben adaletim ve bu nedenle emirlerime karşı gelen herkeste bunu 

hissedilir kılarım. Çünkü Ebedi olan, kimsenin değiştiremeyeceği yasasını size bildirmiştir. 

20 İnsanın ağır bir sınavda - ölçülemeyecek kadar derin bir uçuruma düştüğünde, sevdiklerini 

kaybetmiş karısının ağladığını, çocuklarının yiyeceksiz kaldığını ve evinin sefalet ve kedere gömüldüğünü 
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gördüğünde - nasıl ağıt yaktığını, talihsizliği karşısında dehşete düştüğünü, umutsuzluğa kapıldığını ve dua 

edip suçundan tövbe etmek yerine Bana isyan ederek şöyle dediğini görün: "Tanrı'nın beni böyle 

cezalandırması nasıl mümkün olabilir?"İlahi Ruh da çocuklarının acıları için aynı şekilde ağlar ve O'nun 

gözyaşları sevgi, bağışlama ve yaşamın kanıdır. 

21 Doğrusu size diyorum ki, insanlığın ulaştığı evrim nedeniyle, durumunun iyileşmesi yalnızca 

benim merhametime bağlı değildir. O kendisinin kurbanı, benim cezamın değil. Çünkü benim yasam ve 

ışığım her ruhta parlar. 

Benim adaletim her otu kökünden sökmek için iner ve doğa güçleri bile kendilerini bu adaletin 

uygulayıcıları olarak gösterir. O zaman sanki her şey insanı yok etmek için komplo kuruyormuş gibi 

görünür, oysa bu sadece onun arınması içindir. 

Ancak bazılarının kafası karışır ve şöyle der: "Madem bu kadar acı çekmemiz gerekiyor - neden bu 

dünyaya geldik?" Acının ve günahın Benden gelmediğini düşünmeden. 

İnsan, adaletin ve kefaretin ne olduğu konusunda cahil kalmaktan sorumludur. Bu nedenle önce isyanı, 

sonra da küfrü gelir. Sadece benim talimatlarımı öğrenen ve yasama itaat eden kişi artık Babasına suç isnat 

edemez. 

22 Ruh, İlahi Ruh'tan fışkıran bir kıvılcımdır ve çeşitli dünya bedenleri aracılığıyla sınanmaktadır. 

Halihazırda ulaşmış olduğunuz evrim nedeniyle, ruhani mesajımın şu anda doğrudan ona ulaşması ve 

anlaşılması mümkündür. 

Her şey evrimleşirken, sizin de evrimleşmeniz son derece doğaldır. Tanrınızı, atalarınızın O'nu 

tasavvur ettiği gibi sınırlı bir şekilde tasavvur etmeye devam etmeniz nasıl mümkün olabilir? Artık 

uymakla yükümlü oldukları ayinlere ve kurallara göre çalışanlar gibi yaşayamayacak ve 

düşünemeyeceksiniz. Artık ruhani olanla ilgilenmek için kendinizi onlar gibi olgunlaşmamış olarak 

düşünemeyeceksiniz. 

23 Eski zamanlarda insanlar kurtuluşlarını maddi kiliseler inşa ederek bulmaya çalışmış ve ruhlarını 

dışsal ibadet biçimleriyle arındırmaya çalışmış olsalar da, artık bu fanatizm ve cehalet durgunluğunda 

kalmamalısınız. Çünkü o zaman Tanrınızın büyüklüğünü kavramak ve görmek için sahip olduğunuz 

yetiler varlığınızda gevşer. 

24 Size söyledim: Kalbinizin en iç kısmına yoğunlaşın ki sonsuz ve akıl almaz olanı görebilesiniz - 

bedenin gözleriyle değil, ruhun gözleriyle. O zaman, merhametimden aldığınız büyük lütuf karşısında, 

artık maddi sunularla minnettarlığınızı kanıtlama ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. 

25 Duygularınız ve sevgi eserleriniz en iyi ve en değerli sununuz olacaktır. 

26 Eğer cennetin krallığına erişmek istiyorsanız, iyi işlerinizle yazılmış bir kitap yaratın. O zaman 

sadece kendinizden sorumlu olacaksınız ve artık sorumluluğunuzu başkalarına devretmeyeceksiniz. 

27 Geçmişte sizin için belirlediğimle aynı olan ve geleceğiniz için sağlam bir temel oluşturan yolu 

size gösterdikten sonra, yeni öğretiler gibi görünebilecek yeni yasalar ya da buyruklar çıkarmaktan 

sakınmalısınız, çünkü bunlar insanları Sözümün anlamından uzaklaştıracaktır. 

28 Herhangi bir dini cemaatle savaşmıyorum, her biri kendinden sorumludur. Ben sadece mükemmel 

olana işaret ediyorum. Kim kendini mükemmelleştirmek istiyorsa Beni izlemelidir. 

29 Size kurtuluşu kazanmayı öğretmek için kanımı döktüm. Sizin de imtihan saatinde İsa'nın 

sözlerinin ne kadar doğru olduğunu anlayacağınız saat yaklaşmaktadır. 

30 Işığım, yorgun gezgin için bir ağaç, çölden geçen için bir vaha gibi olan bu basit ve önemsiz 

buluşma yerlerinin gölgesinde toplanan kalabalıkların ruhunda kendini gösterir. Onları aydınlatır ve 

rahatlatır. 

31 Sizi bağışladığım ve sizi düzelttiğim sevgide, Kendimi açığa vuruyorum. Kendi isteğinize göre 

yaşadığınızda, Baba'yı sürekli ihlal ettiğinizde, bu günahkâr varoluşun ipini kesmedim, sizi havadan ya da 

ekmekten mahrum etmedim; sizi acı içinde bırakmadım ya da şikâyetinizi görmezden gelmedim. Ve doğa 

sizi bereketi, ışığı ve kutsamalarıyla kuşatmaya devam etti. Böylece kendimi insanlara tanıtır ve kendimi 

onlara gösteririm. Yeryüzünde hiç kimse sizi bu sevgiyle sevemez ve hiç kimse sizi benim kadar 

affedemez. 
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32 Ruhunuz, en güzel çiçekleri ve en mükemmel meyveleri verene kadar sonsuzluktan beri 

beslediğim ve mükemmelleştirdiğim bir tohumdur. Ölmene nasıl izin verebilirim ya da seni fırtınaların 

şiddetine nasıl terk edebilirim?  

33 Tüm yaratıkların kaderini bilen tek kişi ben iken, sizi yolunuzda nasıl terk edebilirim? 

34 Dudaklarınızdan geçmeyen ağıtları duymayı, bir gülümsemenin ardında saklanan hüznü 

keşfetmeyi ve bilim yoluyla çare bulamayan hastalıkları iyileştirmeyi öğrenebilmeniz için size birçok şey 

açıklıyorum. 

35 Bugün, ihtiyaç sahipleri yolunuzu keserken, onlara aldığınızdan bir şeyler verin. Ancak, 

sonsuzluğun çanları sizi şaşırtmasın ve "ruhani vadiye" çağırmasın diye zamanınızı boşa harcamayın. 

Çünkü kaçırdığınız fırsattan dolayı acı bir pişmanlık duyarsınız. 

36 Ruhunuz için şimdiden huzur bulmaya çalışın. 

37 Öğrencilerim, sözlerim birçok kez aranızda yargılayıcı oldu. Ancak özünde, sizi bu zamanda 

yenilenmeye yükselten meyvenin tatlı tadını keşfettiniz. 

38 Günahta inatla ısrar ettiğinizde sizi sert bir şekilde hesaba çektim. Ama çok geçmeden Babanızın 

sizi kurtarmak olan niyetini keşfettiniz. Ve böylece "bedenin" kuralsızlığı yerini yavaş yavaş 

ruhsallaşmaya bırakmıştır. 

39 Size hayat verdiğim sevgiye dair insanlar çok az kanıt ya da işaret gösterebilirler. Tüm insani 

duygular arasında İlahi sevgiye en çok benzeyeni anne sevgisidir, çünkü onda fedakârlık, özveri ve 

fedakârlık anlamına gelse bile çocuğu mutlu etme arzusu vardır. 

40 Ancak dünyayı dönüştürecek olan sevgi yine kalplerden akacaktır. Bu sevgi, insanlığı derin 

uykusundan uyandırmak için ışınlarını gönderecek olan Kutsal Ruhuma ilham verir, böylece uyanık 

duyularla uyanan bu yeni günün tadını çıkarabilir. 

41 Bu zamanda Beni takip etmek isteyen herkes, Benim izimden gidebilmek için bir şeylerden 

vazgeçmek zorunda kalacaktır. Bazıları mallarını mülklerini bırakacak, diğerleri sahte aşk ilişkilerini 

unutacak. Bazıları yüksek yerlerinden ve tahtlarından inecek, diğerleri ise sunaklarını terk edecek. 

42 Tutkular, gösterişler, geçici ve anlamsız zevkler kalacaktır. 

43 Kurtarmak için sevgimle yardım ettiğim ruhunuzu arzulayarak geldim. Bedeninizin girmesi için 

Vaat Edilmiş Topraklar'ın kapılarını açmadım. O parıldayan beyaz şehir, en güzel bayramlık giysileriyle 

yeni bir giysi gibi, onu erdemleri ve yaşamın büyük savaşlarındaki zaferleriyle kazanmış olan 

Meshedilmiş Olan'ın gelişini bekleyen evdir ve bu sizin ruhunuzdur. 

44 Size ebedi eve ulaşmak için gerekli erdemleri nasıl elde edeceğinizi öğretiyorum. Çiçeklerin 

kokusu gibi Bana yükselen o derin ve basit dua ile dünya için dua etmeyi öğrettim. Merhametinizi birçok 

şekilde gösterebilmeniz için size yetenekler ve ruhsal armağanlar verdim. Neşeli bir cesaretle yaşamanız 

ve sınavlara dayanmanız için size ruhsal ve ahlaki güç bahşettim. Kendinizi öğrencilerim olarak 

adlandırmanın mutluluğunu ve öğretimi örneklerinizle yaymanın memnuniyetini hissedebilmeniz için sizi 

yenilenme ve gelişme kararlarınızda güçlendirdim. 

45 Ruhunuz Varlığımı kabul etmek için kendini hazırladı. Zaman geçtikçe dünyevi yaşamla daha az 

meşgul olduğunuzu ve ruhani geleceğinizle daha fazla ilgilenmeye başladığınızı görüyorum. 

46 Yolda karşılaştığınız acıları ve talihsizlikleri artık sizi yolunuzdan alıkoyan kesin engeller olarak 

değil, sadece ayağınızı hafifçe acıtan küçük tökezlemeler olarak görüyorsunuz. Bugün hıçkırıkları ve 

gözyaşlarını hayattaki büyük krizlere saklıyorsunuz. 

47 Merhametim size yol gösterir ve giderek daha anlayışlı olursunuz. Sizler artık Sözümü dinlerken, 

ondan hiçbir şey almadan kendinizi tazelemekle yetinen ve Rab'den sadece maddi şeyler istediklerinde 

dikkat kesilen kişiler değilsiniz. 

48 Şimdi sizler Efendiyi arzulayan gerçek öğrenciler olarak geliyorsunuz ve bu şekilde Beni 

buluyorsunuz. Eğer geçmişte size: "Ben yolum" dediysem, bugün de size: "Ben, üzerinde Bana 

yükseleceğiniz göklerin merdiveniyim" diyebilirim. Şimdi, Benim ışığımda, yükselmenin, Bana 

yaklaşmanın ve dua yoluyla Üstatla ruhsal olarak konuşmanın yolunu buldunuz. 

49 Şimdi Beni kendi içinizde, siz var olduğunuzdan beri her zaman ikamet ettiğim yerde 

buluyorsunuz. İçinize baktınız ve içinde bir sevgi sunağı, bir alçakgönüllülük sunusu ve en şiddetli 

fırtınaların bile alevini söndüremeyeceği bir şamdan bulunan bir mabet keşfettiniz: inanç. 
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50 Ruhunuz ruhani görevlerin habercisi ve taşıyıcısı olmuştur. Zamanın başlangıcından beri 

komşularını kurtarmak ve kutsamak kaderinde vardı. 

51 Onun için, Tanrısını erişilebilir ve yakın hissetmek, ona dokunmak, onu düşünmek ve onunla 

konuşmak için Tanrısının imgesini yarattığı zaman geçmiştir. 

52 Uzun bir süredir bu imgelere, şekillere ve sembollere sırtınızı döndünüz, çünkü Yaratıcı'nın gerçek 

imgesini kendi içinizde taşıdığınızı anladınız, çünkü yaşam, sevgi, ruh, irade, akıl, güç, manevi sonsuzluk 

gibi tanrısallığın her bir yetisine ve niteliğine sahipsiniz. 

53 Bu sefer ruhunuz tarafından anlaşılacak ve sevileceğim, ayrıca örnek alınacağım. Işığım şimdi 

insanlar için belirsiz ve anlaşılmaz olan her şeyi ortaya çıkarıyor. 

54 Sizinle aklınız aracılığıyla konuştum, bu sayede Benim ilahi ışıltımın ışığı insan sözüne aktarıldı. 

Ama şunu bilin ki, ses taşıyıcısı ve dinleyiciler kendilerini Beni kabul etmeye hazırladıklarında, Ben 

Kendimi İlahi Özümde ifşa etmiş olurum. Ama çocuklarım nasıl yükseleceklerini bilmediklerinde ya da 

Benim için kutsal alanı hazırlamadıklarında, İlahi ışın ruhların üzerinde asılı kaldı ve onlara tamamen 

nüfuz edemedi. 

55 Bu son dönemlerde size yine de birçok şeyi açıklayacak ve öğreteceğim. Mirasım büyük olacak. 

Gizli hazinemde herkes için hâlâ çok şey var. İşaretlenenler arasında olsanız bile hepiniz aynı anlayış 

derecesine ulaşamayacaksınız, çünkü bazılarınız diğerlerinden daha yüksek bir seviyededir. Bunu 

anladığınızda, kimseyi zorlamaya çalışmayın. Nazik ve uzlaşmacı olun ve herkese görevlerinde yardımcı 

olun. 

56 Şu anda kendinizi beklenmedik şekillerde gelecek sınavlara hazırlıyorsunuz. Peygamberlik rüyaları 

ve ruhani görümler aracılığıyla sembolik bir şekilde bunların ne olacağına dair bir ipucu aldınız. İzleyin ve 

dua edin, çünkü sizi önceden uyaracağım. 

57 Benim İşim ve kendi kaderiniz karşısında kendinizi değersiz ve olgunlaşmamış hissediyorsunuz. 

Ama size gerçekten söylüyorum, kusurlarınızın tüm pürüzleri, size duyurduğum bu denemelerin keskisiyle 

düzeltilecek. 

58 Her şey Benden söz edecek ve Ben de doğanın tüm tezahürleri aracılığıyla sizinle konuşacağım. 

Daha önce duyulmayan çağrılar duyulacak ve anlaşılacaktır. 

Tüm yaratılış kargaşa içinde olacak, titreyecek ve İlahi Adaletin evrende mevcut olduğuna tanıklık 

etmek için sarsılacaktır. Ama yargılandıktan sonra, insanlar alıştıkları yollara geri dönecekler, ama 

mükemmelliğe doğru bir adım atmış olacaklar. Bu insanlığın uyanışı ve yeniden doğuşu olacaktır. 

59 Erdemin ışığı bu dünyada kimse onu söndürmeden parlayabilecektir. Akıl galip gelecek ve sevgi 

artık sadece bir söz olmaktan çıkıp bir eylem haline gelecektir. Efendiler ve hizmetkârlar yavaş yavaş 

ortadan kalkacaktır. Yeryüzünün her yerinde öğrencilerim olacak ve onlar uluslara ışık, esenlik ve vahiy 

olacaklar. 

60 İnsanın güç arayışı ve egoizmi nedeniyle bir nifak yuvası haline gelen bu dünya, eninde sonunda 

sahibi olmayan herkes tarafından paylaşılacaktır. Çünkü tüm yaratılmışların Sahibi sizi çağırdığında, tüm 

mallarınızı isteyerek geride bırakacaksınız. 

61 İnsanlık şimdi bu ışık zamanlarının gelmesi için hazırlanıyor. Kendinizi zor bir sınavın içinde 

bulursanız, umutsuzluğa kapılmayın ve kesinlikle küfretmeyin. Dua edin, "izleyin" ve sebat edin. 

Affetmeniz ve ayağa kalkmalarını emretmeniz gereken cahillerin ağzından küfürler, lanetler ve beddualar 

gelecektir. 

O zaman, insanların umutsuzluğunun ortasında sessizlik geldiğinde, konuşacak ve duyulacaksınız. O 

zaman Benden bu kadar uzaklaşmış ve Bana hakaret etmiş olanların tövbeleri sonucunda, benzetmedeki 

Savurgan Oğul gibi nasıl bağışlandıklarını göreceksiniz. Ama sonra ceza yerine bağışlandıklarını ve 

okşandıklarını gördüğünüzde şaşırmayacaksınız. Aksine, dünyadaki barış ve sevgi şölenini gördüğünüzde 

sevinçten ağlayacaksınız. 

62 İnsanlığın kalbinden Kutsal Ruh'un tapınağı sonsuzluğa yükseldiğinde, ruhlar yukarı doğru 

evrimleştikçe daha büyük olacak olan yeni vahiyler onların ortasında belirecektir. 

63 Şimdi farklı toplanma yerlerinde Beni duyan herkesi birleştirmeye çalışıyorum. Birleşmediniz 

çünkü Beni anlamadınız. Bu gerçekleştiğinde, birbirinizi seveceksiniz ve birbirinizi sevdiğinizde tek bir 

kalp gibi atacaksınız. 
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64 Anlayış eksikliği, kavrayışınızın yüzeysel ve zayıf olmasından ve her zaman dünya mallarıyla 

meşgul olmanızdan kaynaklanmaktadır. Elde ettiğiniz ilk şeyle, yani biraz kalp huzuru, sağlam bir çatı, 

biraz fiziksel sağlık, akrabalarınızın sıcaklığı ve bir avuç parayla yetiniyorsunuz. 

65 Size dünya mallarını reddetmenizi söylemiyorum, ama onları Kutsal Ruh'un armağanlarına tercih 

etmenizi de söylemiyorum. 

66 Benim yolumda ruhunuzun yükselişini arayın, ama dünyevi dalkavukluklardan ve 

onurlandırmalardan kaçının. Bilin ki, aranızda öne çıkarılması gereken isimler değil, bir bütün olarak 

halkın işleridir. İyi tohum eken kişinin anısına saygı gösterilecek, kutsanacak ve onun örneği bir model 

olarak hizmet edecektir. Bu onun dünyadaki tek anısı olacak. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 243 
1 Sevgi ateşim kalbinize sıcaklık vermek ve ruhunuzda yanan bir alevi tutuşturmak için size iniyor. 

Çünkü sizi içten aydınlatan lamba bazılarında söndü, bazılarında ise çoktan söndü ve onlar Bana yalnızca 

bilmedikleri bir belirsizlikle geliyorlar. Ama şu anda ışığım hepinizin içinde parlıyor. 

2 Başladığımız yolda neden geri çekilelim ya da gecikelim? İleri, havariler! 

3 İnsanlık şimdiden benim elçilerimi, İyi Haber'i getirecek olanları bekliyor. Bu temsilciler 

sizlersiniz, Üçüncü Çağ'da Benim Varlığımın ve Sözümün tanıklarısınız. İnsanlar farklı dinler aracılığıyla 

Bana ulaşabilecekler mi? Size sadece insanlığın yukarı doğru evrimi için tek bir yol olduğunu söylüyorum 

ve bu yol Birinci Çağ'da Yasamda size gösterdiğim yoldur - İkinci Çağ'da Kanımla mühürlenen ve bu 

zamanda Kutsal Ruhum tarafından aydınlatılan bir yol. 

4 Benim tüm yasam iki emirde özetlenir: Tanrı sevgisi ve komşu sevgisi. İşte böyle. 

5 Dinler, ruhları Bana gelene kadar adım adım yükselebilecekleri gerçek yola götüren küçük 

geçitlerdir. Dünya üzerindeki insanlar farklı dinlere mensup oldukları sürece bölünmüş durumdadırlar. 

Ama bir kez sevgi ve hakikat yoluna girdiklerinde, birleşecekler, o tek ışıkla bir olacaklar; çünkü yalnızca 

tek bir hakikat vardır. 

6 Ama yolcular, yeryüzünün yolcuları durdular ve uykudalar. Sevgi ve hakikat kalplerden ayrıldı Bu 

nedenle, sizinle konuştum ve doğa güçleri serbest bırakılmadan önce kaybolmuş veya yorgun olanları 

sevgi ve merhametle uyandırmak ve diriltmek için elçiler hazırladım ve kendilerini komuta eden 

çığlıklarıyla ruhları, duyguları ve zekaları harekete geçirme görevine adadılar. 

7 Ruhun öğretisine karşı, en iyi silahlarını ele geçirecek, tüm güçlerini kullanacak, bu vahye karşı 

tanıklıklar arayacak olan düşmanları yükselecektir. Ama size gerçekten söylüyorum, bu zamanda yükselen 

ışığı söndürebilecek hiçbir insan gücü olmayacaktır, tıpkı o zamanki insanların Golgota'daki idamla bile 

Mesih'in sesini susturamadıkları gibi, çünkü orada dökülen kan sonsuza kadar konuşmaya devam etti. 

8 Sahtekâr ya da büyücü olarak adlandırılmaktan korkmayın. Bütün bu hakaretler Efendinize de 

yapıldı ve aynı zamanda peygamberlerime ve elçilerime kâfirler ve sapkınlar tarafından takılan isimlerdi. 

Ama Rab'bin ve O'na ait olan gerçek üstün geldiğinde, en çok küfredenler daha sonra Pavlus gibi en 

tövbekâr ve en ateşli olanlar oldular. 

9 Üçüncü Çağ havariliğimde, Üstada çile yolunda tahta çarmıhın dibine kadar eşlik eden, hakaretlere 

kulak misafiri olan ve alaylara katlanan o kadın da var. Şimdi Üçüncü Çağ'da sadık bir "işçi", güçlü bir ruh 

ve savaşta bir asker olmuştur. İşte bu yüzden bu dönemde ona masamda bir yer verdim. Çünkü havarilik 

rütbesi cinsiyet ayrımı olmaksızın ruhta temellenir. 

10 Birlikte çalışın ve Vaat Edilmiş Topraklara varıncaya kadar hakikat yolunda yürüyün. 

11 Şimdi İsrail'in sevgi işlerini duyurmadan, alçakgönüllülükle işine devam etme zamanıdır. Sol el, 

sağ elin ne yaptığını bilmemelidir. Rab'bin öğrencisi olmakla övünülmeyecek, dalkavukluk 

yapılmayacaktır. Buna uyulduğu takdirde, ruhani ev sahipleri gerçek ordular halinde birleşerek cehalet, 

günah ve dini fanatizmle mücadeleyi amaçlayan tek bir irade, tek bir cephe oluşturacaklardır. 

12 Bu insanlar, insanlardan ve ruhani varlıklardan oluşan bu ordu, öğretinin ve yasanın tahrif 

edilmemesi ve insanın gerçekle savaşmayı bırakması için gelecek zamanlarda bu işin koruyucuları 

olacaktır. 

13 Öğretilerimin gölgesi altında, yüceltilmiş insanların hemcinslerinin ruhlarına hükmedebilecekleri 

tahtlar kurulmayacaktır. Hiç kimse Rab'bin yerini almak için taç giymeyecek ya da mor bir örtü ile 

örtülmeyecek, itirafçılar da insanları yargılamak, affetmek, mahkûm etmek ya da eylemleri hakkında 

hüküm vermek için ortaya çıkmayacaktır. Bir ruhu adil ve kusursuz bir yargı kürsüsünden yargılamaya 

yalnızca ben muktedirim. 

14 İnsanları düzeltmeleri, öğretmeleri ve yol göstermeleri için gönderebilirim ama kimseyi 

yargılaması ve cezalandırması için göndermeyeceğim. İnsanlara çobanlık eden adamlar gönderdim, ama 

efendiler ya da babalar değil. Ruh'a göre tek Baba benim.  

15 Ruhsallaşma ruhunuza nüfuz edecek ve bedenlerinde vicdanın emirlerine istekli bir araç ve ilahi 

ilhamları almak için büyük bir berraklık bulacak olan gelecek nesillere aktarılacaktır. 
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Bu nesillerden ruhani eğitimin büyük öğretmenleri ve aynı zamanda parlak zihinlere ve yüksek zekâya 

sahip büyük bilim adamları çıkacaktır. Ahlak ve erdemleriyle örnek olan patrikler olacak, peygamberler ve 

hakikat havarileri ortaya çıkacaktır. 

16 Size kendinizi hazırlamanızı söylediğimde, bu aynı zamanda çocuklarınızı itaat, ruhanilik ve 

kardeşlik örneğinize, hemcinslerinize karşı sevgi çalışmalarınıza tanık olarak bırakabilmeniz içindir. 

17 O zaman adınız kutsanacak ve gelecek nesiller tarafından hatırlanacak, mücadelenizin izi, iyi 

işleriniz ve taklit edilmeye değer örnekleriniz için sizi seveceklerdir. Kendilerine zarar vermesinler diye 

dikenli yolları temizleyen sizler, çocuklarınız tarafından nasıl tanınmazsınız? Bu nedenle, dayanak 

noktalarını kaldırmadan yolun engelleri üzerinde kayıtsızca yürümeyin. Çünkü sizden sonra gelenler her 

engelle ya da dikenle karşılaştıklarında size sitem edecekler ve bazıları size lanet okuyacaklardır. 

18 Sizden sonra gelenlerin, birçokları için imkânsız gibi görünen şeyleri yerine getirebildiğinizi ve 

uygulayabildiğinizi görebilmeleri için, benim öğretime göre hareket etme yöntemlerinizi 

mükemmelleştirmeniz gerekecektir. Spiritüalizmin bir fantezi ya da aşırı ileri bir doktrin olmadığını, ancak 

doğru zamanda, ruhların evrimleri sayesinde onu kavrayıp uygulayabilecekleri bir zamanda insanlık 

arasında kendini gösterdiğini kanıtlamanız gerekecektir. 

19 Şimdi İlyas'ın ruhunun evrenin her yerinde parladığı, tüm dünyaları, tüm yolları ve tüm ruhları 

aydınlattığı, uyuyanları uyandırdığı, ölüleri dirilttiği ve zamanın başlangıcından beri insanlık için Rab'den 

bir misyonu olan 144.000 işaretli ya da "mühürlenmiş olanlara" ait olanları büyük kalabalıklar arasında 

keşfettiği zamandır. 

20 Böylece, başka bir zamanda İsrail'in on iki kabilesine ait olan ve sofralarında Ruben kabilesine ait 

olanların oturduğu ruhlardan, Levi ya da Zevulun'unkilerle birlikte bu halkın yeni ailelerini oluşturdum ve 

böylece sınırları, ayrımları ve bölünmeleri sildim. Bunda ilahi bir adalet vardır. 

21 Sizinki de dahil olmak üzere herhangi bir toplantı yerinin itibarını artırmak için çaba göstermeyin. 

Benim adımın ve öğretilerimin hemcinsleriniz tarafından tanınması ve onurlandırılması için çalışın. 

1950'de sizinle son kez konuştuğumda, bu, gruplara ya da toplanma yerlerine ayrılmış insanları kabul 

etmek olmayacak. Hangi meclisin benim öğretilerimi daha iyi yerine getirdiğine ve hangisinin benim 

irademe nasıl boyun eğeceğini bilmediğine dikkat etmeden "işçilerimin" tamamını alacağım. 

22 Her bir toplanma yerinin içerdiği az ya da çok sayıdaki "çalışanı" saymayacağım. Her yürekten 

kendi haracını alacağım ve hepsinden içinde tapınağımı inşa edeceğim tek bir yürek yapacağım. 

23 İlyas sizin yolunuzdaydı ve onun gücü sizi inançsızlara, fanatiklere ve materyalistlere karşı savaşta 

muzaffer kıldı. 

24 İlk Zaman'da insanlar anlaşmazlıklarla bölünmüşken onları birleştirdi. Ve şu anda sizi sevgi 

ışığıyla ruhsal olarak yeniden birleştirdi. 

25 O dönemde halkın iki krallığa bölündüğünü, on oymağın bir bölüme, iki oymağın da diğer bölüme 

ait olduğunu hatırlayın. Büyük bir kısmı putperestliğe düşmüş ve Baal'a tapar hale gelmişti. Sonra İlyas, 

ulusların önünde yüceliğimi, varlığımı ve gücümü göstermek için aralarında belirdi ve onlara şöyle 

seslendi: "Ben İlyas, reddedip savaştığınız, gözleri önünde sahte tanrılar ve putlar diktiğiniz Tanrınız 

Yehova'nın adıyla geldim. Size, onların gücünü sınamanız gerektiğini ve kendi payıma Rabbim 

Yehova'nın varlığına yakaracağımı ve yanıtlanan kişinin gerçek Tanrı'ya sahip olduğunu söylemeye 

geldim." 

26 Baal'e tapanlar bunu kabul ettiler, bir yakmalık sunu sunağı diktiler, tanrılarını çağırdılar ve ondan 

varlığını ve gücünü kanıtlamak için kendilerine ateş göndermesini istediler. Günler ve geceler boyunca 

kâhinler ve kalabalıklar danslar ve şenliklerle sahte tanrılarını çağırırken, yakmalık sunu sunağı 

değişmeden kaldı. 

Sonra İlyas odun yığınını Tanrı'nın halkının on iki oymağını temsil eden on iki taştan yapılmış bir 

sunağın üzerine koydu, Yehova'ya seslendi ve O'na, "Rab, ben, kulun, seni reddeden bu insanlara kendini 

göstermeni istiyorum, öyle ki sana tapınabilsinler ve seni yeniden yüceltsinler" dedi. 

Sonra Baba bir fırtınanın ortasında Kendisini gösterdi, fırtınadan bir şimşek çaktı ve peygamberin 

yakmalık sunu sunağının üzerine inerek onu ateşe verdi. 

O zaman putperestler, aldanmışlar ve inançsızlar İlyas'ın gerçek Tanrı'nın elçisi, tüm kötülüklerin yok 

edildiği, ışığıyla karanlığın aydınlatıldığı ateşin peygamberi olduğunu anladılar. 
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27 Size gelebilmem için yolu hazırlayan kişi budur - o zamanlar, bugün kayalar gibi olan on iki 

kabileye ait ruhları, yeni yakmalık sunular çağına Tanrısallığımın Evrensel Işınını indirmek için birleştiren 

kişi, çünkü bir kez daha bölünmüş ve parçalanmıştınız. Ama bu ışık sizi sonsuza dek birleştirmek için geri 

döndü. 

28 Bugün size diyorum ki: "İlk" olan da "son" olan da, öğrenci olan da çocuk öğrenci olan da, imanlı 

olan da imansız olan da hepiniz hoş geldiniz. 

29 Hepinizi hazırlıyorum, çünkü dünya sizden yeni vahyimin kanıtlarını talep edecek. 

30 Bu dünyada pek çok dini topluluk vardır, ancak bunların hiçbiri insanları birleştiremez ya da 

birbirlerini sevmelerini sağlayamaz. Bu işi başaracak olan benim ruhani öğretilerim olacaktır. Dünya bu 

ışığın ilerlemesine boşuna karşı çıkacaktır. 

Öğrencilerime yapılan zulüm en şiddetli olduğu zaman, doğanın güçleri serbest bırakılacak; ancak bu 

işçilerimin duasıyla yatıştırılacaklar, böylece dünya onlara verdiğim yetkinin bir kanıtını 

deneyimleyebilecek. 

31 Uyumayın ki, ben sizi tüm bunların üzerine çıkardıktan sonra dünyanın acısı ve kaosu altında 

dehşete düşmeyesiniz. 

32 Daha iyi bir başkasının geleceğine güvenerek bu zamanı boşa harcamayın. Çünkü "Ruhani Vale 

"ye dönmek için sabit bir an gelecektir. Daha sonra görevinizi tamamlamak için yaşamınızın uzatılmasını 

isteseniz bile, size bu fırsatın sona erdiğini söyleyecek olan Baba'nın adaletiyle karşılaşacaksınız. 

33 Yorgun yolculara ve ahlaksızlıktan zayıf düşmüş günahkârlara aranızda kucak açma göreviniz 

olduğunun farkına varın; çünkü sizin örneğiniz, tavsiyeleriniz ve talimatlarınız sayesinde 

yenileneceklerdir. 

34 Size bir yargıç olarak gelmiyorum, çünkü dünyevi acıları hafifletmek için Bana teselli arzusuyla 

geldiğinizi görüyorum. Ama benim size yaptığımı siz de insan kardeşlerinize yapasınız diye size talimat 

veriyorum. Unutmayın: Bu ruhani mirası size emanet ettiğimde, komşunuza, muhtaçlara verin demiştim. 

Eğer onların hatırı için sevdiklerinizi ihmal ederseniz, onlarla ben ilgilenirim. 

35 Bu öğreti öldürücü silahlarla savunulmamalıdır. Bunun için savaşmanız için size emanet ettiğim 

tek silah ışık dolu sözler ve sevgi işleridir. Bunları doğru kullananlar, kötü niyetlerin ve kendilerinden 

önce yapılan saldırıların boşa çıktığını göreceklerdir. 

36 Eğer bir günahkârı iyiliğe teşvik etmek istiyorsanız, bunu onu benim yargımla, doğanın güçleriyle 

ya da kendini yenilemediği takdirde acı çekmekle tehdit ederek yapmayın, çünkü onu benim öğretime 

karşı isteksiz hale getirmiş olursunuz. Tümüyle sevgi, merhamet ve bağışlama olan gerçek Tanrı'yı 

gösterin. 

37 Ancak bu Üçüncü Çağ'da Kutsal Ruh'un ışığının üzerine aktığı kişiler yalnızca sizler değilsiniz. Bu 

ışık her insan yaratığının içinde ve üstündedir, her ruhun içindedir. Bu zamanın sizin yukarı doğru 

ilerlemeniz için değerli bir fırsat olduğu kanıtlandığı gibi, tüm dini toplulukların din adamları, rahipleri ve 

papazları için de hataları düzeltmek ve Baba'nın iradesini yerine getirmek için bir fırsat olduğu 

kanıtlanmıştır. 

38 Beni hoşnut etmek için çabalayın. Bunun için hemcinslerinize karşı hoşgörülü olmalısınız. Gerçek 

sevgi işleriyle Benim gerçeğime tanıklık ederseniz, Müjde'yi dikkatle duyacaklardır. 

39 1950'den sonra sözümü artık bu şekilde duymayacaksınız. Ama ben size ruhtan ruha diyaloğa nasıl 

ulaşacağınızı zaten öğrettim. Öğretilerimi yücelterek ve iyi bir şekilde uygulayarak kendinizi buna layık 

kılın. Benim ilhamlarımdan ve yeni keşiflerimden mahrum kalmayacaksınız. 

40 Buluştuğunuz yerler süslerle bezenmemelidir çünkü bu süslerle benim İlahi Ruhumu memnun 

etmeye çalışıyorsunuz. Varlığım sadelik ve yalınlık içinde daha iyi hissedilecektir. 

41 Öğrettiklerimi saf bir şekilde anlayacak ve yorumlayacak güçlü insanlar hazırlayacağım, böylece 

onlar kalabalıklar için bir teşvik olacak ve çocuklar onlarda iyi bir örnek görecekler. Bu halk için 

kardeşlik, birlik ve uyum tohumları olacaktır. 

42 Kendimi tanıttığım bu zamanın sonunda, birinin diğerini sevdiği bir aile oluşturmanız, gerçek 

kardeşlerde olduğu gibi birinin acısının diğerleri tarafından hissedilmesi Benim isteğimdi. Tek ve aynı 

Baba'dan geldiğinizi anlayın. Bu ideale ulaştığınızda, gücünüz aşılamaz olacaktır. 

43 Kendi armağanlarınızın değerini yargılamayın ya da onları kardeşlerinizin armağanlarıyla 

karşılaştırmayın. Bazılarına diğerlerinden daha fazla verildiğini söylemeyin. Çünkü herkese kendi 
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yetenekleri ve görevi verildiğinden, her yaratık sevgisinin ve kararlılığının meyvelerini olduğu kadar 

başarısızlıklarının ve sapmalarının meyvelerini de azar azar toplar. İşim kapsamında yürüttüğünüz çeşitli 

görevlerde adalet, telafi ve aynı zamanda ödül vardır. Ama hiç kimse bunu bir liyakatle mi yoksa Rabbine 

olan bir borçla mı gerçekleştirdiğini bilemez. 

44 Talimatım ruhunuz için hem yeryüzünde hem de "ruhani vadide" unutulmaz olacaktır. Artık 

gelişim yolunda bir daha asla asi olmayacak ve Babasıyla temas halinde olduğu için her zaman O'nun 

sesini duyabilecektir. Çünkü Ben dünyanın ışığıyım, Bana gelen hiç kimse mahvolmayacaktır. 

45 İnsan bedeninin ruhla birleşmesini sağladım. Böylece ilk insanı yarattım ve ona, Rabbine ve 

komşusuna duyması gereken sevginin farkına varmasını sağlamak için çeşitli vahiyler aracılığıyla Yasamı 

en başından açıkladım. 

46 Öğretilerim insanlığın kendisini Baba'nın bir kızı olarak tanımasına neden oldu. İşte bu yüzden 

size insanlar arasındaki savaşların var olmak için bir nedeni olmadığını söylüyorum. Çünkü Yaratıcı 

herkesin düşünmesini, hissetmesini ve anlamasını sağlamıştır. Ancak herkes ruhla düşünmez ve dünyevi 

tutkularına kapılmalarına izin verdikleri için kendi ruhlarına daha da az değer verirler. İnsan her zaman 

Ben'im bir parçam olduğunun, 'Benim suretimde ve benzerliğimde' yaratıldığının bilincinde olmalıdır. 

47 Yakında bu gezegene birden fazla kez geldiğini bilecek, ama bu gezegende yoldan çıkmak ya da 

yok olmak için değil. O zaman sahip olduğu ve çok sevdiği bedenin, bu dünyada yaşadığı sürece birleştiği 

ruhun yalnızca bir aracı olduğunu anlayacaktır. 

48 Sizler benim bu gelişime tanıklık ettiniz, vahiylerimi ve öğretilerimi aldınız ve tezahürlerime şahit 

oldunuz. 

49 Bugün pek çok kişi için bu öğretiler anlaşılmazdır ama yine de - zamanı geldiğinde - senin Sözün 

ve eserlerin aracılığıyla bunları anlayacaklardır. Sözüm insan düşüncesini aydınlatacak, ışığı tüm ruhlara 

ulaşacak ve onları hakikat yoluna yönlendirecek, fanatizmden uzaklaştıracak, uyandıracak ve ruhlarının 

sesini duymalarını sağlayacaktır. 

50 Zaman içinde size gelmek için çeşitli biçimler kullandım ve sonunda İsa'da Kendimi insan haline 

getirdim. Bugün sizinle birlikte olduğum yol en yüksek ve aynı zamanda en derin yoldur, çünkü ruhani 

yükselişiniz ve ilhamınız aracılığıyla Beni hissediyor, dokunuyor ve duyuyorsunuz. 

51 Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıtmak için, Kendimi aracılığıyla konuştuğum kişinin ve Beni 

dinleyenlerin alıcılığına göre sınırlarım. Beni duyan bazıları Beni anlayamaz, bazıları ise Beni duymadan 

anlar. Bugün Beni dinleyen sizler, bu Üçüncü Çağ'da ruhsallaşmaya doğru bir adım atmaya 

çağrılanlarsınız. 

Daha önceki zamanlarda da halk, peygamberlerin çağrısı üzerine putperestlikten vazgeçmek için 

ayaklanmıştı. 

Sizler bugüne kadar geleneği sürdüren insanlar oldunuz. Ancak varlığınızın özünde, tevazu, merhamet 

ve sevginin içsel kültü olan ruhanileştirme uğruna yararsız gelenekleri ve anlamsız ayinleri terk etmek için 

benim dönüşümü beklediniz. 

52 Denizler ötesine iletmeniz gereken bu mesajı size iletiyorum. Sözüm Eski Kıta'yı aşacak ve 

ruhlarının sefaletinin farkına varmadan bir toprak parçası için kardeş kavgasına tutuşan İsrail halkına bile 

ulaşacaktır. 

Dünyanın nasıl bir sınavdan geçeceğini hayal bile edemezsiniz. Herkes barışı bekliyor, ama bu ancak 

doğa güçleri Bana tanıklık ettikten sonra gerçekleşecek. 

53 İnsanlar artık benim adaletimden korkmuyor. Savaş acımasızdı ama insanlık kendini yenilemiyor. 

Bu, insanların günahlarını savaşla cezalandırdığım anlamına gelmez. Eğer benim adaletim buna izin 

veriyorsa, bunun nedeni insanın arındırılması gerektiğidir. 

54 Kendilerine "Tanrı'nın çocukları" diyenler çoktur, ama O'nu gerçekte tanıyanlar çok azdır; çünkü 

Benim Tanrısallığımı ruhla aramalısınız. Ama şimdiden aranızda uyanış, canlanma ve diriliş zamanıdır. 

Ekimden sonra hasat gelecektir, ancak bu sadece insan gelişiminin ürünü değil, aynı zamanda göksel 

gücümün de eseri olacaktır. Yeni nesillerin çiçek açabilmesi ve iyi meyveler verebilmesi için kendinizi 

hazırlamalı ve katkıda bulunmalısınız. İmanınızın azalmamasına dikkat edin, çünkü 1950'den sonra 

öğretilerimin doğruluğuna tanıklık etmeniz ve peygamberler olarak ilan etmeniz gerekecek. 
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55 Öğrencim Yuhanna gerçekleşecek olan olayları gördü. İlahi emirle, olacakları gördü ve insanlığın 

kurtuluşu için bunu duyurdu. İşaretlenmiş olanların kurtulduğunu gördü. Sen işaretlenmiş olanlara aitsin 

ve son çare olarak sana sığınanlar da yok olmayacaklar. 

56 Dudaklarınız müjdeci olacak, sözümü insanlığa duyuracak. 

57 İsrail halkı: Sizi hastaları okşayıp "meshetmek", yokluk çekenlerin ekmeğini çoğaltmak ve 

hemcinslerinize barış getirmek için hazırladım. 

58 Bugün tohumunuzu, ne biçtiğinizi sınamak, çocuklarınızı nasıl yetiştirdiğinizi ve gelecek kuşaklar 

için yol hazırlayıp hazırlamadığınızı sormak için geldim. 

59 Her an Benim izimi arıyor ve Bana şöyle diyorsunuz: "Şu veya bu kritik anda nasıl 

davranmalıyım?" Size şunu söylüyorum: Benim Sözüm bütün bunları öğretir. Onu inceleyin, aradığınız 

çözümü onda bulacaksınız. 

60 Yürüdüğünüz yol kayalık. Ancak attığınız her adım, yasam dahilinde yaptığınız her çalışma, sizi 

her spiritüalistin sahip olduğu hedefe yaklaştırır. 

61 Telafi etme göreviniz büyüktür ve dolayısıyla acınız da büyüktür. Ancak borçlarınızı ödeyip 

kurtuluşunuzu elde ettiğinizde, çektiğiniz acının boşuna olmadığını ve kaderinizin adil olduğunu 

anlayacaksınız. 

62 Neden hizmetkârın efendisine yaptığı gibi birbirinize hizmet etmediniz? Hizmet edenin daha az 

olmadığını anlayın, çünkü alçakgönüllülüğü onu yüceltir ve ona saygınlık kazandırır. 

Size verdiğim tüm görevleri yerine getirebilirsiniz. Yeteneğiniz ve gücünüz bunun için yeterlidir. 

Size birbirinizi sevmenizi ve hiçbir çıkar gözetmeksizin iyilik yapmanızı, hemcinslerinizden bir 

karşılık beklememenizi söyledim; çünkü bir madeni para, sevginizin ya da başkaları için yaptığınız 

fedakârlığın bedeli değildir. 

63 Birbirinizi bağışlayın; bunu yaparak hem kendiniz hem de size haksızlık eden kişi için rahatlama 

bulacaksınız. Ruhunuzda nefretin ya da kızgınlığın yükünü taşımayın; yüreğiniz saf olsun ve barışın sırrını 

keşfedip gerçeğimin havarileri olarak yaşayın. 

64 Bu günde yeryüzünde size ait olan insanları hatırlarsınız: ebeveynlerinizi, çocuklarınızı veya 

kardeşlerinizi. Ama bazıları derin sıkıntıları içinde Beni suçluyor çünkü onları "ruhsal vadiye" geri 

çağırdım. Ama ben onlara diyorum ki: Sizi birleştiren sevgi bağları kopmadı. Hepiniz bu evrende 

yaşıyorsunuz ve nihai hedefe ulaşana kadar bir aşamadan diğerine geçeceksiniz ve orada hepiniz kendinizi 

bulacaksınız. Benden istediğin o varlıklar ölmediler, yaşıyorlar ve ruhlarında senden daha büyük bir 

berraklık var. Onlar aydınlanmışlardır ve onları kaybetmek şöyle dursun, onlar sizin için acı çekerken asa 

ve teselli, şefaatçi ve koruyucudurlar. Onlarla birleşin, çünkü onlar Benimle sevgi ve Ruh aracılığıyla 

birleştiler. Acı çekmezler ve hoşnutturlar çünkü Bana gelmek için evrim geçirmekte ve kendilerini 

mükemmelleştirmektedirler. 

65 Avukatınız Meryem, dünyaya anne sevgisini, ruhunun gücünü ve esenliğini gönderiyor. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 244 
1 Sevgim ve merhametim sizin aranızdadır, ey İsrail'in sevgili halkı. 

2 Boyunlarını Baba'nın Huzuru'nun önünde eğen erkekler ve kadınlar: Bugün Varlığımı ve Işığımı 

görmek için gözlerinizi yeniden açan sizleri, Tanrı'nın Üç Zaman'daki seçilmiş halkının ruhlarını 

kutsuyorum. Kutsanmış ol! 

3 Sözümün özüne nüfuz edin: Mesih size öğretiş vermek için Kendisini tam olarak insanın anlama 

yetisi aracılığıyla açıklar. Ama sana söylüyorum: Size Sözünü her verdiğinde, Baba Yehova ve Kutsal Ruh 

da işin içinde olmuştur. Benim İlahi Ruhumda üç kişi aramayın; size üç farklı zamanda ve vahiy evresinde 

gelmiş olan tek bir Yaratıcı Ruh, tek bir Baba arayın. 

4 Size doğrusunu söyleyeyim: İlahiyatçılar insanlığın kafasını ne kadar karıştırdı! Ama sizi 

kurtarmak, sizi kurtarmak ve sizi yüceltmek için size ışığımı veriyorum ve bu bilgileri ruha ifşa edenin 

zihniniz olmadığını, ruhun insan zihnine ruhani ve ilahi bilgiyi ifşa ettiğini size doğrulukla söylüyorum. 

Bu nedenle, Rabbiniz size şöyle der: İlahiyatçılar değil, ruhaniler, Kutsal Ruh'un gerçek müritleri - Benim 

sesimi duymak ve Rabbinizin okşamasını, cesaretlendirmesini ve çağrısını hissetmek için İlahi Ruh'la 

temas halinde olmayı öğrenen ruhlar olacaktır. 

5 Bu nedenle, şu anda, Kendimi size tek bir anlayış yetisi aracılığıyla tanıtmak için Kendimi tek bir 

ışık ışını içinde sınırladım. İkinci Çağ'da insan olan kendi "Sözüm" ve her zaman Benim içimde olan 

Kutsal Ruhum aracılığıyla sizinle Baba olarak konuşuyorum. Çünkü hepinizin içinden çıktığı Ben 

Kendimim. Tek Ruh, tek Öz ve tek Baba Sevgisini arayarak gerçek İlahi Üçlüyü tanıyın. 

6 Kutsal Ruh'un gelişim, tezahür ve vahiy dönemine girmiş bulunuyorsunuz ve vahiylerimin her biri 

insanları uyandıracak ve düşünmelerine neden olacaktır. "Baba, akıl her zaman sende, gerçek sensin ve 

ben senin huzurunda her zaman küçük bir çocuğum" diyeceğiniz kafa karışıklığı anları olacak. 

7 Sizleri bu anma gününde kabul ediyorum; ancak sizlerle birlikte hala var olan gelenek gelecek 

zamanlarda sönecek ve Tanrısallığın ve Ruhsal Dünyanın gelişi artık tek bir günde anılmayacak. Her 

zaman Benimle ve kardeşlerinizle temas halinde olmanızı istiyorum. 

8 İlk Çağ'da Bana bir korku kültü getirdiniz, Bana olan sevginiz değil; bu sadece varlığınızın 

dünyevi kısmından kaynaklanıyordu. Çünkü siz henüz Baba'nın yüreğinde O'nun yarattıklarına olan 

sonsuz ve mükemmel sevgisini keşfetmemiştiniz ve Ben'de sadece adalet isteyen, acımasız, katı bir Baba 

görüyordunuz. Yasalarıma sahip çıktınız ve adaletimden korktuğunuz için onlara itaat ettiniz ve Ben de 

Beni korkulan değil sevilen bir Baba olarak tanıyacağınız zamanı bekledim. 

Ama size sevgimin, sıcaklığımın ve şefkatimin büyük kanıtlarını vermeme rağmen, Yehova'nın 

adaletinden korkmaya devam ettiniz. Baba'nın sizinle durmaksızın konuştuğu vicdanınızın sesinden 

korkmaya devam ettiniz. 

Ruh için o hazırlık ve uyanış döneminde, ruhunuzu Benimkine götürecek yolda ilk sağlam adımları 

atmaya başladığınızda, ölmüşlerin ruhlarıyla temas kurmanızın Benim İsteğim olmadığını anlamanızı 

sağladım, çünkü henüz buna hazır değildiniz ve bu lütfu iyi kullanamayacaktınız. Ne ruhani dünya ne de 

siz birbirinizle temas kurmak için yeterince hazırlıklı değildiniz. Ancak bunun ipucu, olasılığı ve lütfu 

zaten oradaydı. Bu nedenle, o andan itibaren dünyada ruhani varlıklarla bağlantı kurmaya çalışan insanlar 

ortaya çıktı. 

9 Bu yasak sonsuza kadar geçerli olmamalıdır. Çocuklarını bu kadar çok seven Baba, nasıl olur da 

onların birbirleriyle iletişim kurmalarını yasaklar? İlahi Ruhum, birbirlerini şevk ve sevgiyle arayan 

kardeşler arasına nasıl engeller ve aşılmaz mesafeler koyabilir? Henüz doğru zaman değildi ve bu nedenle 

sizi bağışladım. Ama insana, sizin bedenlenmiş ruhunuza duyduğum sonsuz sevgiyle, insan oldum ve 

bunu size önceden kehanet yoluyla duyurdum ve sizi bundan haberdar ettim ki, gelişim bir sürpriz olmasın 

ve sizi varlığımı beklerken ve dua ederken bulabileyim. 

10 Sözümü yerine getirdim ve ruhumu bedenlendirdim. Bir insan olarak doğdum ve yaşamak, 

büyümek ve ölmek için aranızda yaşadım ve Babanız olarak insan olduğum bu süre boyunca size 

maneviyatla dolu tezahürler, dersler ve öğretiler verdim. Ruhunuza, bazılarını ışıkla dolduran ve 

diğerlerinin kafasını karıştıran birçok vahiy verdim. 

11 Bakışlarınızı kaldırıp Krallığımı daha yakından düşünebilmeniz için İkinci Çağ'daki gelişimle sizi 

hazırladım - öyle ki o dönemde ruhunuz Cennetin Krallığının daha da yaklaştığını hissedebilsin. 
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O zamanlar insanlar arasında, sizin tarafınızdan dokunulamayan, kendi ruhlarınız için hala erişilemez 

bir gizem olan görünmez ruhların büyük lejyonlarıyla karşılaştım - aranızda kıpırdayan ve dokunan o 

yaşam. Bunu size açıkladım, bu tezahürlerin sırrını açığa çıkardım ve ilahiyatçıya ve bilim adamına 

vahyimin onun keşiflerinden ve sözlerinden daha üstün olduğunu gösterdim. 

12 Bilimin terk ettiği hastaları iyileştirdim çünkü onların hastalıkları doğaüstü, ruhani nitelikteydi. Ele 

geçirilmiş olanları, kafası karışmış ruhların büyük lejyonlarından kurtardım ve Bana inananlar ayağa 

kalkıp adımı övdüler ve gücümü kabul ettiler. Bana inanmayanlar Beni kınadılar ve bu güç kanıtlarını 

kötülüğe atfettiler ve Bana kara büyücü muamelesi yaptılar. 

Ruh için mesafelerin olmadığını anlamanız için insanlığa ışığa bir kapı açtım ve bir insan olarak 

öldüğüm anda, Ruhum mezarlarında yaşayan ruhları uyandırdı. Onları Lazarus gibi mezarlarından 

çıkardım ve varlıklarına ve varoluşlarına tanıklık etmeleri için aranızdan gönderdim. 

13 Gözleriniz onları gördü ve kalpleriniz onları çok yakından hissetti çünkü o imtihan anında onlara 

yeni bir yaşam verdim ki ruhun görkemli yaşamına, hepinizi bekleyen öte dünyadaki ebedi yaşama tanık 

olsunlar. 

Ayrıca, Bedenim yeryüzünde yattıktan sonra, Beni tekrar tekrar gözlerinizin önüne sermek, "ruhani 

vadiyi" şu anda yaşadığınız yere bağlayan kapıyı sonsuza dek açık bırakmak ve böylece ruhların Benim 

kutsanmış ve vaat edilmiş diyarıma erişimini sağlamak için İsa'nın suretinde size geri dönmesi de Benim 

İrademdi, Öyle ki, Baba'nın, Kutsal Ruh'un sevgisinin bu kapısının her zaman herkese açık olduğunu 

görsünler - ruhlarınız eşiklerinden geçemediği için sadece bir süreliğine kapalı olan bu kapı, Rab'bin 

merhametiyle açılmıştı. O andan itibaren, insan ruhu ruhani iletişime uyandı. 

14 Ancak henüz ruhsal vahiylerin tam olarak anlaşılması zamanı gelmemişti. Ancak bu ilahi 

öğretilere duyulan arzu insanlığı kucaklamaya başladı, İkinci Çağ'ın çeşitli nesillerinden insanlar, içlerinde 

gizli olan yetenekleri ve armağanları kullanarak Ötesini gayretle aramaya başladılar ve böylece yavaş 

yavaş kendilerini "Ruhani Vale "ye götüren yolu buldular. 

15 İnsanlar birçok engel ve hayal kırıklığı yaşadı, çalışmalarımda ve manevi dünyamda birçok 

saygısızlık yapıldı. Ama Baba her şeyi affetti çünkü bu dünyayı dolduran ruhların ruhani kardeşleriyle 

düşünce alışverişine ulaşma özlemini gördü. Ancak insanlığın bir kısmı bu vahiylerin keşfini ve öte 

dünyayla iletişimi özlemle beklerken, diğer bir kısmı ruhani iletişime kuşku ve nefretle bakıyordu. 

16 Ama Üçüncü Çağ aranızda doğdu - Ben, Tanrınızın Kendisi, Birinci Çağ'da Yasa olarak gelen aynı 

Baba, Sözünü aranızda yaymak için insan olan aynı Baba, Kutsal Ruh olarak geldim - ne Birinci Çağ'da 

olduğu gibi Kendimi maddesel olarak duyurmak için, ne de İkinci Çağ'da olduğu gibi insan olmak için, 

ama daha sonra bunu sizinle ruhtan ruha yapabilmek için kısa sürelerle Kendimi göstererek sizi insan aklı 

aracılığıyla hazırlamak için. Çünkü şimdi bile, Kutsal Ruh olarak konuşurken, insanın kendisi aracılığıyla 

konuştuğumda irademin belirlediği ölçüde Kendimi cisimleştirmek zorundaydım. 

17 Yakında önünüzde yeni bir çağ açılacak, Kutsal Ruh'un lütuf zamanı; bu dönemde Beni 

bulacaksınız - ne ayinlerle, ne kilise törenleriyle, ne de zihin gücüyle, ama kendi ruhunuzda. 

18 Çok zaman geçti ve bununla birlikte denemeler, mücadele, ruhunuz için evrim ve şimdi Kutsal 

Ruh'un zamanında Beni anlayabilen insanlar olarak yükseliyorsunuz. 

19 Şimdi artık öte dünya ile iletişimin yasaklandığı bir zaman değil. Artık sizi sadece hazırladığım ve 

vaatlerde bulunduğum bir zaman değil. Vaatlerimi yerine getirme zamanıdır - size gerçek evinizin 

sonsuzluk, evren, size bahşettiğim sonu olmayan ruhani alan olmasına rağmen, sadece bedeninizi bu 

dünyada köleleştirmekle kalmadığınızı, ruhunuzu da maddi ihtiyaçlara zincirlediğinizi söyleme zamanıdır. 

Çünkü ruhunuzun yeni bedenlenmiş olması önemli değildir. Zaten buradan mekanları fethedebilirsiniz; 

ruhani dünyada evinizde olabilir ve birbirinizi kardeşler olarak kucaklayabilirsiniz. 

20 Işığım sınırları kaldırmadan önce, İlahi Ruhumla ve "Ruhsal Vadi "deki kardeşlerinizle bağlantı 

kurabilmeniz için sizi hazırladı. Çünkü ben sizin cehaletin çocukları olmanızı değil, Üçlü-Meryem Ruhsal 

Çalışmamın öğrencileri olarak bu bağlantıya tam bir saflık ve yücelmeyle girmenizi istiyorum. Yalnızca 

kendini nasıl hazırlayacağını bilmeyen kişi bunun içinde kalamayacaktır. Kirlenmiş olan kişi de aynı 

şekilde size bahsettiğim mutluluk verici iletişime erişemeyecektir. Size daha önce de söylediğim gibi, 

Bana murdar olan hiçbir şey ulaşamaz. 

21 Eğer sadece merak sizi öte dünya ile bağlantı kurmaya yöneltirse, gerçeği bulamazsınız. Büyüklük 

ya da gösteriş arzusu sizi buna yöneltirse, gerçek tezahürü alamazsınız. Eğer ayartı yüreğinizi yanlış 
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niyetlerle ya da bencil çıkarlarla kandırırsa, aynı şekilde Kutsal Ruhumun ışığıyla bağlantı kuramazsınız. 

Sadece sizin hürmetiniz, saf duanız, sevginiz, merhametiniz, ruhani yükselişiniz ruhunuzun kanatlarını 

açması, boşlukları aşması ve ruhani evlere ulaşması mucizesine neden olacaktır - Benim İradem olduğu 

sürece. 

22 Bu, Kutsal Ruh'un size bahşettiği lütuf ve tesellidir, öyle ki tek ve aynı evi göresiniz ve kendinizi 

ölümün ve yabancılaşmanın olmadığına, yarattıklarımdan hiçbirinin Ebedi Yaşamla ilgili olarak 

ölmediğine ikna edesiniz. Çünkü bu "Üçüncü Zaman "da, bu dünyevi yaşamdan ayrılmış olan ve 

tanıdığınız, bu dünyada sevdiğiniz ve kaybettiğiniz ama sonsuzlukta kaybetmediğiniz varlıkları da ruhani 

bir kucaklamayla kucaklayabileceksiniz. 

23 Birçoğunuz "işçilerimin" yardımıyla bu varlıklarla temas kurdunuz. Ama size gerçekten 

söylüyorum, bu iletişim kurmanın mükemmel yolu değildir ve enkarne olmuş ve bedensiz ruhların, 

herhangi bir maddi ya da insani araç kullanmadan, yani ilham yoluyla, ruhsal incelik, vahiy ya da önsezi 

armağanı yoluyla, ruhtan ruha birbirleriyle iletişim kurabilecekleri zaman yaklaşmaktadır. Ruhunuzun 

gözleri ötelerin varlığını algılayabilecek, sonra kalbiniz "ruhani vadide" yaşayan varlıkların yaşam 

ifadelerini hissedebilecek ve sonra ruhunuzun sevinci ve Baba'ya olan bilginiz ve sevginiz büyük olacaktır. 

24 O zaman ruhunuzun yaşamının ne olduğunu, kim olduğunu ve kim olduğunu, kendinizi 

bedenlerinize karşılık gelen dar sınırlar içinde görmeden kendinizi tanıyarak bileceksiniz. Çünkü Baba 

size şöyle diyor: Bedeniniz gerçekten küçük olsa bile - ruhunuz benim İlahi Ruhuma ne kadar da benziyor! 

25 Sizinle bugün ve gelecek için konuşuyorum. Bu vahiy aracılığıyla sizi sözümle hazırlıyor ve 

uyandırıyorum. Sadece Üçüncü Çağ'dan değil, Benim İlahi Çalışmamdan da bahsederek, diğer insanlarla 

da aynı şeyi yapmak için yola çıkacaksınız. Çünkü öğrettiklerim ve içinde size açıkladıklarım Benim 

İşimin tamamı değildir. Birinci ve İkinci Zamanlarda size öğrettiğim ve açıkladığım şeyler de aynı şekilde 

bunun bir parçasıdır ve bu nedenle gerçek Üçlübirlikçiler olabilmeniz için tüm Üç Zamanın öğretilerini 

bilmeniz gerekir. Çünkü siz Üç Zaman'da, O'nun Üç Tezahüründe, Üç Vahyinde Baba'yla birlikte oldunuz. 

26 Bu şekilde hazırlanın sevgili insanlar, öyle ki yarın insanlığın kafasını karıştırmayasınız ve 

insanların kalbinde, zihninde ya da ruhunda sizi sessiz bırakan tek bir soru bile olmasın; ama öyle ki 

Ruhumun ışığıyla her şeyi yanıtlayabilesiniz ya da aydınlatabilesiniz, kafa karışıklığı içinde tek bir ruh 

bile bırakmayasınız, ama tüm yaşama, insanın gizemle, karanlıkla ya da belirsizlikle örtülü olduğunu 

düşündüğü şeyin açıklamasını verebilesiniz. 

27 Ben ışık, sadelik ve gerçeğim. Artık her şeyin net olduğu sırları görmenin zamanı değil. Ruh 

yukarı doğru ilerlerken bilgeliğimi ona gösteririm. Ne kadar ilerler ve ruhsallaşırsa, bilmediği vahiyleri o 

kadar iyi anlar ve bu şekilde ruhunuz İlahi Ruhumun size ifşa ettiği yeni derslerden ebediyen keyif 

alacaktır. 

28 Şu anda burada bulunan sizler, ruhun reenkarnasyonuna inandığınız için yeryüzünde birçok kez 

yaşadığınızın kesinliğine zaten sahipsiniz. Ama size verdiğim bu vahiy dünyayı sarsacak, insanlar arasında 

bir devrime neden olacak ve onunla birçok gizemin açıklamasını ve ruhları için cesareti elde edecekler, 

çünkü reenkarnasyon bir sevgi yasasıdır ve benim ışığıma dayanır. 

29 Ey sevgili insanlar, bu dünyada kaç kez farklı dünyevi bedenlerde bulunduğunuzu henüz 

bilmiyorsunuz. "Beden" kendini araştırsa ve kendi ruhunu sorgulasa da, geçmişinize, geçmiş 

yaşamlarınıza bakmayı başaramazsınız. Çünkü Ben, Baba olarak, bu bilgiyi yasakladım, ruhunuzun insan 

yaşamı sırasında geçmiş dünyevi yaşamlarını keşfetmesini engelledim, çünkü bu hala aranızda olan Kutsal 

Ruh'un bir yasağıdır. 

Ancak şu anda büyük ruh gelişimine sahip ruhlara sahip olacak ve şu anda hala kendilerini 

arındıracakları ve bu gezegene gelmek için yukarı doğru evrimleşecekleri öte dünyada yaşayan gelecek 

nesilleri hazırlıyorsunuz. Onlara Kutsal Ruh tarafından geçmiş yaşamlarını hatırlama, geçmişlerini bilme 

yeteneği kesinlikle verilecektir, çünkü bu kendi ruhları için yararlı olacaktır. 

Eğer size bunu bahşetmediysem, bunun nedeni ruhunuzda ve hatta dünyevi doğanızda hala zayıflık 

bulmamdır ve geçmişinize baktığınızda umutsuzluğa kapılacağınızı biliyorum. Birçok günah işleyen ve bu 

nedenle Babası'nı gücendiren kişi, vicdanının tövbe ve sitemlerine dayanacak kadar güçlü olamazdı. Ve 

önemli olan kibirle dolacaktı - önemsiz olan aşağılanmış hissedecek ve kalbinde intikam arzusu doğacaktı. 

Mükemmel bilgelik olan Babanızın, bedendeki yaşamınız sırasında ruhunuzun geçmişini size henüz 

açıklamak istememesinin nedeni budur. 
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30 Bu lütuf, geçmişlerinin bilgisinden zarar görmeyecek olan geleceğin nesilleri için ayrılmıştır. 

Onlar için gözlerinin önünde açık bir kitap gibi olacaksınız. Bu ruhlar pek çok sırrın ifşacıları olacaklar - 

yeryüzündeki kendi yaşamları aracılığıyla ruhun yaşamını aydınlatanlar - bu dünyaya diğer dünyalardan 

ve ruhani yol olan çok geniş yoldan söz edecek olanlar. 

31 Kendinizi hazırlayın ki bu hazırlığı sizden gelecek olanlara miras bırakabilesiniz - bu lütuf sizin 

neslinizde de devam edebilsin - öyle ki doğurduğunuz ve aldığınız bedenler gelecek nesillerin ruhları için 

istekli araçlar olabilsin. Çünkü şu anda sizin aracılığınızla bu insanlık için yeni bir dünya hazırlıyorum. 

Sizler şu anda ekmekte olduğum ve öğretilerimin kristal sularıyla suladığım buğdaysınız. 

32 Enkarne olmuş ruhlar ve "Ruhsal Vadi "de yaşayanlar şu anda Bana saygılarını sunuyorlar. Tüm 

yaratılış Bana sevgi armağanlarını sunar. 

33 Bugün Beni kabul etmek için kendini hazırlamayan kişi yüreğinde hüzün taşır. Ama Bana kapalı 

olan o kapıyı sevgimin anahtarıyla açacağım. Çünkü Ben, adımlarımın izi olarak mükemmel talimatımı 

bırakmak için herkesi ziyaret eden yeryüzünde yürüyenim. 

34 Sesim uyuyanları uyandırır ve yorgun olanları güçlendirir, sahip oldukları zamanın kısa olduğunu 

ve onu kullanmaları gerektiğini anlamalarını sağlar. 

35 Benim sözüm herkese, eğitimli olanlara olduğu kadar eğitimsiz olanlara da verilmiştir. Herkesle 

aynı şekilde konuştum - açık ve basit bir şekilde. Çünkü İlahi Üstadın ruhani öğreti sözüne karşı hepiniz 

çocuk öğrencilersiniz. Ama bu basit kelimeyi tam olarak anlamadan ve kavramadan içinde ne kadar hayat, 

ne kadar hakikat ve ne kadar vahiy keşfettiniz. 

36 Bu zamanda Beni işitenlerin sorumluluğu büyüktür, çünkü onlar bu dünyada bir yenilenme tohumu 

ve insanların değişmesi için bir teşvik olacaklardır. Yeni elçilerim ve "işçilerim", fiziksel olarak yaşamaya 

devam etseler de, lütuf yaşamı için ölü olanlara diriliş getireceklerdir. Elçilerimin sesini duyacaklar, tıpkı 

Lazar'ın duyduğu "Kalk ve yürü!" sesi gibi. 

37 Bazıları yeteneklerini ortaya çıkararak ve ilahi talimatlarımı izleyerek kendilerini hazırladılar ve 

şevk ve umut dolu bir şekilde savaşa hazırlanıyorlar. Ancak diğerleri, zamanı kullanmadıkları ve 

kendilerini henüz zorlamadıkları için umutsuzluğa kapılırlar. Herkesle konuşur ve herkesi aydınlatırım ki 

herkes kendisini ilgilendiren şeyleri kavrayabilsin. 

38 Bazılarının görevlerini iyi bir şekilde yerine getirdikleri için, altın buğdayı bolca sundukları için 

memnun olduklarını, diğerlerinin ise utanç içinde boş ellerini sakladıklarını görmek istemiyorum, çünkü o 

zaman sevincim tam olamaz. Ancak görevini yerine getiren kişinin sevincini bozmak istemem. Çünkü 

hasadını Bana sunabilmek için çalışmak, zahmet çekmek ve hatta çoğu zaman gözyaşı dökmek 

zorundaydı. Ama aynı zamanda çekingenleri, üşümüşleri, yorgunları canlandırmak ve cesaretlendirmek de 

görevlerinin bir parçasıdır; öyle ki Üstat çalışmalarınızın sonucunun hesabını sormak üzere ortaya 

çıktığında tüm halkta bir kutlama olsun. 

39 Yüreklerinizi sevgiyle işliyorum ki, onlardan merhamet ve kardeşlik eserleri fışkırsın. 

40 Daima ilerlemeye devam edin ve Vaat Edilmiş Toprakları çoktan fethettiklerini düşündükleri için 

yaptıklarından memnun olanlar gibi düşünmeyin. 

41 Tanrı tarafından sonsuzluktan beri işaretlenmiş olan ruhların yolundasınız. Bu, insan gözüyle 

görülebilen dünyevi bir yol değildir. Çünkü öyle olsaydı, Kenan diyarının manzaraları hâlâ hedef olurdu. 

Ama ruhları yeryüzünün tüm çevresine dağıtmak için oradan çıkardım - tıpkı geçmiş zamanlarda Doğu'da 

yaşamış ve şimdi ruhani yoldan sapmadan Batı'da ortaya çıkmış olan sizlere yaptığım gibi. 

42 Bazıları için maddi formda temsil edilen bir sembol hala vazgeçilmezdir; diğerlerinin hayal 

gücünde ruh güçlerini temsil eden figürler vardır. Gerçek ruhsallaşmaya eriştiğinizde, artık İlahi Olan'ın 

varlığına inanmak veya anlamını anlamak için görünür veya görünmez imgelere veya şekillere ihtiyaç 

duymayacaksınız. 

43 Sizler yol göstericilersiniz, çünkü sizden yeni nesiller doğacak ve onların içinde yeni ruhani ev 

sahipleri vücut bulacak. 

44 Dini uygulamaları, ibadet eylemleri ve Benimle iletişimleri daha ileri düzeyde olsun diye, şu anda 

onlar için yolu hazırlıyorsun. 

45 Sağlam adımlarla yürüyün ve adım adım yükseleceksiniz. Sahte ve materyalist din 

uygulamalarınızdan vazgeçin ve ruhunuza her gün daha fazla yücelme ve özgürlük kazandırın. 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 245 
1 Beni arzulayarak geldiğiniz için Ruhum hoşnuttur. Ruh için ne günler ne de tarihler olmamasına 

rağmen, neden bu günde öbür dünyaya göçmüş olanları daha fazla hatırlıyorsunuz? "Ölülerinin" yasını 

tutan "ölüler" sizi yanıltmasın. Ne siz "ölü "sünüz ne de ebeveynleriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, 

akrabalarınız ya da arkadaşlarınız gibi size ait olanlar. Eğer kendilerini arındırmışlarsa, size kötülük 

yapanlar da neden arınmasınlar? 

2 Işığa susamışsınız ve benim Çalışmam, aydınlandıkça görünürdeki "ölümden" daha da uzaklaşan 

ruhunuzun bu arzusunu gerçekten tatmin ediyor. 

3 İnsan kardeşlerinizin "ölüleri" için umutsuz ve tesellisiz ağladıklarını gördüğünüzde kalbiniz 

üzülür. Onlar için dua edin ve bu dünyanın ve diğer dünyanın "ölülerini" hayata döndürmeyi 

öğrenebilmeniz için çalışın. 

4 İnsanlar bu öğretilerin gerçekliğini anladıklarında, artık bazı kalıntıların bulunduğu mezarlar için 

ağlamayacaklar ve ağlamalarını bedenler için dinlenme yeri olması gereken yerlere saygıya ve "Ruhani 

Vadi "de yaşayan ruhlar için dualara dönüştüreceklerdir - bir kucaklama, bir selamlama, bir öpücük ve bir 

okşama olan dualar. 

5 Halihazırda "Üçüncü Çağ "da yaşıyorsunuz ve insanlık hala ruhsal olarak geri kalmış durumda. 

Papazları, ilahiyatçıları ve ruhani çobanları ona Ebedi Yaşam hakkında çok az şey anlatmakta, bazen de 

hiçbir şey anlatmamaktadır. Onlara da Bilgelik Kitabımın sırlarını açıklıyorum ve bu yüzden sizden rica 

ediyorum: Neden sessizler? İnsanların uykudaki ruhlarını uyandırmaktan neden korkuyorlar? 

6 Şu anda Beni işiten sizler, burada ruhlarınızın geleceği için evrim ve ilerleme üzerinde çalışmayı 

zaten anlıyorsunuz. Ancak kaç kişi bu gerçekleri bilmiyor ya da unutuyor ve ölüm onları hazırlıksız bir 

şekilde şaşırtıyor. 

7 Ruhsal dünyada yaşayan kardeşlerinizle iletişim kurduğunuz dilin saf düşünceler olmasını 

istiyorum; bu şekilde birbirinizi anlayabilirsiniz ve gerçekten de, erdemleriniz ve iyi işleriniz onlara 

faydalı olacaktır; tıpkı çocuklarımın etkisinin, ilhamlarının ve korumalarının yaşam yolunuzda size güçlü 

bir yardım olacağı gibi, böylece Bana birlikte gelebilirsiniz. 

8 Kendinizi ruhsallaştırın ve yaşamınızda bu varlıkların hayırsever varlığını deneyimleyeceksiniz: 

çocuğunu dünyada bırakan annenin şefkatini, yine vefat etmek zorunda kalan babanın sıcakkanlılığını ve 

öğütlerini.  

9 Size bu talimatı verdikten sonra, kendi canlarına kıyanların - hemcinslerini öldürenlerin ve 

öldürücü savaşları körükleyenlerin - yargılanmasını anlayacaksınız. Kabil'den son katile kadar hepsi için 

"gözleyin" ve dua edin ki, yargıları hafifletilebilsin. 

10 Bir fırtınanın habercisi olan kara bulutlar gibi, kafası karışık varlıklardan oluşan lejyonlar 

üzerinizde geziniyor. Onların etkilerinin kurbanı olmamanız için dua edin. Bu karanlık güçlerin aydınlığa 

kavuşması için dua edin. 

11 Bu yaşamdan bıkmayın, acılarınızda isyan etmeyin, çünkü önceki yaşamlardan kalan hangi 

borçları ödediğinizi bilmiyorsunuz. 

12 Ailenizin ve toplumunuzun bağrında uyum ve barış içinde yaşayın ki, ışık varlıkları tarafından size 

getirilecek olan pek çok hemcinsiniz sizi örnek alabilsin. 

13 Bu Üçüncü Zaman'da sevinçli olun, çünkü Sözüm size görkemle dolu olarak geldi. 

14 Her ruh için bir huzur anıdır. Baba ışığını üzerlerine döktüğünde dünyalar aydınlanır. Bunlar, bu 

ilahi armağanı almaya hazır olan tüm insanlar için zafer anlarıdır. Bu lütuf dünyanıza geldi ve dünyanızda 

"ölülerin" "ölülerini" gömdüklerini, dünya mallarına hürmet ve ibadet ettiklerini ve boş törenlerle Tanrı'ya 

maddi adaklar sunduklarını gördüm. 

15 Kutsal Ruhumun ışığı bu zamanda tüm insanların üzerine dökülür ve bu ışık sayesinde Rab'bi 

hoşnut eden sununun nasıl bir şey olduğunu anlayabileceklerdir: ruh, bedenini - toprağa gömüldüğünde 

çürüyüp şeklini kaybeden ve sadece küçük bir atom yığını olacak olan maddeyi - elden çıkardığında 

Yaradan'ın huzuruna girmesi gereken bir sunu olarak kendini hazırlayacaktır. Orada, bir insanın sonunun 

olduğu yerde, insanların kavrayamadığı bir yaşam başlar. 

16 İnsanlar gelenek ve göreneklerine bağlı kalırlar. Cesetlerini mezara indirdikleri kişilerle ilgili 

silinmez bir anıya sahip olmaları ve kalıntılarını gömdükleri yerin onları cezbetmesi anlaşılabilir bir 



U 245 

26 

durumdur. Ancak maddi yaşamın gerçek anlamını araştıracak olurlarsa, bu bedenin atom atom 

çözüldüğünde, oluştuğu doğa krallıklarına geri döndüğünü ve yaşamın gelişmeye devam ettiğini fark 

edeceklerdir. 

17 Ancak insanoğlu, ruhsal olanın incelenmemesinin bir sonucu olarak, her zaman beden için fanatik 

bir kültler zinciri yaratmıştır. Maddi yaşamı ölümsüz kılmaya çalışır ve gerçekte ebedi yaşama sahip olan 

ruhu unutur. Ruhani yaşamı anlamaktan hala ne kadar uzaklar! 

18 Şimdi anlıyorsunuz ki, "ölümü" ifade eden bir mezar taşının "çözülmeyi ve yaşamı" ifade etmesi 

gereken yerlere hediye götürmek gereksizdir; çünkü orada doğa çiçek açmıştır, toprak bereketlidir ve 

canlıların ve yaşam formlarının tükenmez rahmidir. 

19 Bu öğretiler anlaşıldığında, insanlık maddi olana yerini ve ilahi olana da kendi yerini nasıl 

vereceğini bilecektir. O zaman seleflere yönelik putperest kült ortadan kalkacaktır. 

20 İnsan Yaratıcısını ruhtan ruha tanıyacak ve sevecektir. 

21 Sunaklar yas yığınları, mezarlar ise cehaletin ve putperestliğin kanıtıdır. Tüm günahlarını 

affediyorum, ama seni gerçekten uyandırmalıyım. Öğrettiklerim anlaşılacak ve insanların maddi 

armağanların yerine yüksek düşünceleri koyacakları zaman gelecektir. 

22 Öğrenciler: Sevdiğiniz birini kaybetmenin acısını yaşadığınızda, şöyle bir dua aklınıza gelmeye 

başlar: "Tanrım, bu dünyayı terk eden kişinin seninle olduğunu, bizden önce yola çıktığını, hepimizin aynı 

evde birleşmesine izin vereceğin anın geleceğini biliyorum. Gözlerimizde yaş yok çünkü biliyoruz ki ölü 

olan onlar değil, bu dünyada olan bizleriz - "Ruhani Vale "de gerçek eşitlik ve kardeşlik var. Çünkü ışığa 

bolca kavuşmuş olanlar yukarıya doğru gelişim yolunda ilerlerken, yollarını aydınlatmak için yalnızca 

zayıf bir kıvılcıma sahip olan diğerleri öncekiler tarafından desteklenir, aralarında mükemmel bir uyum, 

yardımseverlik ve merhamet vardır." 

23 Öyleyse neden vefat etmiş olanlarla ilgili anılarınızı onların dünyevi varoluşlarıyla sınırlayasınız 

ki? Onları rahatsız etmemek için ruhen hatırlayın. Tüm insani eğilimleri bir kenara bıraktıklarında, size 

geri dönecekler, ne şekilde olduğunu bilmeseniz bile kalbinize yaklaşmalarına izin verilecektir. 

Ruhani yaşamda tek bir arzu, tek bir dilek vardır: ilahi mükemmelliğe yaklaşmak. O zaman size şöyle 

demiştim: "İnsan Benim gibi olana kadar Cennetin Krallığına giremeyecek." 

24 Eğer biri benim öğretimi anlamıyorsa, bu, onu inceleme zahmetine katlanmadığı içindir; çünkü o 

herkes için ışıktır. Tüm insanlığın ayağa kalkıp şöyle diyeceği zaman gelecektir: "Sana, sonsuz yaşam için 

dirilişe inanıyorum." 

25 Havariler: Deneyimlediğiniz ve sizin için açık bir gökyüzü gibi olan bu barış atmosferi, gök 

kubbesinde barış ve hakikat arzusuyla gelenlere yol gösterecek olan yıldızın parladığı İkinci Kudüs'ün 

rahmidir. 

26 Ruhum sizinle konuştuğunda sevinir ve cennetteki sevincim, tövbe eden bir günahkâr geldiğinde 

olduğu kadar, doğru bir kişi geldiğinde de büyüktür. Çünkü bu her zaman bir bütün olmuştur, bu ise 

yoldan çıkmış ve tekrar bulunmuştur. 

27 Sözümü işittiğiniz için kendinizi kurtulmuş saymayın ve şöyle demeyin: "Kaybolmuştuk, ama 

bulunduk ve Cennet bizim için güvende." Hayır, sadece sizi krallığıma giden yola yerleştirmek için 

geldiğimi anlamalısınız ve bu yoldan asla sapmamak için çaba göstermeli ve arkasında ebedi vatanın 

olduğu kapıya ulaşana kadar her gün bir adım ilerlemelisiniz, Ruhun beşiği ve gerçek anavatanı, bir daha 

asla yoldan çıkmamak ve böylece yaşam mücadelesinde elde edilen meyvelerin yanı sıra iman ve sevgide 

sebat eden herkese Baba tarafından vaat edilen ödülün tadını çıkarmak için hepinizin ulaşması gereken 

yer. 

28 Kendinizi "bedene", dünyaya ve acıya zincirlenmiş hissedersiniz. Ancak bunların yukarı doğru 

gelişiminizin önünde engeller olduğunu düşünerek cesaretinizi kırmak yerine, bu engellerin aslında 

imanınızı, sevginizi ve iyilikte sebatınızı sınamak için birer araç olduğunu anlamanızı istiyorum. 

29 Ben sizin kurtarıcınızım, kurtarıcınız. Bununla birlikte, sizi kurtarmak için size sevgimi 

veriyorsam, sizin de Bana sevginizi vermeniz gerektiğini anlayın. Ben kendi payıma düşeni yapmış 

olacağım, siz de kendi payınıza düşeni, Bana ulaşmanız için size erdemler kazanma fırsatı vererek, 

yaptıklarınızın farkında olarak ve Kime ve neden geldiğinizi bilerek. 

30 Merhametimden dolayı seni bu dünyadan ve acıdan alıp cennete götürsem, bu senin için ne kadar 

değerli olurdu? Size doğrusunu söyleyeyim, ne kendinizi onların içinde yaşamaya layık görürsünüz, ne de 
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tek kelimeyle o yaşamı takdir edersiniz: Nerede yaşadığınızı bile bilemezsiniz. Bu nedenle, size 

söylüyorum ki, oraya ulaştığınızda, bunun sizin liyakatiniz temelinde olması Benim İrademdir. Çünkü o 

zaman sizi çevreleyen her şeye ve sahip olduğunuz her şeye layık olacaksınız. 

31 Her adımınızda, denemelerinizde ya da zorluklarınızda, arzularınızda, işlerinizde ve 

düşüncelerinizde bulunduğumu, size sevgimi verdiğimi, sizinle konuştuğumu, iradenizi güçlendirdiğimi ve 

imanınızı teşvik ettiğimi bilin. Çünkü benim yardımım olmadan kim mükemmelliğe yaklaşabilir ki? 

32 Uyan! Kalkın! Işığa yükselin ve savaşa başlayın! Mahkum gibi mi hissediyorsun? O zaman 

materyalizminizin hapishanesini kırın. Acı ve sefalet yüzünden depresyona mı girdiniz? O halde insani 

zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenin. Başkalarına kıyasla kendinizi önemsiz mi hissediyorsunuz? Ruh 

iyilik yoluyla ortaya çıktığında içinizde büyük bir varlık vardır. Kaderinde hep önemsiz olmak ya da hep 

gizli yaşamak olan ruhlar yaratmadım. Eğer yüksek evlerde büyük ruhlar varsa, bunun tek nedeni onların 

sevgi yolunda yükselmiş olmalarıdır. Ama aslında onlar da küçüktü. 

33 Ruhumun, henüz küçük olanlarla - karanlıkta yaşayanlarla ya da acı ve sefalete zincirlenmiş olarak 

yaşayanlarla - konuştuğunda neden hoşnut olduğunu bilin. Çünkü sevgim sayesinde ruhunuzun ışığa 

uyandığını, umutla dolup taştığını ve yukarı doğru gelişim idealine inanıp benimsediğini biliyorum. 

34 Hepinizi mutlu, huzur ve ışık içinde yaşarken görmek istiyorum, öyle ki yavaş yavaş her şeye 

sahip olabilesiniz - sadece benim sevgimle değil, aynı zamanda erdemlerinizle de; çünkü o zaman 

memnuniyetiniz ve mutluluğunuz tamamlanmış olacaktır. 

35 Yukarı doğru evriminizde size yardımcı olmak için, ilahi ışınım kendisini talimat sözcüklerine 

dönüştürmek üzere üzerinize iniyor. İkinci Çağ'da olduğu gibi ben de size, "Yol, Gerçek ve Yaşam 

Ben'im" diyorum. Böylece yolunuzda Kendimi gösterdim ve sizi hakikat, ahlak ve tam ruhsallaşma yoluna 

yerleştirmek için pislikten çektim. Beni izleyebilmeniz için zincirlerinizi kırdım. 

36 Nasıralı İsa, size Baba'yı nasıl sevip hizmet edeceğinize ve insanları nasıl seveceğinize dair canlı 

bir örnek bırakmak için İkinci Çağ'da insanların arasındaydı. 

Sizinle bu şekilde konuşuyorum ki, yalnızca acılarınızı iyileştirmek için geldiğime inanmayasınız. 

Çünkü ben de size komşunuza iyilik yapmayı öğretmek için geldim. Bugün size gösterdiğim yolun İsa'nın 

size gösterdiği yolla aynı olduğunu anlayabilmeniz için size hayatımın gidişatını ve bir insan olarak 

tutkularımı hatırlatıyorum. Bu, eskiden beri var olan yoldur, tek yoldur, ebedi yoldur. 

37 Birçoğunuza Kendimi insan aklı aracılığıyla tanıtmam bir iddia ya da imkânsızlık gibi görünüyor. 

Ama bu kuşkulara şu yanıtı veriyorum: Her zaman ve insanlığın başlangıcından bu yana Kendimi insanlar 

aracılığıyla tanıttım ve onlar aracılığıyla dünyaya buyruklarımı, esinlerimi ve vahiylerimi ilettim. Bugün 

olan şey, insanlığın maddeleşmesi, dünyaya ve maddeye zincirlenmesi ve dini fanatizmi tarafından 

hapsedilmesidir. 

38 Şu anda herkesle konuşuyorum, çünkü başlangıçta yer kabuğunda yaşamaları için yalnızca eşit 

ruhlar gönderdiğim için sizi kayırmıyorum. 

39 Herkesin kaderini bilen tek kişi benim, kat ettiğiniz yolu ve hala kat etmeniz gereken yolu bilen tek 

kişi benim. Acılarınızı ve sevinçlerinizi anlayan benim. Gerçeği ve adaleti bulmak için ne kadar çok 

dolaştığınızı biliyorum. Günahları için içten içe Benden bağışlanma dileyen kişinin acı dolu çığlığını kabul 

eden Benim merhametimdir. 

40 Ve Baba olarak, tüm isteklerinizi yerine getiriyorum, gözyaşlarınızı topluyorum, hastalıklarınızı 

iyileştiriyorum, hayatlarınızı yeniden kurabilmeniz için affedildiğinizi ve lekelerinizden arındığınızı 

hissettiriyorum. 

41 Çocuklarım olan sizler tarafından Bana yapılan hakaretler için de sizi bağışlayabilecek tek kişi 

benim. 

42 Sen hazırladığım tohumsun. Geçmişte Beni reddetmiş olsanız bile, sizi bağışladım ve 

öğrencilerime dönüştürmek için bugün sizi soframa oturttum. 

43 Ruhunuzun dünyada çektiği yorgunluktan bitkin düştüğünü ve kendisini gerçek huzura götürecek 

yolu aradığını görüyorum. Acıların içinizde bıraktığı derin izler, ruhunuzun komşunuza duyduğunuz 

sevgiyle meşgul olduğu bu yolda yürüdüğünüz ölçüde silinecektir. Bu çabada asla yorulmayacaktır. 

Mevcut varlığıyla bu halk yeryüzündeki görevinin nihai hedefine ulaştığında, artık oraya geri 

dönmeyecektir, çünkü o zaman evi sonsuza dek Ruhsal Evren olacaktır. 
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44 Siz bu dünyadan değilsiniz, ama bu dünyaya derin dersler öğrenmek, erdem kazanmak, suçun 

kefaretini ödemek, ruhani mükemmellik yolunda ilerlemek, iyilik ekmek ve Bana tanıklık etmek için 

geldiniz. 

45 Bu zamanda Beni dinlemiş olanlar, işlerini ve sorumluluklarını daha iyi anlamalıdırlar. Öte 

yandan, Beni işitmemiş olanlar cahil sayılabilirler. Birinciler öğrendikleri, yaptıkları ve yapmaktan 

kaçındıkları her şeyin hesabını vermek zorunda kalacaklardır. 

46 Kendinizi keşfedecek olsaydınız, Bana hizmet etmek ve dağın zirvesine ulaşmak için hiçbir 

eksiğiniz olmadığını keşfederdiniz. Bana hizmet etseniz de etmeseniz de, her zaman misyona ve 

armağanlara sahip olacaksınız. Ama onları kullanmak zorunda değilseniz neden armağanlar ve dolgunluk 

istiyorsunuz? Zengin bir cimriye benzemeyin; serveti çok büyük olabilir ama hiçbir işe yaramaz. 

47 Ruh dünyaya geldiğinde, varlığını Baba'ya adamak, O'nu her şeyde memnun etmek ve komşusuna 

faydalı olmak için en iyi niyetlerle canlandırılır. Ancak kendini bedene hapsedilmiş, bin bir şekilde 

ayartılmış ve yaşam yolunda sınanmış olarak görür görmez zayıflar, "bedenin" dürtülerine teslim olur, 

ayartmalara yenik düşer, bencilleşir ve sonunda kendini her şeyden çok sever ve sadece bir anlığına 

kaderin ve yeminlerin yazılı olduğu ruha kulak verir. 

48 Sözüm ruhsal antlaşmanızı hatırlamanıza, ayartmaları ve engelleri aşmanıza yardımcı olur. Hiç 

kimse onun için çizdiğim yoldan hiç sapmadığını söyleyemez. Ama ben sizi affediyorum ki siz de insan 

kardeşlerinizi affetmeyi öğrenebilesiniz. 

49 Beni sevenler kimlerdir? Size doğrusunu söyleyeyim, yalnız ben bilirim. Bazıları Beni sever ama 

bunu bilmez, bazıları da Beni sevdiklerine inanır ve hatta Beni sevmedikleri halde bununla övünürler. 

50 Ben ayrıldıktan sonra yalnız kalmayacaksınız. Beni sevenleri aranızda bırakacağım, çünkü onların 

yüreklerinde kötü tohum ya da kibir olmayacak. Onların içinde sevgi, merhamet ve alçakgönüllülük 

olacaktır. 

51 Bazıları Beni daha çok sevdikleri için daha büyük armağanlara sahip olmazlar - hayır. Şu anda 

herkese gerçek yaşama uyanmaları, yüksek öğütlerimin aracı olmaları için fırsat veriyorum. 

52 O dönemde birçok kişiye çağrı gönderdim, ancak hepsi acele etmedi. İnsanlar arasındaki 

varlığımın haberi birçok yere ve birçok kalbe ulaştı ve size insanlığın bu çağrıya sağır olduğunu 

söyleyebilirim. Ancak büyük sınavlar biriktiğinde ve doğanın güçleri adalet için çığlıklarını 

yükselttiğinde, insanlık uzun uykusundan uyanacak ve gerçekten sizinle birlikte olduğumu anlayacaktır. 

53 Ben sadece belirli bir halkı ya da ulusu kurtarmak için gelmedim, ben tüm insanlığın iyiliği için, 

onları Yaratıcı ile gerçek bir manevi birliktelik içinde birleştiren duayı öğretmek için geldim. 

54 Bazıları Beni konuşurken duyduklarında Bana sorarlar: "Tanrım, gelecekte Senin İlahiliğine daha 

fazla şarkı yükseltmeyecek miyiz?" Buna şöyle yanıt veriyorum: "Çocuklar, kuşlar şafak sökmeye başlar 

başlamaz cıvıltılarıyla Adımı yüceltirler. Ruhunuzu canlandırmak için buna ihtiyacınız varsa, yapın. 

Değilse, ruhtan fışkıran ve yankıları sonsuzlukta yankılanmasına rağmen sesleri kulaklarınızda 

yankılanmayan başka bir övgü şarkısı daha vardır: dua. 

55 Kimse onun maneviyatıyla övünmez. Kendisinin zaten bedenden çok ruh olduğunu ve su üzerinde 

batmadan yürüyebileceğini kim söyleyebilir? Yükselen sizin maddi doğanız olmayacak, sadece ruhun 

mesafeleri aşmak için bir araya gelmesine yardımcı olacaktır. 

56 Kalbinizde yaşayan İlahi Ruhum size şöyle diyor: 

57 Sevgili insanlar, eğer yeryüzünde doğru bir insan olsaydı, dünya o doğru insan tarafından 

kurtarılırdı. Ama bu Evrensel Işınım, en eski zamanlardan beri Baba tarafından insanlık için işaretlenmiş 

olan yolu - zayıflıktan sahte tanrıların önünde diz çöktüğünüzde sizi ayağa kaldıran o ahlak, erdem ve 

ruhsallaşma yolunu - aydınlatmak için parlıyor. 

58 İlk Çağ'dan bu yana, merhametimle seçtiğim insanlar aracılığıyla Kendimi insanlığa tanıttım. 

Benim buyruklarımı ve İrademi size bildirenler peygamberler, ilham alanlar, doğru kişiler, atalarımızdı. 

Başlangıçtan itibaren hepsinin sizi ruhanileşme yoluna nasıl yönlendirdiğini, size görünmez Baba'ya dua 

etmeyi ve Rab'bin sizinle birlikte olabilmesi için kalbinizi bir mabet olarak hazırlamayı öğrettiğini fark 

edin - hem gece kaldığınız yerin bir köşesinde hem de bir dağda, yolda veya bir nehrin kıyısında. 

59 Kısa bir süre için materyalizmin yollarında yolunuzu kaybettiniz, Baba'dan uzaklaştınız, Tanrı'nın 

gerçek hizmetini fanatizm ve putperestlikle değiştirerek saptırdınız ve sonunda birçoğunuz imansızlığa 

düştü. 
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60 Ama o sırada Rab'bin ayak seslerini yakınlarda hissettiniz, onları uzaktan gelen bir çan sesi gibi 

duydunuz ve size doğru gelen gizemli çağrıya uymak zorunda kaldınız. Fiziksel gözlerin ne gördü? Yeni 

öğrencilerimin ve bazı önemsiz yaratıkların bir araya geldiği bazı mütevazı toplantı odalarından, tükenmez 

bir pınar gibi, samimiyet, bilgelik ve ikna edicilik dolu sevgi dolu sözler akıyordu. O zamandan beri bu 

Söz birçokları için yaşam ekmeği, susuzluklarını gideren su ve acılarını dindiren merhem olmuştur. 

61 İnsanlar arasındaki yenilenmiş varlığımın mucizesi karşısında sağır duydu, kör gördü, katılaşmış 

kalp duyarlı hale geldi, lütuf yaşamına ölü olan ruh dirildi. 

62 Ve erkekler ve kadınlar gayretli 'işçiler', daha sonra gerçeği konuşacak olan bilgili öğrenciler 

haline geldiler. Bunlar Beni bir daha inkâr etmeyecek, Beni artık yanlış değerlendirmeyecek ve gücümden 

bir daha asla kuşku duymayacaklar. 

63 Kayıp kişinin yolunda ışıldayan bir ışık gibi yürüyeceksin. 

Bir deniz feneri olun. Ve böylece, bu süre zarfında, ruhlar Yaratıcılarına bir adım daha yaklaşmak için 

gerçeğin yolunu bulacaklar. 

64 Hâlâ nefesiniz varken, yolunu kaybetmiş olanları arayın. Yaşam mücadelesinde tökezleyen 

kardeşlerinizi ayağa kaldırın, hastaların ruhunu, kalbini ya da bedenini iyileştirin. İyilik yapın ve böylece 

Bana tanıklık edin. Bir yardım almış olanların Benim işime yönelmemelerinin hiçbir önemi yoktur. 

Ektiğiniz tohum asla yok olmayacak, yarın ya da sonsuzlukta filizlenecektir. 

65 Ne kadar bilgili ya da güçlü olursanız olun, hiçbir insanın size veremeyeceği armağanlarınızın 

gücünün farkına varın ki, gerçekten dünyanın ışığı ve tuzu olabilesiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 246 
1 Sevgili öğrenciler: Bu zamanda ruhani bir görevi yerine getirmeye çağrıldınız. Ruhunuzun bu 

görevleri almaya layık olabilmesi için büyük sınavlardan geçmesi ve çok acı kadehleri boşaltması 

gerekiyordu. Ancak bu mihenk taşı size güç, gelişim ve deneyim kazandırdı. 

2 Başka zamanlarda öğretmeye çalıştığım kişilerle aynısınız. Ancak oluşturduğunuz bu küçük 

topluluk, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan ve sizi sevdiğim kadar sevdiğim Tanrı halkının yalnızca 

çok küçük bir parçasıdır. 

3 Hepiniz aynı kökene sahipsiniz, hepiniz Kutsal Ruh'un armağanlarına sahipsiniz ve aynı hedefe 

ulaşacaksınız. Ama ben size "halkım" dedim çünkü sizler, sevgi tohumunu her ruha taşıma görevi olan 

insanlar arasındaki ağabeyler ve kız kardeşler gibisiniz. Bakire bir tohum olarak Benden çıktınız ve sonsuz 

sayıda çoğaltılmış, ancak orijinali kadar saf olması gereken bir tohum olarak Bana geri dönmeniz 

gerekecek. 

4 Böylece ruhlar bağrıma girecek: yeteneklerinin gelişmesiyle yüce, işlerinin dürüstlüğüyle saf 

olacaklar. 

5 İşimin bir kısmını size emanet ettim. Çünkü Baba her şeyi yapmış olsaydı, size kendinizi 

mükemmelleştirme fırsatı vermezdi. 

6 Çağlar boyunca size, insan yaşamınızı bir yasa olarak yönetmesi ve ruhunuzu ebedi ışığa götüren 

yolda güçlendirmesi için gittikçe daha da genişlettiğim bir öğreti verdim. 

7 Bir ağaca benzeyen yasamdan insanlar dallar kopardılar, bunlar mezhepler ve kiliselerdir, ağaçtan 

koptukları için özlerini kaybettiler. Gölgeleri seyrekti ve yaprakları arasında ne sevgi yuvaları ne de iyi tat 

meyveleri vardı. 

8 Ben size öğretilerimi yalnızca yeryüzünde iyi yaşayabilmeniz için açıklamadım. Ruhu yüksek bir 

yere, sevginin, bilgeliğin ve tüm varlıklarla uyumun yüksek bölgelerine götüren yoldur. 

9 Kiliseler ruhları sonsuzluğun eşiklerine götürme görevini yerine getirmemiştir. Bunlar bu 

dünyadan koptuklarında, ölüm kavşağında kaybolurlar, yolu bilmezler, ışıksızlıktan tökezlerler ve geride 

bıraktıkları hayata özlem duyarak materyalizme düşerler. 

10 Bu benim çizdiğim yol değil. Benim yolum ışıkla, vahiyle, herkes için derin bilgelikle, merhamet 

ve sevgiyle işaretlenmiştir. Ondan sapmamak için fedakârlık, feragat ve yasamın yerine getirilmesinde 

sebat gerekir. 

11 Ama sizi seven Ruhum, çocuklarımın her birini gerçeğin ışığına uyandırmak ve onları, özsuyu 

mükemmel olduğu için yararlı gölgeler veren ve iyi meyveler sunan yaşam ağacını bulmalarını sağlayacak 

yola sokmak için kendini onların yoluna koydu. 

12 Bu, ışığımın parladığı kendi ruhunuzdan başka ne bir çobanınızın ne de başka bir rehberinizin 

olmayacağı zamanların geleceğini anlamanızı sağlar. 

13 Bu dünyada gerçek ruhani bilginin kaynağı yoktur. Alçakgönüllülüğünüz sayesinde, Baba'yla olan 

ruhsal diyaloğunuzda, lütuf ve bilgeliğin kaynağını Ben'de bulacaksınız. 

14 Benim tezahürlerime tanık olmak ve tadını çıkarmak için girdiğiniz bu mütevazı ve küçük toplantı 

odaları sizi havanın zorluklarından ve meraklı gözlerden korur. Ama asla İlahiyatımın tapınağı olamazlar, 

çünkü onu yarattığım evrende aramayı tercih ediyorum; burada her varlık bir adak, her yaşam bir mabet ve 

her kalp bir şamdan. 

15 Nereye giderseniz gidin ve ne görürseniz görün, Varlığımla karşılaşacaksınız. Çünkü Ruhum, ilahi 

olanın, ruhani olanın ve maddi olanın mükemmel bir uyum içinde birleşerek Tanrı'nın mabedini 

oluşturduğu tapınağında ebediyen ikamet eder. 

16 Ama bu tapınakta yaşayan yalnızca ben değilim; tapınakta her biri kendine uygun yeri alan tüm 

yaratıklarım var. 

17 Size gerçekten söylüyorum, yeryüzünde size daha kısa bir yol öğretebilecek ve sizi bundan daha 

ileriye götürebilecek ve size ışığı sonsuzluğu görmenizi sağlayacak böylesine geniş bir ufuk gösterebilecek 

hiçbir Üstat yoktur. 

18 İnsanoğlu bilimini yüksek bir dereceye kadar geliştirdi, ancak artık bir sınıra ulaştığını hissediyor - 

yine de bilimin sınırları olabileceği için değil, bilim insanının anlamsız gidişatına müdahale ederek onu 
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çalışması üzerinde düşündürdüğüm, vicdanının sesini duymasını sağladığım ve gidişatını düzeltmesini 

beklediğim için. 

İnsan bilimini hemcinslerinin yararına kullanırsa, doğa ona sırlarını yağdıracak ve ayaklarının dibinde 

bir hizmetçi gibi olacaktır. Çünkü insanı yeryüzüne, üzerinde hüküm sürsün ve efendisi olsun diye 

gönderdim. 

19 Arınma her şeyi kapsar. Çünkü yeni doğmuş bebekten yaşlılığa ulaşmış olana kadar hepsi acı dolu 

bir kadehi boşaltır. Bir savaşta tüm unsurlar ve güçler yer alır. 

20 Her türden ruh lejyonları birbirleriyle savaşıyor ve her yerde bir savaş, acı ve keder atmosferi 

soluyorsunuz. Güçlü olun; çünkü bu savaş bittiğinde ve acı mayalar içildiğinde, boş kadeh yaşam şarabıyla 

dolacak ve yeryüzündeki tüm ruhlarda yeni bir doğum gibi olacak. 

21 Bu zamanda Beni dinlerken dersimi almış olanlar arasında, görevlerini yerine getirmek için 

vatanlarını terk etmeyecek olanlar var. Ancak diğerleri başka halklar ve uluslar için ayrılmak zorunda 

kalacaktır. Bugün sizden tek isteğim sebat etmeniz ve son öğretiş sözlerimi duymanızdır; öyle ki, son 

sözlerimi içinizde bir miras olarak taşıyabilesiniz. 

22 O zamandan önce dudaklarını kapatan ses taşıyıcılarının vay haline! Hazırlık ya da ilham eksikliği 

nedeniyle vahiylerimi saklayanların vay haline, çünkü daha sonra vicdanları onlardan amansızca hesap 

soracaktır! 

23 1950'den sonra artık Kendimi bu formda göstermeyeceğim ama göreviniz sona ermeyecek - tam 

tersine, bu yüzleşmelerle dolu bir yaşamın başlangıcı olacak. Size yeni bir iletişim şekli göstereceğim, 

kalbinizle konuşacağım, ruhunuzla sohbet edeceğim, zihninize ilham vereceğim ve böylece İlahi Üstadın 

sesini duymaya devam edeceksiniz - her seferinde daha mükemmel, daha yüce, daha ruhani. 

24 Aranızda sözümü bitirdikten sonra, kimse sözümü tekrar duymak için ışınımı çekmeye 

niyetlenmesin, çünkü kendini neye maruz bıraktığını bilmez. Bu öğretilerin bilinmediği diğer halklardaki 

ya da anavatanlardaki insanlar ruhani dünyayla temas kurar ve insan zihni aracılığıyla O'nu duymak için 

İlahi Ruhumu çağırırlarsa, ne yaptıklarını bilmedikleri için onları affedeceğim. Ama size diyorum ki: 

Acele edin ki ışığım kaostan önce onlara ulaşabilsin. Çünkü bilginlerin hiçbir şey bilmediklerine 

inanacakları, birçok inancın yok edileceği ve birçok ışığın söneceği bir karışıklık zamanı yaklaşmaktadır. 

Ama bu kasırganın ortasında benim adım dilden dile dolaşacak. İnsanoğlu kehanet ve iman arzusuyla 

gözlerini kutsal kitaplara çevirecektir. İlahiyatçılar, din adamları ve bilim adamları sorgulanacaktır. Ama 

size duyurduğum ve sizi hazırladığım zaman, tam da sizin görevinizi sürdürecek yeni nesilleri 

hazırlamanız gereken zamandır; öyle ki, halkım aranızda yok olup gitmesin, sayıca, saf ruhanilikle, bilgi 

ve erdemleriyle büyüyüp çoğalsın. 

25 Sizlerden bir öğretmen, bir örnek ve bir "kitap" olarak ayrılacağım gün yaklaşıyor. Çünkü 

öğretilerim insanlık arasında yankılandığında, bakışlarım sizi arayıp bulacaktır. 

26 Hiçbir sorumluluk hissetmeden Beni dinlediğiniz, hiçbir taahhütte bulunmadan soframdaki meyve 

ve ekmeği yediğiniz, dökülene kadar istediğiniz kadar şarap içtiğiniz ve hastalıklarınıza merhem 

bulduğunuz için mutlu olduğunuz zamanlar geride kaldı. 

27 Şimdi uyanmış bir ruhla geliyorsunuz, şimdi sorumluluğunuzu hissediyorsunuz. İnsanlarla 

ilgileniyorsunuz, hastalıklarınız yüzünden acı çekiyorsunuz ve Benim Davamı savunuyorsunuz. Ve şu 

anda son tezahürlerime katıldığınızı bilerek, beni duymak ve iletimlerimi ruhunuzda tutmak için acele 

ediyorsunuz. Bu tezahürün son gününde yargıyı almak için kendinizi hazırlamanız iyi olur. 

28 Dünya "İsrail "in küllerinden yeniden doğduğunu görecek. Ama paragöz ve bedensel Yahudi değil, 

insanlar arasında ortaya çıktığında ruhun yeniden bedenlenmesine, temelleri, fikirleri ve inançları sarsacak 

olan sevgi ve adalet yasasına tanıklık edecek olan ruha göre İsrail. 

İlk başta kavgalara ve dünya görüşleri savaşlarına neden olacaksınız. Ancak daha sonra, en büyük 

çatışma anlarında bile sakin ve sarsılmaz kalmanızı sağlayacak olan barışınızı hissedilir hale 

getireceksiniz. Kafa karışıklığı geçecektir, çünkü zihinsel rahatsızlık asla sonsuza dek sürmez, çünkü her 

insanın özünde asla sönmeyen bir ışık kıvılcımı vardır. 

29 Daha sonra, size öğrettiklerimi açıklamaya çağrılacaksınız ve o zaman hemcinslerinizin kafa 

karışıklığını gidermek için ışık vereceksiniz. O zaman, dünya barışa kavuştuğunda, Krallığım insanlara 

yakın olacak, çünkü merhametim Yedinci Mührü serbest bırakmaya hazır olacak. 
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30 Benim havarilerim olduğunuzu ilan etmeden, öyle olacaksınız. Efendi olsanız bile, öğrenci 

olduğunuzu söylemelisiniz. Sizi diğerlerinden ayıran bir giysi giymeyeceksiniz, elinizde bir kitap 

taşımayacaksınız, toplantı evleri inşa etmeyeceksiniz. Ne yeryüzünde benim işimin bir merkezi ya da 

temeli olacak, ne de benim yerime geçecek herhangi bir kişi insanlardan üstün olacak. 

31 Şimdiye kadar sahip olduğunuz liderler sonunculardı. Dua, ruhsallaştırma ve öğretilerimin 

uygulanması kalabalıkları ışık yoluna götürecektir.  

32 Sözümün anlamı kalbinize ulaştığında ve bir ışık izi bıraktığında o an çok ciddidir. Başka bir 

zaman sizin için çizdiğim Sevgi Kanı ile aynı. 

33 Ruh, kurtuluş arzusuyla bu zamanda yolu arar ve bu yolda Ben'imle karşılaşır, Ben arındıran 

bağışlama ve yücelten sevgiyim. Size gerçekten söylüyorum, bu sevgi Benim tarafımdan yaratılan her şeyi 

birleştiren güçtür, tüm varlıklara hayat veren ve onları güçlendiren ilahi nefestir. 

Gelişiminiz sırasında kendinizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak mükemmelliğe doğru giderek daha 

fazla dönüştürdünüz, ancak size varlığınızın özünün ruh olduğunu söylüyorum, çünkü beden sadece ruhun 

ortaya çıktığı bir kabuktur. 

34 Bedenin eğilimlerini izlediğiniz için zaman içinde yoldan çıkmış olsanız bile, şimdi doğru yolu 

bulduğunuzu, kurtuluşuna erişebilmesi için Baba'nın Kendisini dünyaya ifşa ettiği tefekküre geldiğinizi 

anlayın. Burada kurtuluş arzunuzda bazen fedakârlık noktasına kadar gittiniz, çünkü er ya da geç, ama 

kaçınılmaz olarak Ruhsal Yaşama gireceğinizi anlıyorsunuz. 

35 Güzellikler ve harikalarla dolu bu yaşamın görkemli olduğunu çok iyi kabul edin. Yaşam tarzınıza 

ilerleme getiren insanoğlunun da bu konuda çalıştığını inkar edemezsiniz. Bununla birlikte, gözlerinizi 

Bana çevirmenizin, sizi çevreleyen her şeyin Yaratıcısı ve Sahibi olduğumu ve insanlara bilimi açıklayan 

Işık olduğumu söylemenizin zamanı geldi. Hepiniz bu gelişim düzeyine ulaşmadınız çünkü ne içinde 

yaşadığınız zamanı anladınız ne de daha önce yaşadığınız hayat hakkında bilgi sahibisiniz. 

36 Dini fanatizme bürünerek ruhu tüm özgürlükten mahrum bırakan ve tüm doğal ifadesini elinden 

alanlar bu zamanın lütfunu nasıl tahmin edebilirler?  

Her ruh büyük yeteneklere sahiptir çünkü dünyadan önce var olmuştur. Ama eğer zincire vurulur ve 

sahip olduklarını ifade etmesi engellenirse, yanlış anlaşılmış ve rahatsız edilmiş olarak yaşamak zorunda 

kalacaktır. Ruhani olanın önsezileriyle ve kendi geçmişinin anılarıyla yaşamak zorunda kalacak ve ruhani 

olanla ilgili fanatik inanç dogmalarının ona aşıladığı korkunun bir sonucu olarak her şeyi saklayacak ve 

gizleyecektir. Böylece benim varlığımı hissedemeyecek, çünkü 'ruhani ruh' kelimesi bile ona garip geliyor. 

Reenkarnasyon olan ruhun yeniden dirilişine nasıl inanabilirdi? Bugün tanık olduğunuz tezahürlere nasıl 

inanabilir? 

37 Sizinle bu formda konuşacağım son anlar yaklaşıyor, ancak insanlık henüz Benim varlığımı 

hissettiğine dair kanıt üretmedi. 

38 Bu zamanda benim tezahürümü öğrenenler ne kadar da az! Yalnızca insan aklı aracılığıyla Benim 

tezahürüme inanmakla kalmayıp, aynı zamanda Tanrısallığın kendisini sonsuz sayıda biçimde tezahür 

ettirebileceğinden emin olanların sayısı ne kadar azdır. Ama şahitlerim olmanız için hazırladığım sizler, bu 

zamanda vahyime şahitlik etmezseniz, doğa ve unsurları "konuşacak" ve yeni nesiller sözümü duymamış 

olsalar bile eserimi tanıyacaklardır. 

39 Sorumluluğunuzu düşünün ve derin bir ruhani anlamı olduğunu bildiğiniz öğretilerimden 

yararlanmak için hala zamanınız olduğunu, mükemmelliğiniz için bir tekamül yolu ortaya koyduklarını 

fark edin. Sözümün özünün sizde bıraktığı izlenimi yüreğinizde saklayın ve bunun, yalnızca dudakları 

şefaatimi ifade eden bir insan aracılığıyla duyurulduğunu unutmayın. 

40 Önce siz uygulamadıkça talimat vermeyin, çünkü kimse size inanmaz. İnsanlar sizden kanıt 

isteyecek, ben de size bunu öğrettim. Bugüne kadar ruh hakkında bilebileceğiniz ve bilmeniz gereken her 

şeyi size anlattım. Açıkladığım şeylere hiçbir şey eklemeyeceksin. Zihinsel ve fiziksel olarak dirençli 

olmak için çabalamaya devam etmelisiniz. Eğer bugün aranızda hastalıklar varsa, bunun nedeni maneviyat 

ve inanç eksikliği nedeniyle bu yaşamın sefalet ve acısının üstesinden gelememiş olmanızdır. 

41 Doktrinim sadece Tanrı'nın gücüne inanmayı değil, kendinize de inanmanız gerektiğini öğretir. 

Gerçek bir spiritüalist olan herkes Rabbinin saf kavramını her saat zihninin fakültesinde alabilecektir. 

Çünkü hem ruhsal hem de fiziksel olarak buna layık olacaktır. 
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Sonuç olarak, bugün size şunu söylüyorum: İzleyin ve dua edin ki, Cennetteki Baba'ya dua ederek 

gönderdiğiniz düşüncelerinizin gücü, bu insanlığın acıları üzerine iyileştirici bir merhem olarak inip 

yayılsın. 

42 Sevgili çocuklar, ilahi Varlığım burada sizinle birlikte - İkinci Çağ'da olduğu gibi bedenlenmiş 

olarak değil, ama ruhsal olarak. 

43 Beni dinleyenlerin tamamıyla konuşurum. Ama Sözüme nüfuz ederseniz, Üstadın her bir kalbe 

konuştuğunu hissedeceksiniz. 

44 Sözlerime alışma; şu anda ruhunu şekillendirdiğini ve yoldaki adımlarını güvenli hale getirdiğini 

düşün. 

45 İlyas, tıpkı Musa'nın İlk Çağ'da sizi Vaat Edilmiş Topraklar'a götürdüğü gibi, koyunları güvenli 

engele götüren görünmez çobandır. 

46 Bu kayıp insanlık ne zaman çobanının izini takip edecek? Doğru yolu bulabilmeleri için onları 

aydınlatacağım. 

47 Sözünü ettiğim yol yenilenme, ruhsallaşma ve merhamet gösterme yoludur. Hastanın ıstıraplı 

sesini, bitkin ve tesellisiz birinin yakarışını duyan herkes kalbini açmalı ve onun sevgi ve şefkatle 

çarptığını hissetmelidir. 

48 İşimin havarileri olarak tanınabilmeniz için ruhunuzun kendisini gerçek özünde ortaya koymasına 

izin vermeniz benim arzumdur. 

49 Şu anda bir adım daha ileriye gidecek yeni nesilleri hazırlıyorum. Onlar için yolu hazırlıyor 

musunuz? 

50 Kaderinizde benim ilahi talimatımı bu zamanda duymak vardı, çünkü öyle yazılmıştı. Saat, 

Baba'nın her zaman bağışlayıcı bir bakışa, hoş geldin kucaklamasına ve sevgi dolu bir gülümsemeye sahip 

olduğu "Savurgan Oğul "un dönüşünü beklediği ulu ağacın gölgesinde kendilerini yenilemek için herkesin 

gelmesi gereken saati gösteriyordu. 

51 İlahi Ruhumun ışığı beyninizden geçerek kalbinizin derinliklerine ulaşır. Ve size emanet ettiğim 

görevi yerine getirebilmeniz için Sözümü dudaklarınıza yerleştiriyorum. 

52 Bu kelime insan hayal gücünün bir eseri değildir. Ruhun ulaştığı yücelme, onu bu şekilde Bana 

yaklaştıran şeydir. Çünkü Benim Yasamı yavaş yavaş anlarsınız ve onun içinde geliştiğiniz ölçüde, daha 

büyük bir gelişime ulaşırsınız. 

53 Eğer bir kimse Beni işittiği halde Beni anlamıyorsa, bunun nedeni Benim öğretilerimi kendi 

dünyevi teorileri ve ideolojileriyle karıştırmasıdır - çünkü spiritüalizmi dogmatik inançlarla ve ataları 

tarafından kendisine telkin edilen kilise gelenekleriyle karıştırmaktadır. 

54 Benim öğretilerim size herhangi bir dogma dayatmaz. Ruhsal gücünüz size Benim öğretilerimin 

bilgisini verecek olan tek şeydir. Tek yapmanız gereken, ruhunuz mükemmelliğe ulaşana kadar durmadan 

bu açılımı takip etmektir. 

55 Yasalarımda ve öğretilerimde ifade edilen arzum, insanların kardeş olmaları, birbirlerini sevmeleri, 

dünyada barışın olması, yeryüzündeki her insanın erdemi ve örneğiyle Beni temsil etmesidir. 

56 İnsanlığı bu Üçüncü Çağ'da rahatsız buldum ve kendini kurtarması için ona bu ilahi ilhamı 

gönderdim. 

57 Ama onların eski gelenekleri ve Bana tapınma biçimleriyle savaşmak zorunda kaldım çünkü 

onların artık bu zaman için uygun olmadığına karar verdim ve benim olmayan bu mirasın bekçileriyle 

mücadelem büyük oldu. 

58 Size getirdiğim ve spiritüalist olarak adlandırdığım öğreti, size her zaman öğrettiğim ebedi 

öğretidir. Ama size doğrusunu söyleyeyim: Bunu hiç hissetmemiş olan kişi, bunu anladığını 

söyleyemeyecektir. 

59 Sevinebilirsiniz çünkü benim gelişim sizin için ruhani ilerleme yolunda atılmış bir adımdır. 

60 Hala olgunlaşmamış ve zayıf olduğunuz için, vahyimin içerdiği tüm yüceliği tanıma yeteneğine 

sahip değilsiniz. Ancak öğretilerimle gelişecek ve sonunda insanların kaybettiği ruhani yolu yaşamınızla 

tanınabilir hale getirmenizi bekleyenler için iyi bir örnek olacaksınız. Onları umutsuz bırakmayın ve 

onlara örnek olmadan sadece sözlerle gelirseniz onları hayal kırıklığına uğratmayın, çünkü o zaman sizi 

öğrencilerim olarak tanımayacaklardır. Çalışmalarınızla öğrettiklerime tanıklık etmelisiniz. 
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61 İnsanlar dünyada hüküm sürecek olan ruhani barışı anlamaktan ne kadar uzaktır! Şiddet ve tehdit 

yoluyla ve övündükleri bilimlerinin meyveleriyle bunu zorlamaya çalışıyorlar. 

62 İnsanların ilerlemesini hiçbir şekilde yadsımıyorum ya da buna karşı değilim, çünkü bu aynı 

zamanda onların ruhsal gelişimlerinin de bir kanıtıdır. Ama yine de size söylüyorum ki, onların güç ve 

dünyevi güç kullanma konusundaki gururları Benim önümde hoşnutluk verici değildir. Çünkü insanların 

haçlarını hafifletmek yerine, en kutsal ilkelere saygısızlık etmekte, kendilerine ait olmayan yaşamlara 

saldırmakta ve barış, sağlık ve esenlik yerine acı, gözyaşı, keder ve kan ekmektedirler. Bilgilerini aldıkları 

kuyu, sevgi, bilgelik, sağlık ve yaşam bakımından tükenmez olan kendi yaratımım olmasına rağmen, 

eserleri neden tam tersini ortaya koyuyor? 

63 Daha önce "İkinci Çağ "da vaaz ettiğim gibi, çocuklarım arasında eşitlik istiyorum. Ancak 

insanların anladığı gibi sadece maddi olarak değil. Hepinizin kardeş ve kız kardeş, Tanrı'nın çocukları 

olduğunuzu anlamanızı sağlamak için size sevgiden kaynaklanan bir eşitlik ilham ediyorum. 

64 Bu vahiyleri insanlığa ulaştırmaktan korkmayın. Şehitlik acısı çekmeyeceksiniz çünkü o zamanlar 

artık geride kaldı, ancak sorgulanacaksınız. 

65 Böylece sizi insanoğlunun aklı aracılığıyla hazırlıyorum. Sözüm tüm ses taşıyıcıları için aynı 

anlama sahiptir ve eğer herkes için farklı olduğunu düşünüyorsanız, o zaman bunun nedeni dış biçime 

bağlı kalmanız ve anlama bakmamanızdır. 

66 Hemcinslerinizin iyiliği için yaptığınız çalışmaları kabul etmek istiyorum, öğretilerimi 

uyguladığınızı görmek istiyorum. İnsanları hayrete düşüren ne kadar çok mucize yaratabilirsin! 

67 Görevinizi yerine getirin ve erdemleriniz temelinde "Vaat Edilmiş Topraklar "a - sizinle birlikte 

ebedi bir gerçeklik olacak olan o vaade - sahip olun. 

68 Çocuk babasına sıcaklık arzusuyla gelir, endişelerini, acılarını ve korkularını O'na boşaltmak için 

O'nu sırdaşı yapar. Ve kalbinizin en içten atışını bile duyduğumda gerçekten memnun oluyorum. 

Kendinizi yükseltebilmeniz için size öğretilerimin ışığını vermek üzere size yaklaşıyorum. 

Yeryüzünün zenginliklerini ellerinize teslim etmesem de, sefalet içinde yaşamanızı da istemem. O 

zaman gelecek nesillere, Beni izlediğinizi ve bencil çıkarlar peşinde koşmadan ve fanatik bir şekilde 

dünyevi görevlerinizden uzaklaşmadan kendinizi yenilediğinizi öğrendiklerinde lekesiz bir örnek 

sunabileceksiniz. 

69 Sağlam topraklar üzerine inşa edin ki, içinizde inşa ettiğim maneviyat ve yenilenme imansızlar 

tarafından yıkılmasın. Ancak bu gerçeği korkudan dünyadan saklamamalısınız; onu günün parlak ışığında 

dünyaya göstermelisiniz. Şu anda, dua etmek ve Beni sevmek için yeraltı mezarlarına gitmeyin. Benim 

hakkımda herhangi bir şekilde konuştuğunuzda ya da tanıklık ettiğinizde utanmayın, çünkü o zaman 

insanlar Kendimi size tanıttığımı kabul etmeyecekler, çok sayıda hasta ve muhtacın iyileştiğinden ve 

acılarından kurtulduğundan şüphe edecekler, imanınızı ateşlemek için gerçekleştirdiğim mucizeleri inkar 

edecekler. 

70 Öğretilerimin kitabını size bırakacağım ki dünyaya şöyle diyebilesiniz: "İşte, Üstadın miras olarak 

bıraktığı şey." Ve gerçekten, Sözümün okunduğunu duyan kaç kişi iman edecek ve kaç günahkâr 

yenilenecek! Hayatınızdaki sınavların sizi hazırlıksız yakalamaması için tüm bu öğretilere kulak verin. 

71 Dünyevi yaşamınız boyunca şifalı merhemler vermeye devam edeceksiniz, sözleriniz çocuklara, 

gençlere ve yetişkinlere sevgi dolu tavsiyeler olacak ve bu nedenle bugün olduğu gibi insanlar sizi 

isteyecek, sizden yardım istemeye devam edecekler. Yardımınızı isteyen ölmekte olanlar tarafından 

çağrılacaksınız ve sözleriniz insan ruhlarının ölüm saatinde bir yol ya da bir fener gibi olacak. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 247 
1 Hoş geldiniz ey her gün artan sayıda Bana yaklaşan insanlar. İşte tüm zamanların Efendisi, O'nu 

iyi niyetle bekleyenlere sevgi talimatını veriyor. 

2 İkinci Çağ'da yaptığım gibi hepinizi kabul ediyorum ve sizinle aynı ruhla konuşuyorum, çünkü ben 

aynı Üstad'ım. Aranızda sözümü duyanlardan, yeryüzündeki adımlarıma tanıklık edenlerden ve işlerime 

kayıtsızlıkla bakanlardan pek çok kişi var. Ama aralarında pek çoğu Beni saygıyla dinledi, sözlerimi 

hevesle özümsedi ve onlara bir cennet ve ruh için ebedi mutluluğun bilinmeyen dünyasını sunan 

öğretilerimin ışığıyla büyülendi. 

Böylece sevgiye aç ve susuz olanlar, hastalar, acı çekenler ve ezilenler Beni kabul ettiler. Kaç kişi Beni 

aradı ve uzun yolculuklardan sonra Bana geldi, yakında şifa bulacaklarını, onları iyileştirebileceğimi 

çünkü ruh için yaşam ve diriliş olduğumu biliyorlardı. 

3 Ayrıca bu süre içinde, ilahi sözümü ruhlarına almak için hemen koşan ve anlayan ve iyileşen iman 

dolu kalpler buldum. 

4 Öğrencilerim olabilmeniz için size hâlâ öğreteceğim pek çok şey var. Sonra, hazır olduğunuzda 

sizi halka göndereceğim. Tohumumu ekebilmeniz ve Beni seven ve ruhsal olarak Beni arayan herkesle 

uyum içinde olabilmeniz için yolları açacağım. Ama henüz ruhsallaşma yoluna girmemiş olanları da 

ellerinden tutarak yönlendirin, ta ki hepiniz aynı yolda yürüyen bir birlik olana dek. 

5 Her zaman ileri gidin çocuklarım, bilgelik için çabalayın ki yaşamın özünü bulabilesiniz. Sevin ve 

gizli hazineme girebileceksiniz, artık hiçbir sır kalmayacak, gerçek sevginin zirvesine tırmandığınızda her 

şey size açıklanacak. 

6 Bugünün çocukları yarının havarileri olacaklar ve siz de şimdiden öyle olabilirsiniz. Kardeşlikte 

adınızın anısını bırakmak için kibirle çabalamayın. İyi elçileri örnek alın, hatta isterseniz onları geçin, ama 

bunu yalnızca insanlara olan sevginizden dolayı yapın. İyilik için çabalayın, barış için çalışın, her zaman 

mükemmelliğe giden yolu gösterin. 

7 Benim adımla hastaları teselli edebilmeniz ve uyum, sağlık ve barış için çabalayarak 

hemcinslerinize Bana dönmeyi öğretebilmeniz için meditasyonlarınızda size ilham veriyorum. Bu çok 

sevgili insanlığa sağlığın sırrını getirin, ona sadeliğe, samimiyete, duaya ve merhametli işlere dönmesi 

gerektiğini söyleyin. Bunların içinde arzu edebileceği her şeyi bulacaktır. 

Gerçekleşeceğin zaman senin yanında olacağım. Hepinizin kabul etmesi, kucaklaması ve tek bir aile 

oluşturması gereken bu yolu izlemenizi teşvik ediyorum. Ne zaman iyi bir şey yapmak için elinizi 

uzatsanız, ışıltım aşağıya akacak ve çevrenizin iyi işlerinizden yayılan nefis kokularla dolduğunu fark 

edeceksiniz. 

8 Ne mutlu insanlığın önünü açanlara, geleceğini sizin için hazırlayanlara. İçinde yaşadığınız bu 

lütuf zamanını, insan kardeşlerinizin bilincine kazınacak eserlerle işaretleyin. Bu çalışmalar sizin öncü 

adımlarınız, onlara yapabileceğiniz en etkili çağrı ve kesinlikle kalıcı olacak mirasınız olacaktır. 

9 Onlara acı çektirmeyin, iyi örnek olarak uyarın ve öğretin ki insanlık kısa sürede doğru yola 

girebilsin. Onların ağladığını ya da tökezlemeye devam ettiğini görmek istemiyorum. O benim kurtarmak 

istediğim sevgili kızım. 

10 Dünya yolcuları: Ulu ağacın gölgesindesiniz ve onun meyvesinin tadını çıkarıyorsunuz. Tam 

burada susuzluğunuzu giderebileceğiniz saf ve kristal berraklığında bir su kaynağı bulunmaktadır. 

İhtiyacınız olan her şeyi burada bulabileceksiniz. 

11 Hâlâ ağacı ve baharı arayan kadın ve erkek kalabalığını arkanızda bıraktınız. 

12 Seni güçlü gördüm. Açlık, yorgunluk ve susuzluk sizi terk ettiğinde, size dedim ki: Gözlerinizi 

yokluktan ölenlere çevirin. 

13 Size yol gösteren ve rehberiniz olan yıldız her şeyin üzerinde parladı. Ancak herkes bunu göremedi 

ve bunlar yoldan saptı. 

14 Şu anda insanların ruhlarını böyle görüyorum: ekmek onlardan saklandığı için açlar - dünyanın 

tutkuları karşısında zayıf düştükleri ve kendilerine uzanan kurtarıcı bir el bulamadıkları için gemi kazasına 

uğramışlar. 

15 Sizi şimdiden ruhların balıkçıları olarak, insan kardeşlerinizi sevgiyle kurtarmaya hazırlıyorum. 
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16 Hasta ve bitkin olanlara destek olun, çünkü artık güçlüsünüz. Ruhunuzun ya da bedeninizin 

yaralarına şifalı merhemimi sürerek onları iyileştirin. Susamış olanın artık Bana gelecek gücü 

kalmadığında, suyu dudaklarına götürürsün. 

17 Bu benim sizin için öngördüğüm ebedi sevgi yasamdır. Yüreğiniz, içinde saklanacağı yeni 

antlaşma sandığı olacaktır. O zaman adımlarınıza rehberlik eden ve sizi takip edenlerin yolunu çizen bu 

içsel ışık olacaktır. 

18 Şu anda Sözüm, tıpkı çölü geçtiğinizde olduğu gibi, sıkıntılar, acılar ve mücadelelerle dolu yaşam 

yolculuğunuzda ruhunuzu besleyen kudret helvasıdır. Ama bu kudret helvası sonsuz yaşam içindir - İsrail 

halkını sadece çölde dolaştıkları sürece besleyen ve o halkın çocuklarının hatıra olarak bir avuç alarak 

anılarını sakladıkları kudret helvası gibi değildir. 

19 Erkekler ve kadınlar, öğretilerime sadık kalın ki, hemcinsleriniz arasında karanlığı dağıtan 

güneşler gibi olun, Çocuklara iyi örnek olun ki, ailenin bağrında sönmez ışığı olan bir şamdan gibi 

olsunlar. 

20 İçinde hevesli bir çaba ve aynı zamanda acı, derin bir acı gördüğüm sevgili yaratıklarıma ne mutlu, 

çünkü bu zamanın yakında sona ereceğini biliyorsunuz ve Benim talimatlarımdan kullandığınız çok az şey 

var. Ama size doğrusunu söyleyeyim, lütuf zamanı sona ermiyor. Etrafınızda olacağım ve adımlarınızı 

koruyacağım. Peygamberlerin gözleri Beni seçilmiş halkın önünde yürürken görecek. 

21 Ben sonsuz sevgiyim, yüce merhametim ve çocuklarımı asla savunmasız bırakmam. Ruhum her 

zaman sizinle birlikte ve sizi okşamak için çağrınızı bekliyor. Siz hiçbir zaman yetim kalmadınız ve eğer 

kısa bir süreliğine terk edilmiş hissediyorsanız, bunun nedeni Beni terk etmiş olmanızdır. Ama şimdi 

görüyorum ki lütfumun etkisini hissetmek istiyorsunuz. 

22 Beni çağırana ne mutlu, çünkü onun yüreğine iner ve içinde kalırım. Ruhumun ışığını arzulayan 

herkes aydınlanacaktır. Kim Beni Baba olarak çağırırsa, Benimle Baba olarak buluşacaktır. Bana bir 

hekim olarak ihtiyaç duyduğunuzda, sizinle birlikte olacağım ve şifa veren merhemimi hissedeceksiniz. 

Beni bir kardeş olarak çağırana, ona yol göstermek ve teselli etmek için merhametli elimi uzatacağım ve 

Beni bir Efendi olarak isteyen, kalbinde talimat alacaktır. 

23 Benim için hiçbir şey imkânsız değildir. Ben Her Şeye Gücü Yeten'im ve yarattıklarıma duyduğum 

sonsuz sevgi, insanlara merhametimi ve bağışlayıcılığımı bahşetmeme neden olur. Bunlar sizin 

zayıflıklarınıza bakmayacaklar, yalnızca ruhlarını yükseltecekler; çünkü o Ruhumun bir parçasıdır ve 

Bana aittir. Bunun üzerinde, her insan yaratığına yerleştirdiğim ilahi kıvılcım olan ruh vardır. 

Seni bir sütun yapacağım, çünkü şimdi yeni bir dünya, barış ve ışık dolu bir dünya inşa ediyorum. 

24 İkinci Çağ'ın öğrencileri gibi Sözümü işiten sizler, Benden İşim için yararlı bir araç olmayı isteyin, 

Ben de size bunu yapabilmeniz için güç ve ışık vereyim. Her halinizde Beni hissedeceksiniz. 

25 Kalbinize kazınacak olan o zamanki sözümü anlamanızı ve aynı şekilde İkinci Çağ'daki gelişimin 

anlamını anlamanızı istiyorum. Çünkü o dönemde yaşananlar ruhun kurtuluşunun eseriydi. 

26 Yeryüzünde insan olarak mükemmeliyetten Kurtarıcı olarak indim. Adem'den bu yana 

itaatsizlikleriyle günaha düşmüş olan tüm yaratıkları kurtarma görevini yerine getirdim. Zayıflıkları 

ruhlarının daha da derine düşmesine neden oldu. Ama zamanı gelince, Mesih'in gelişiyle ilgili duyuruları 

yerine getirmek için, talimatlarımı vermek, ruhun zincirlerini kaldırmak ve ona diriliş vermek için insan 

oldum. 

27 Son Akşam Yemeği'nde neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Öğrencilerime verdiğim ekmek ve 

şarap tüm evren için yiyecekti. Onlar benim özümü ve inanan ya da inanmayan tüm çocuklarımın üzerinde 

hüküm süren sevgimi sembolize ediyorlardı. Ruhumun ışığı herkese verildi. 

28 Alçakgönüllülüğümü göstermek ve onları yeryüzünün yollarına çıkmaya davet etmek için 

havarilerimin ayaklarını yıkadım ve her kalbi sevgimle - herkese duyduğum o muazzam sevgiyle - 

hazırladım ki hiç kimse kaybolmasın ve herkes Bana gelsin. Ancak bu eylem, görevinizi yerine getirmeye 

başlamak istiyorsanız kendinizi her günahtan arındırmanız gerektiğini öğretir. 

29 Kendim için hiçbir şey saklamadım. İnsanlar Bana karşı önceden bilmediğim ne yapabilirdi? Her 

şey Benim İsteğim olduğu için hazırlanmıştı ve gerçekleştiği gibi, kalpleri ikna etmek için Benim 

tarafımdan önceden belirlenmiş bir yoldu. Beni çarmıha sürüklediler, bedenimi teşhir ettiler ve ellerimle 

ayaklarımı tahtaya çivilediler. - Bu haçın sembolizmidir: 
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30 Yatay çubuk, dikey çubuğa karşı çıkan dünyanın günahıdır. İkincisi yükseklere doğru yükselir ve 

onları işaretler. Ancak günah her zaman ilahi olana yükselmenin önündeki engeldir. 

31 O tahtaya çivilenmiştim ve ruhum kalplerin soğukluğunu, kötülüğü ve sonra o bedenin şehit 

edildiğini gördüklerindeki sevinci gördüğünde, yüz acıdan buruştu. O zaman dudaklarım şu sözleri 

söyledi: "Onları bağışla Tanrım, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." 

Şimdi bu zamanda sizi tekrar affediyorum çünkü Beni hala anlamadınız. Yarattıklarımdan kaçı Beni 

sevdiğini iddia ediyor ve Beni sevmiyor - Bana hizmet ettiğini sanan kaçı günaha hizmet ediyor! 

32 Gözlerim bir kez daha kalabalığa takılıyor ve o sırada etrafımı sarmış olanlardan - kısa bir süre 

önce mucizeler görmüş ama Beni tanıyamamış olanlardan - birini ve diğerini tanıyorum. 

33 O yüzlerde ne merhamet ne de sevgi gördüm. Bu yüzden halka, "Susadım" dedim. Bu sözlerin 

söylenmesine neden olan bedenin susuzluğu değil, ruhun susuzluğuydu. İnsanların sevgisine susamıştım. 

Ama sevmek bir yana, onlarda Bana ölüm derecesinde acı çektirmiş olmanın hazzını, tatminini gördüm. 

Sonra yer sarsıldı, güneş karardı ve Benim ruhum İsa'nın bedeninden ayrıldı. 

34 Çocuklarım günahın tüm ağırlığının ve dünyanın utancının üzerine çöktüğü bedeni gördüler ve 

şehit beden, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye haykırdı. 

35 Sonra bakışlarımı Meryem'in kederli yüzüne, elçim Yuhanna'ya ve Meryem'e eşlik eden kadınlara 

çevirdim ve sevgimin bir başka kanıtını bırakmak isteyerek, tüm çocuklarımın bakımını ve korunmasını 

Meryem'e emanet ettim ve ona şöyle dedim: "Kadın, işte çocuğun" ve Yuhanna'ya: "Çocuk, işte annen". 

Bu, o anda insanlığa bıraktığım bir mirastı. John çocuğu, insanlığı somutlaştırdı. Tüm yaratıklara sonsuza 

dek şefaat etmesi, onları teselli etmesi ve koruması için Meryem'e emanet edildiniz. 

36 Sonra korkuyla haykıran ve aynı zamanda çarmıha gerilmiş olan kişiye döndüm: Dimas. Kalbine 

girdim ve büyük pişmanlığını gördüm. Bana dedi ki: "Kusursuz olan seni çarmıha geriyorlar. Bana 

merhamet et zavallı günahkar." Onu şöyle teselli ettim: "Şüphesiz, az sonra cennette Benimle birlikte 

olacaksın." 

37 Fiziksel ölüm İsa'ya yaklaştı ve sonra şu sözleri söyledim: "Baba, ruhumu senin ellerine teslim 

ediyorum." 

O'nun buyruklarını yerine getirdikten sonra Baba'ya dönmenizi öğrettim. Ruhum O'nun ruhuyla 

birleşmek için O'nun huzuruna döndü. 

38 Son sözlerim şunlar oldu: "Her şey tamamlandı." Gelişim yolunun nihai hedefine ulaşabilen kalp 

kutsanmıştır, çünkü onu kabul edeceğim ve o lütuf ve mükemmellikle dolu olacaktır. 

39 Bunlar, dünyanın manevi anlamlarını anlamadan her yıl duyduğu yedi kelimedir. 

40 Öğrencilerim ve dostlarım, İsa'nın vefatından sonra cesedini aldılar, adet olduğu üzere 

mumyaladılar ve bir mezar odasına yerleştirdiler. Takip eden üç gün boyunca Ruhum, ruhların Beni 

beklediği dünyalara inerek onlara özgürlüklerini verdi ve yolu gösterdi. Kurtuluş, karanlık kürelerde 

Kurtarıcılarını bekleyen yaratıklara da ulaştı. 

41 Daha sonra, Kendimi görünür kılarak Annem Mecdelli Meryem'i ve öğrencilerimi ziyaret ettim. 

Yükselişimden önce, tüm ruhları yeni yaşama uyandırmak için sonsuz bilgeliğimi, mükemmel talimatımı 

getirmek istiyorlarsa, insanlar arasında nasıl davranmaları gerektiğini göstermek için onlara son talimatımı 

verdim. 

42 Ve bugün, sizden ayrılma vakti yaklaşırken, size diyorum ki: Bu sınırlı eğitim süresinden sonra 

endişelenmeyin. Ruhlar evrimleşmiştir ve Beni maddi gözlerle görmenize gerek yoktur. Sözlerimi maddi 

ağızlardan duymanız da artık gerekli değildir. Ruh evrimleşmiştir, yükselmiştir ve ruhsal olarak kabul 

görecektir. Gelecekte tüm öğrencilerime de bu yolu göstereceğim. 

43 Tüm çocuklarıma talimatlarımı veriyorum. Efendi sana söyler: Size emanet edilen ruhları sevginin 

meyve verdiği verimli tarlalara dönüştürdüğünüzde, aranızda birlik ve kardeşlik hüküm sürecektir. O 

zaman kendinizi benim öğrencilerim olarak görebilirsiniz. 

44 Sözümü hayal gücünüze nakşederek derin öğretilere nüfuz edebilmeniz için bazen sizinle 

imgelerle konuşurum ve sizi rahatsız edecek ya da kafanızı karıştıracak hiçbir şey olmaması için sizinle 

uzun uzun konuşurum. Eğer böyle olmasaydı, çoktan müritleriniz ve müritleriniz arasında, 

meclislerinizdeki "ilkler" ve "sonlar" arasında rütbe rozetleri, dereceler ve sınıflandırmalar yaratmış 

olurdunuz ve şenliklerin ortasında kendinizi hayali defne çelenkleriyle taçlandırırdınız. Çünkü erkeklerin 

gösterişe ve gösterişçiliğe eğilimleri vardır. 
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45 Elçilerimin o dönemde geliştirdiği kardeşlik tohumunu kendi aranızda ekin. Bu tohum, kiliseleri, 

köyleri ve şehirleri ektikleri modeldi. 

46 Doktrinimi öğretmek için ne bilmeniz gerekiyor? Sevgiler. Eğer yüreklerinizde sevgi yoksa, 

Mesih'in misyonerleri olmanız mümkün değildir. Hepiniz Bana ulaşacaksınız ve bu sevgi yoluyla olacak. 

Bazıları daha erken, bazıları ise daha geç gelecektir. Kendi hataları yüzünden en çok geç kalanlar en çok 

gözyaşı dökmek zorunda kalacaklardır. 

Hepiniz yeni günün ışığını almak için aynı anda açılmayan çiçekler gibisiniz. Kalbiniz ilahi aşka kapalı 

kaldıysa, şimdi size söylüyorum: geçmişiniz geçti, şimdi sonsuzluk sizi geri alıyor. Elimde, içinde 

kesinlikle pek çok leke bulunan geçmiş yaşamınızın kitabını tutuyorum. Ama içinde aynı zamanda 

gelecekteki yaşamınızın ve dönüşümünüzün boş sayfaları da var. Her şeyi görüyor ve biliyorum. 

47 Size bir kez daha söylüyorum ki, hepiniz Benimle birleşeceksiniz. Ancak her biri cenneti kendisi 

"fethetmek" zorunda kalacaktır. Bu "fethi" sevgi yoluyla kolayca ya da acı yoluyla acıyla 

gerçekleştirebilirsiniz. Size yardım ediyorum, sizi rahatlatıyorum ve size rehberlik ediyorum, ama gerisini 

kendiniz yapmalısınız. Sizi güçlendiriyorum ve bu güç, evreni, yaratılan her şeyi hareket ettiren ve onsuz 

var olamayacağınız gerçek enerji olan sevginin gücüdür. 

Geçmişinizin kitabını sizden saklıyorum, çünkü sayfalarını görseydiniz kederden ağlar, üzüntüden 

hasta olurdunuz. Birçokları için yaşadıkları dehşet ve üzüntü o kadar büyük olacaktır ki, kendilerini 

bağışlanmaya ve kurtuluşa layık görmeyeceklerdir. Bu karanlık konularda bile sevgim parlıyor, sizi 

korkunç ve sonsuz bir ıstıraptan kurtarıyor ve ruhunuzu saf çalışmalarla kademeli olarak 

yenileyebileceğiniz yeni yollar yaratıyor. Ancak, yaşam kitabınızın gelecek sayfalarını bilseydiniz - 

mutlulukla nasıl gülümserdiniz! 

48 Kendinizi yücelttiğinizde, geçmişte çektiğiniz acıları sevinçle hatırlayacak ve Baba'ya 

şükredeceksiniz. Çünkü bu acılar hak ettiğinizden daha azdı. 

49 İşte Benim sözüm insan aklı aracılığıyla verilmiştir. Arzu ettiğiniz kadar mükemmel olması için, 

kendinizi ruhsallaştırmalı ve bunu sizinle konuştuğum kardeşlerinizle paylaşmalısınız. Onlara idealizm, 

huzur ve bunun için teşvik verin. İşiniz ruh için yerine getirilmesi zor ve beden için çok külfetli. 

Çalışmamın güçlü ses taşıyıcılarına ihtiyacı var, ancak bu şekilde inançsız dünyanın, yani şüphelerinde 

Thomas gibi olanların talep ettiği mucizeleri gerçekleştirebilecek - ikna olmak için görmeleri ve 

dokunmaları gereken, daha az Thomas'ı ve daha çok sizinle konuşan Üstadı örnek alırlarsa kendilerinin de 

mucizeler gerçekleştirebileceklerini bilmeyenler. 

50 Siz Sözümün ses taşıyıcıları: Yaptığınız iş anlaşılmadığı ve yaptığınız iş nedeniyle hak ettiğiniz 

ilgi ve saygıyı görmediğinizi gördüğünüz sürece - bununla yüzleşin, affedin, nezaketinizi kaybetmeyin. 

Ama ışığımın ruhani dokunuşunun aklınıza yöneldiğini hissettiğinizde, dudaklarınızdan dökülmek üzere - 

Beni düşünün, sevinçle kendinizi Benim sevgime bırakın, Bana sonsuz bir zevkle hizmet edin, bunu 

yaparken kardeşlerinize de hizmet ettiğinizi bilin. O anlarda sizi lütufla doldurarak hazırlığınızı 

ödüllendireceğim. Tüm bunları hak etmek için sevgi dolu olmalı ve kalbinizde gerçek hayırseverlik 

duygusuna sahip olmalısınız. 

51 Benim tezahürüme hazırlanırken dünyevi "bilgelikler" ya da felsefeler düşünmeyin, çünkü tüm 

bunlar benim bilgeliğim karşısında yararsız olacaktır. Coşkunluğunuzda size ilham veren ve zor görevinizi 

yerine getirmeniz için size güç veren Benim. Eğer kendinizi Bana teslim ederseniz, korkacak neyiniz var? 

52 Dua edin, ama duanızı günlük niyetleriniz ve çalışmalarınız belirlesin, bu sizin en iyi duanız 

olacaktır. Ama bir isteğinizi dile getirmek için Bana bir düşünce yöneltmek isterseniz, Bana şöyle deyin: 

"Baba, Senin isteğin benim için yerine gelsin." Bununla anlayabileceğinizden ve umabileceğinizden çok 

daha fazlasını isteyeceksiniz ve bu basit cümle, bu düşünce, başka bir zamanda Benden istediğiniz 

"Babamız" sözünü daha da basitleştirecektir. 

53 Böylece her şeyi soran ve sizin için en iyi konuşacak olan duaya sahip olursunuz. Ama bunu 

dudaklarınız söylemeyecek, yüreğiniz hissedecek; çünkü söylemek hissetmek değildir ve eğer 

hissederseniz, Bana söylemenize gerek kalmaz. Ruhun sesini nasıl duyacağımı ve onun dilini nasıl 

anlayacağımı biliyorum. 

54 Sizin için bunu bilmekten daha büyük bir mutluluk var mı? Yoksa ne yapmam gerektiğini 

söylemeniz için size güvendiğimi mi sanıyorsunuz? Kendimi tanıtabilmem için Benim tezahürlerim için 

uygun yerlerin, özel giysilerin ve hatta belirli davranışların gerekli olduğu düşüncesiyle kendinizi 
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güçlendirmeyin. İlhamımın her yerde ve her saatte, farklı kalabalıkların önünde sizinle birlikte olacağı, 

düşüncelerimi herkesin anlayacağı sözcüklerle ve dillerle ifade edeceğiniz günler gelecek. 

55 Bu sözün yankılanacağı tek kilise kardeşinizin kalbi olacaktır. Sözümü konuştuğunuz dilden başka 

bir dilde aktarabilmek için mi dil öğreniyorsunuz? Size diyorum ki, ışık olan düşüncelerimi ifade 

edeceksiniz ve herkes bunları kendi dilinde alacak, tıpkı elçilerimin krallığımı farklı dillerden ya da 

dillerden insanlara anlattığı zaman olduğu gibi. Bu şaşırtıcı olayların gerçek olduğuna inananlar onları 

mucize olarak adlandırırken, diğerleri imkansız olduğunu düşündükleri için onları inkar ederler. Ama size 

söylüyorum ki, eğer gerçekten sevgimin öğrencileri iseniz, bunlar çaba sarf etmeden yapabileceğiniz 

küçük şeylerdir. Kalbinizin dürtülerini takip edin, ey ses taşıyıcılarım, kimseyi taklit etmeden. Herkesin 

yerine getirmesi gereken bir görevi olduğunu unutmayın. 

56 İnsanlar, kendinizi çoğaltın, düşüncelerinizle benim araçlarım olanlara yardımcı olun. 

Kendilerinden geçtiklerinde size ruhani ışığı, sizi güçlendiren ve sevindiren gıdayı verirler. Siz 

öğrenebilesiniz diye hizmet ediyorlar. Bugün sizin onlar için yaptığınızı yarın başkaları da sizin için 

yapacaktır. "İkinci Çağ "da konuştuğum dil ile şu anda kullandığım dilin dış görünüşünün farklı olduğunu 

söyleyebilirsiniz ve kısmen haklısınız. Çünkü İsa o zaman sizinle içinde yaşadığı ulusların ifade ve 

deyimleriyle konuşmuştu, tıpkı bugün benim Sözümü işitenlerin ruhuyla ilgili olarak yaptığım gibi. Ancak 

o zaman ve şimdi verilen bu Söz tarafından aktarılan ruhani içerik aynıdır, birdir, değişmez. Ancak bu 

durum, kalpleri katılaşmış ve zihinleri kapalı olan pek çok kişi tarafından fark edilmemiştir. 

57 Her zaman kökten ayrılıp dışsal olana tutunanlar vardır ve bunlar farkında olmadan hata yapar ve 

yoldan çıkarlar. Aracılığıyla sizinle konuştuğum çocuklarımın her birinde kendini gösteren dil büyük bir 

sadelik ve saflığa sahiptir, sevgiyi açığa vurur ve ruhani bir içeriğe sahiptir. Ancak kulağınıza çok hoş 

gelen ve kalbinize hiçbir şey söylemeyen melodik ifadelere aldanmayın. 

58 Kalbinizin beyninizden daha fazla etkilenmesine izin verin, çünkü kalbiniz onun efendisidir. Bir 

insan ne kadar yüksekse, o kadar çok sever, o kadar alçakgönüllüdür ve o kadar sağlıklıdır. 

59 İşimi inancınızın, sevginizin ve fikirlerinizin en saf ve en yükseğinde arayın. Onu gereksiz 

bilgilerle karmaşık hale getirmeyin ve bu Öğretinin ihtişamını dışsal ibadet biçimleriyle gizlemeyin. 

Unutmayın ki, bunlar ve daha sonra size anlatacağım diğer şeyler yüzünden doğru yoldan sapmış 

bulunuyorsunuz. 

60 Hangisini tercih edersin? Beni temsil etmek için yarattığınız nesneler aracılığıyla Beni aramak mı, 

yoksa doğrudan kalbinizde Benim sevgimin dokunuşunu ya da sesimin çağrısını almak mı? Kendinizi 

ruhsallaştırın. Size doğrusunu söyleyeyim, bunu başaran kişi tüm dünyevi unvan ve makamlardan daha 

değerli bir şeye sahip olacaktır. 

61 Bu gerçekleştiğinde mucizeler yaşayacaksınız ve hatta bundan önce inanılmaz olaylar meydana 

gelecek. İleri, havariler! Enkarne olmuş ya da artık enkarne olmamış olsun, ışıksız ruhlar gözünüzü 

korkutmasın. Ama onları sevin ve onlara yardım edin, çünkü onlar da tıpkı sizin Beni aradığınız gibi Beni 

aramaya devam edecek olan çok sevdiğim çocuklarımdır. O zaman onları kabul edecek ve "Savurgan 

Oğul" gibi kucaklayacağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 248 
1 Huzurum her ruhun içinde olsun. Bu huzuru derinden hissedin ki ışık ortaya çıksın, gerçek yolları 

size görünür kılsın ve yüzyıllardır dikenli çalılar arasında tökezleyerek gittiğiniz karanlık yollardan geri 

dönebilesiniz. Sonsuz yaşamınızın bir anında üzerinde yaşayabilmeniz için size emanet ettiğim bu güzel 

gezegeni ne kadar büyük bir sıkıntıyla kapladınız. 

2 Sadece ruhunuzdaki huzurla Beni izleyebilecek ve Beni anlayabileceksiniz. Size verdiğim öğreti 

adresi güçlü ruhlar içindir, acı ve sevgide güçlü hale gelen insanlar içindir, böylece daha sonra insanlığın 

önünde rol modelleri olarak parlayabilirler. 

3 İsa'nın örneğini düşünürseniz, öğretilerimden en iyi şekilde faydalanırsınız. Ancak insanlığın 

yetiştirdiği acı meyveleri yemeye devam ederseniz, Üstadın öğretisinden çok az şey anlayacak ya da hiçbir 

şey anlamayacaksınız. Birçok tehlikeli ve zehirli meyve vardır, çünkü dışları tatlılık vaat ederken içlerinde 

zehir gizlerler. 

4 Size tekrar söylüyorum: Dünya bir onarım döneminden geçerken, ruhlarınızı dinlendirin ve 

sorunlarınızı tüm insanlığın sorunları olduğu düşüncesiyle bir an için unutun. 

5 Bazen o kadar cılız ve hastalıklı dalları olan çalılar gibisiniz ki, iyileşebilmeleri için hastalıklı 

kısımlarını çıkarmak üzere acı verici bir budamaya ihtiyaç duyarlar. Sevgi adaletim, insan ağacından 

kalbine zarar veren hastalıklı dalları çıkardığında, onu yükseltir. Bir insan vücudunun bir uzvu kesileceği 

zaman, bunun hasta olanı, ölmüş olanı ve hala yaşayabilecek olanı tehdit edeni ortadan kaldırmak için 

yapıldığını bilse bile, iç çeker, titrer ve korkaklaşır. Güller de budandıklarında, acı gözyaşları gibi can 

damarlarını dökerler; ama daha sonra kendilerini en güzel çiçeklerle kaplarlar. Sevgim, çocuklarımın 

kalbindeki kötülüğü sonsuz derecede yüksek bir şekilde budar, bazen Kendimi feda ederim. İnsanlar Beni 

çarmıha gerdiklerinde, cellatlarımı iyiliğim ve bağışlayıcılığımla örttüm ve onlara yaşam verdim. 

Sözlerimle ve sessizliğimle onları ışıkla doldurdum, onları savundum ve kurtardım. Böylece kötülüğü 

engellerim, sevgimle onu uzaklaştırırım ve kötülük yapanı korur ve kurtarırım. Bu bağışlamalar ebedi 

kurtuluş kaynaklarıydı, hâlâ da öyledir ve öyle olacaktır. 

6 Geçmişte olduğu gibi bugün de, düştüğünüzde sizi kaldırıyorum, yoldan çıktığınızda müdahale 

ediyorum. Benden korkacak hiçbir şeyiniz olmadığını anlayın. Kendinizden korkun! 

7 Çocuklarıma her zaman kolay, güzel ve güvenli yolu gösteririm. Çalışmalarınızla kendiniz için 

yarattığınız uzun, zorlu ve kederli ayak yolculuklarını size bırakıyorum. Eğer yoldan sapıyor ya da ağır 

davranıyor ve ışık yoluna varışınızı geciktiriyorsanız, bunun tek nedeni bu konuda inatçı olmanızdır. 

8 Siz de yeni dönüşümler gerçekleştirebilesiniz diye size yeni ifşaatlar veriyorum. Hiçbir şey ve hiç 

kimse benim öğretici sözlerimin yazılar halinde ruhlara ulaşmasını engelleyemeyecektir. Benim Sözüm 

insan yaşamında birikmiş olan tüm yanlışları yok edecektir. 

9 Küçük bir kavga değil, ilham verenlerin parlayacağı büyük bir dünya görüşleri savaşı 

başlatıyorum. Öğrettiklerimi doğru yorumlayabilmeniz için size doğru sözcüğü vereceğim. 

10 Üstat'a gelin ve O'ndan öğrenin ki, geçmiş zamanların kutsal yazıları hakkında size öğretilen kötü 

yorumları ortadan kaldırabilesiniz. Kör aynalar gibi olan bu hatalı yorumlar gerçeği görmenize izin 

vermedi. 

11 Size Deccal'den söz edildi, bu da öğrencim Yuhanna'nın bir vahyine atıfta bulunuyor. Yanlışlıkla, 

bu kişiliği hem geçmişteki hem de günümüzdeki pek çok insan kardeşinize uyguladınız. Bugün size 

insanlığın algıladığı şekliyle Deccal'in var olmadığını ve var olmayacağını söylüyorum. Deccal sevmeyen 

kişidir, çünkü Mesih Yaratan'ın sevgisidir. Bu nedenle, dünyanızın materyalizm tarafından kör edilmiş 

deccallerle dolu olduğunun farkına varın. 

12 Size belirsizliklerle ve inkârlarla dolu olmanızın, yanlış inançlarla ya da gerçek sandığınız 

yalanlarla dolu olmanızdan daha iyi olduğunu söylüyorum. Şüpheden veya cehaletten kaynaklanan dürüst 

bir inkar, size gerçek olmayan bir şeyin sahte kesinliğinden daha az zarar verir. Anlamaya aç olan dürüst 

şüphe, bir efsaneye olan kesin inançtan daha iyidir. Işık için haykıran çaresiz belirsizlik, fanatik ya da 

putperest kesinlikten daha iyidir. Bugün, inançsızlar, hayal kırıklığına uğramışlar ve küskünler her yerde 

baskın durumdadır. Bunlar genellikle diğerlerinden daha net gören, ritüelistik duruşu bu şekilde 

algılamayan ya da insanlara ruhani olarak rehberlik edenlerden duydukları güvencelerle ikna olmayan 

asilerdir. Çünkü tüm bu karmaşık teoriler, korkularını yatıştıran saf suya susamış kalplerini tatmin etmez. 
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İsyankar olarak gördüğünüz kişiler, kendilerini bilgili ya da önemli gördükleri için sorularını 

yanıtlayanlara kıyasla, sorularında genellikle daha fazla ışık gösterirler. Kendilerini ilahi öğretilerde üstat 

olarak adlandıran pek çok kişiden daha büyük bir netlikle hisseder, görür, duyar ve kavrarlar. 

13 Ayrıca her savaş patlak verdiğinde yakın olduğunu düşündüğünüz dünyanın korkunç ve dehşet 

verici sonunu da tartışıyorsunuz. Ben de bugün size beklediğiniz sonun gelmeyeceğini söylüyorum. İkinci 

Çağ'a ait sözlerim, Beni onurlandırmayan, Beni sevmeyen ve Beni tanımayan maddeleşmiş ve bilimsel 

dünyaya atıfta bulunur. 

14 Kendilerini "Mesih" olarak adlandıracak insanların geleceğine tam anlamıyla inandınız ve sonunda 

bunların sahte Mesihler olacağına inandınız ve anladınız. 

15 Sembolleri yanlış bir şekilde almak ve kendinizi onlarla öyle meşgul etmek istiyorsunuz ki hataya 

düşüyor ve sonunda ne düşüneceğinizi bilemiyorsunuz. Çok fazla düşünmeyin, ruhunuzu ve kalbinizi 

arındırın ve Bana gelin. Size ışık vereceğim ve hem maddi gelişiminiz hem de ruhsal yükselişiniz için 

bilmeniz gerekenleri size açıklayacağım. 

16 Sahte Mesihler kimlerdir? Üstünlük ve erdem çığırtkanlığı yapan ve iyilik yayıcıları olduklarını 

iddia eden herkes, tam tersini yapmaktadır. 

17 Hâlâ Tanrı'nın korkunç adaletinden, Yehova'nın gazabından, benim öç alan Yargıç olacağım Yargı 

Günü'ndeki "göze göz, dişe diş "ten söz ediyorsunuz. Ama varoluşunuz boyunca kaç gün yargılama 

yaşadınız? Ruhunuz için o üzücü anlarda ben sizin yargıcınız değil, savunucunuz oldum. Benim ruhumda 

öfke olamaz. O zaman bunu nasıl açıklayabilirim? Bende yalnızca uyum vardır. Göze göz, dişe diş 

diyenler sizsiniz. Benim adaletim sevgi doludur ve kendinizi arındırmak için fırsat isteyen sizlersiniz. 

Çünkü ben sizi cezalandırmıyorum. 

18 Siz yoldan çıkanlar, Beni çağırdığınızda yakında sizi kabul edecek, size gücümü ve ışığımı 

vereceğim. Bedeninizde ve ruhunuzda büyük günahkârların damgasını taşıyor olmanız önemli değildir. 

Sizi gücendirenleri kutsamanıza ve sizde bu mucizeyi mümkün kıldığı için Tanrı'yı kutsamanıza neden 

olacağım. O zaman Mesih'in sevgisini yüreğinizde hissetmeye başlayacaksınız. 

Bazıları bu sözleri duyduklarında şöyle düşünürler: Nasıl olur da büyük günahkârlar bu lütfu, liyakatle 

bu lütfa sahip olan doğru kişiler kadar alabilirler? Ey insanlar, 

Millet, gözlerinizden ötesini göremiyorsunuz! Siz hak etmeden önce bile, lütfumla size her zaman 

nimetlerimi verdim! 

19 Hem saf bir düşünceye hem de Bana lekeli bir şekilde yaklaşan kişinin, hemcinslerine karşı 

sevgisizliği nedeniyle bir alçakgönüllülük ya da içgörü kıvılcımı bile kendisinden kaçtığında hüzünlü 

ağıtına yanıt veririm. 

20 Ben, büyük acizlikleri ve cehaletleri içinde gözyaşı döken zayıfların savunucusuyum. Ben ağlayanı 

çağıran ve teselli eden ilahi umudum, ben acı ve pişmanlık içinde inleyen kişiyi nazikçe okşayan sevgi 

dolu İsa'yım. 

21 Ben sizin Kurtarıcınızım, Kurtarıcınız. Ben insanların ulaşabileceği gerçeğim. 

22 Şimdi öğretilerimden bir diğeri geliyor, öğrenciler: Size doğrusunu söyleyeyim, kendinizi güçlü, 

büyük ya da üstün hissettiğinizde, Benden uzaklaşırsınız çünkü gururunuz alçakgönüllülük duygusunu 

boğar. Ama kendinizi küçük hissettiğinizde, Benim yarattıklarımın ortasında atomlar gibi olduğunuzu fark 

ettiğinizde, o zaman Bana yaklaşırsınız; çünkü alçakgönüllülüğünüz nedeniyle Bana hayranlık duyar, Beni 

sever ve Beni kendinize yakın hissedersiniz. Sonra Tanrı'nın kendi içinde barındırdığı ve sizin de bilmek 

ve deneyimlemek istediğiniz büyük ve esrarengiz olan her şeyi düşünürsünüz. Sanki ruhunuzda ilahi 

fısıltıların yankısını duyuyor gibisiniz. 

23 Ben ruhunuzun Efendisi ve Kurtarıcısıyım. Vücudunuz size verilen pek çok araçtan biridir. Ancak 

çoğu enkarne olduklarında Beni unutmaya ve yeryüzünde kendilerini çevreleyen yaşamdan etkilenerek 

yoldan çıkmaya eğilimlidir. Bu, ruh hala gerçek yücelik ve yükselişten yoksun olduğunda gerçekleşir. 

Benim onların Rabbi ve Babası olduğumu unutmayan diğerleri ise, isteme konusunda doyumsuz, 

verme konusunda ise cimri davranırlar. Sevebilmek için gereken ruh cömertliğinden yoksundurlar. Nasıl 

isteyeceklerini anladıklarını sanırlar ama nasıl vereceklerini bilmezler. Ne istemeyi öğrenmek için ne de 

vermeyi öğrenmek için çaba gösterirler. Benden istemeleri gereken tek şey, onlar üzerindeki İrademi 

yerine getirmemdir. Çünkü Benim İrademin adil, mükemmel ve sevgi dolu olduğunu zaten kabul 

etmiştiniz. 
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24 Size diyorum ki, "İsteyin, size verilecektir." 

25 Sizce bu cümle ya da bu talep anlamsız mı? Doğrusu size derim ki, kim onu Bana yöneltir ve onu 

hissederse, mucizelerin kaynağını bulmuştur. - Vermeye gelince, sevginin size vermenizi tavsiye ettiği her 

şeyi verin. 

26 Ruhun dünyadaki en saf hislerini uygun zevkler aracılığıyla susturmaya çalışıyorsunuz. Ancak 

İlahi Ruh varlığınızda saklı olduğu için, hepiniz O'na boyun eğmek zorunda kalacaksınız, bazıları daha 

erken, bazıları daha geç. 

27 İnsanlar, sizi kusurlu varlıklar durumunuzdan mükemmelliğin doruklarına yükseltebilecek tek Kişi 

olan Tanrı'yla sonsuza dek savaşamayacaklardır. 

28 Öğretilerimle size yaşamın gerçek anlamını göstereceğim ve sadece bu zamanın değil, geçmiş 

zamanın sözlerini de doğru yorumlamayı öğreteceğim. Çünkü yanlış yorumlarınızla sözlerime atıfta 

bulunarak fanatik kült eylemler yarattınız. Bu nedenle, materyalizminiz size şunu söylediğimde 

anlamanıza izin vermiyor: "Gök ve yer yok olacak, ama benim sözüm yok olmayacak." 

Şöyle düşünüyorsunuz: Cennetin de dünya gibi yok olup gitmesi mümkün mü? Bu da sizin daha derin 

bir anlayışa sahip olmadığınızı gösteriyor. Size, gördüğünüz cennetin ve üzerinde yaşadığınız yeryüzünün, 

zaman saniye saniye geçerken yok olacağını söylemek istedim. 

Ama Sözümün özü ve cevheri geçip gitmeyecektir, çünkü -ilahi olduğu için- ebedidir ve ilahi olan 

değişmez. 

Ancak sizin yeryüzünüz ve gökyüzünüz insanlar için fark edilmeden değişir ve yok olurken, benim 

aşkım değişmeden kalır. Benim sevgim geçip gitmez, çünkü tüm evren onunla doludur. 

29 İsa size sevgiyi öğretmek için geldi, boş merakınızı tatmin etmek için değil. Ama onun adına 

sevmeyi bilen ne kadar az kişi var. Ne zaman iyi bir şey yapsanız, "Ben asilim, ben cömertim, ben 

hayırseverim; bu nedenle bunu yapıyorum" dersiniz. Sana söylüyorum: Eğer bu işleri Rabbinizin adıyla 

yapsaydınız, alçakgönüllü olurdunuz, çünkü iyilik Tanrı'dandır ve onu ruhunuza ben bahşettim. Bu 

nedenle, iyi işlerinizi insan kalbinize atfederseniz, ruhunuzu ve ona bu erdemleri bahşeden O'nu inkâr 

etmiş olursunuz. Öte yandan, kötü bir şey yaparsanız, Pilatus gibi ellerinizi yıkarsınız ve "Tanrı'nın 

isteğiydi, yazılmıştı; Tanrı bunu istedi, bu kaderdir" diyerek bu eylemi Baba'ya yüklersiniz. 

30 Tanrı'nın sizi hatalarınızdan arındırma iradesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini 

söylüyorsunuz. Ama gerçekten, size söylüyorum, yanılıyorsunuz, çünkü hatalarınız, sefilliğiniz Tanrı'nın 

iradesi olmadan gerçekleşiyor. Her Şeye Gücü Yeten'in sizi asla zorla, kendi gücüyle zorlamadığını 

anlayın. Zayıf kardeşlerinizle yaptığınız şey budur. Size doğrusunu söyleyeyim, kötülük, sahtekârlık, 

uyumsuzluk sizindir; sevgi, sabır, iç huzuru ise Tanrı'dan gelir. Ne zaman sevseniz, size ilham veren 

ruhunuzun Yaratıcısıdır. Öte yandan, nefret ettiğinizde, sizi harekete geçiren ve mahveden sizsiniz, sizin 

zayıflığınızdır.  

31 Hayatınızda ne zaman kötü bir şey olsa, bunun sizin yüzünüzden olduğundan emin olabilirsiniz. 

Ama sonra kendinize sorarsınız: Tanrı buna neden izin veriyor? O bizim günahlarımız yüzünden acı 

çekmiyor mu? Bizim ağladığımızı gördüğünde O da ağlamaz mı? Bizi bu düşüşlerden kurtarmak O'na 

neye mal olurdu? Size söylüyorum: sevmediğiniz sürece, Tanrı sizin için anlayamayacağınız bir şey 

olacaktır, çünkü Yaratıcınızın yüce gönüllülüğü kavrayışınızın ötesindedir. 

32 Güçlü, büyük, bilge olun, sevmeyi öğrenin. Severseniz, artık Tanrı'yı kavramak için çocukça bir 

arzu duymayacaksınız, çünkü o zaman O'nu görecek ve hissedeceksiniz ve bu sizin için yeterli olacaktır. 

33 Aşkım, acılarınızda bazen kendinize sorduğunuz soruları yanıtlar. Yetiştirdiğiniz meyvenin tadını 

bilmenize yalnızca başkalarına hissettirdiklerinizden bir şeyler hissedebilmeniz için izin veriyorum. Ama 

size şunu da söylüyorum, acı dolu kâseniz taştığında ve ben size acıyı bağışlayabildiğimde, yine de 

bunların ve hatta ölümün sizde olmasına izin veriyorum. Çünkü ruh, kendisini beden aracılığıyla sınayan 

tüm bu önemsiz duyu algılarının üstündedir. 

34 İsa insanlara, yüce bir ruhun kırbaç darbelerine, hakaretlere ve dikenlere nasıl dayandığını 

öğretmek için geldi, öyle ki "çarmıha gerildiğinizde" cellada ya da iftiracıya karşı durma, onu sevme ve 

kutsama cesaretine sahip olabilesiniz. 

35 Dünyayı ve bedeni bu şekilde geride bırakacaksınız. 

36 Ama bugün, bu lütuf sabahında, Sözüm insan aklı aracılığıyla size geri döndüğünde, sizi 

selamlıyorum. 
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37 İnsanlık, İsa'nın doğumunu anmaya hazırlanıyorsunuz. 

38 Noel Bayramı, neşe ve hatırlama. 

39 Zengin ve güçlüler için bu, dünyevi tatminler ve zevkler anlamına gelir. Doğduğu gece ne yatağı 

ne de evi olan Mesih'i izleyenler için bu bir yoksunluk ama ruhsal bir sevinç bayramıdır. 

40 Hıristiyan insanlık, sunaklarınızı süslemek ve bayramlarınıza ev sahipliği yapmak için 

hazırlıklarınızı yapan sizler, size gerçekten söylüyorum, kalbiniz boş. Diktiğiniz o sunakların ve Beni 

temsil ettiğiniz o imgelerin gözlerinize bir zevkten ve İlahi Olan'ın gerçeklikten çok uzak bir kopyasından 

başka bir şey olmadığını düşünmediniz mi? Ben her zaman gerçek tevazu tapınağında yaşadım. Aynı 

şekilde, size görevinizi tüm sevgi ve özveriyle yerine getirmeyi öğrettim. 

41 Bugün bu öğretinin gücünün elinden alındığını, anlamının bu Hıristiyanlık tarafından 

unutulduğunu görüyorum. Çünkü ailelerine zorluk getirenler bile kendilerine Hıristiyan diyorlar. İhtişam 

ve güç gösterisinde bulunanlar ve savaşları körükleyenler de kendilerine Hıristiyan diyorlar. Ancak herkes 

bu örneği ve bu yolu izlemeyecektir; çünkü pek çok kişi ruhun yüceliğinin, Tanrı'nın insana ilham ettiği 

saf duygulara ev sahipliği yapan kalbin doğasına dayandığının farkına varacaktır. 

42 Bir insan olarak dünyaya gelmemin üzerinden yaklaşık 2000 yıl geçti. Bunu size sadece 

talimatlarımı yerine getirmekten ne kadar uzak olduğunuzu anlamanız için hatırlatıyorum. Mükemmel bir 

insan olarak benim örneğim doğduğum andan itibaren başladı, çocukluğum ve ergenliğim boyunca devam 

etti ve işkence çarmıhındaki son nefesimde sona erdi. Kanımla yazılan bu hikâye, hayatın kitabı ve insanın 

kurtuluşunun başlangıcıdır. 

43 Baba'nın onlara olan sevgisinin o kadar büyük olduğunu anlamalarını sağlamak için insanların 

arasında yaşadım ki, sonunda Musa'nın onlara bıraktığı Yasa'yı izleyen halkın önderlerinin sahip olduğu 

tüm tanrısallık fikirlerinden uzakta, bir insan olarak onlarla birlikte yaşamak için Kendimi sınırladım. 

Kendileri zenginlik içinde yaşarken, Tanrı'nın Oğlu'nu yoksulluğu içinde nasıl tasavvur edebilmişlerdir? 

Kendilerini ayrıcalıklı hissederken, marangozun oğlu İsa'nın önünde nasıl eğilebilirlerdi? 

Benim sevgi ve alçakgönüllülük öğretilerim onlar tarafından anlaşılmadı. Beşiğim o kadar fakirdi ki, 

onlardan hiç kimse Beni okşamak ya da Bana sevgiyle bakmak için bile yaklaşmadı. Ancak Doğa, bir 

insan olarak varlığımdan oldukça heyecanlandı ve Beni karşılamak için çeşitli alemlerinde kollarını Bana 

uzatırken, bir yıldızda sembolize edilen Ebedi'nin ışığı Mesih'in gelişini dünyaya duyurdu. 

44 Şimdi, insan olarak doğmak zorunda olmadığım, insan olup zulüm görmediğim bu zamanda, 

Ruhumun üzerinizde parlayan ışığı insanlık tarafından görülecek ve Sözümün şu anda nereye aktığını fark 

edebilecekler. 

45 Bugün, bu günü maneviyat ve sevinçle anmayı bilen ve kalplerini Bana bir armağan olarak sunan 

iyi niyetli insanları huzurla doldurmak için ışık olarak, öz olarak geliyorum. 

46 Acı ve perişanlık, Efendinizin de dünyaya acı çekmek için geldiğini hatırlayarak Rabbinize 

sunduğunuz şeydir. 

47 Bu sunuyu kabul ediyorum ve kalplerinizde sönmez bir alev tutuşturuyorum. Size kurtuluşunuzun 

yolunu göstermek için Kendimi bir kurban olarak sunduğumdan, sizi kurtarmak için merhametli elimi 

uzatmaya her zaman hazır olduğumu unutmayın. 

48 Ruhani çocukluğunuz sona erdi ve artık gelişiminizi anlamalısınız. 

49 Size kendi yerimi verdim çünkü size şunu söyledim: "Öğrenci olarak görevini yerine getiren kişi 

Efendisi gibi olacaktır." Sevgi ekin, kalplere barış koyun, mucizeler yaratın. Lütuf yaşamına diriltin, 

"ölüleri" gerçeğe yükseltin. 

50 Ruhçular, Sözümün yorumcuları ve habercileri olun. Bu günde, aldıkları talimata göre gelişimi 

anan tüm insanları okşuyorum. 

51 Ses taşıyıcısının coşkusuyla, ilahi ışınım, ilhamım üzerinize inecek ve böylece sözümü 

anlayabileceksiniz. Sizi tek bir arzuda birleşmiş görmek istiyorum: insanlık arasında barış. 

52 Ne mutlu Beni arzulayarak gelene, çünkü o Benim İlahi Ruhumun ışığına sahip olacaktır. Beni 

arayan kişi bunu yapar çünkü kendi içinde yukarı doğru evriminin zamanının geldiğini hissetmiştir. 

53 İnsan zihni, kendisini bağlı tutan esaret zincirlerini kırmaya çalışır. Size şimdi aklın ve ruhun 

özgürlüğünü arama zamanı olduğunu söyledim. Çünkü önlerinde, kalplerinin onlara işaret ettiğinden daha 

fazlasını bilebilecekleri ve başarabilecekleri sonsuz genişlikte bir alan uzanmaktadır. Bu şekilde insan 



U 248 

44 

kendini mükemmelleştirecek ve daha fazla bilgeliğe erişecektir. O zaman hakikat her insan düşüncesinde 

yer alacaktır. 

54 Bugün sizinle birçok ses taşıyıcısı aracılığıyla konuşuyorum ve onlar aracılığıyla ruhunuz için bir 

ders kitabı bırakıyorum, tıpkı İkinci Çağ'da bu insanlığa bilgelik ve sevgi mirası bıraktığım gibi. Çünkü 

öğretilerimin temeli sevgiden, tüm varlıkları tek bir ailede birleştirmeyi amaçlayan o evrensel ve yüce 

güçten oluşur. 

55 Bu ilahi niteliğe sahip olmalısınız, çünkü sevginin olmadığı yerde merhamet de olamaz. Yine de 

sizi sevgiyle doldurdum ki, merhamet gösterme fırsatı doğduğunda, bunun belirli bir biçime tabi ve sabit 

olmadığını çok iyi bilerek bunu yapasınız. 

Bunun için gerekli yetenekleri geliştirebilmeniz amacıyla, size içinizde yaşayan Kendimden bir parça 

verdim. Benden geldiğinizi anlamanızı sağlayan, Ruh tarafından aydınlatılan ruhunuzdur. 

56 Dolayısıyla, ilahi gücün yaşam olan her şeyde kendini gösterebileceğini anlayabilirsiniz; çünkü 

yaşam sizi çevreleyen her şeydir. Size Tanrınızı tek bir formla sınırlamamanızı söyledim. Tüm formları 

alabilirim ya da hiçbirine sahip olmayabilirim, çünkü Ben Yaratıcıyım. 

57 Zekânız sizi yaşam ilkesine götürdüğünde ve yaratıkların nasıl meydana geldiğini ve kendilerini 

nasıl dönüştürdüğünü keşfettiğinizde, öğretilerimin çoğunun açıklamasını anladığınızda hayrete 

düşeceksiniz. Orada Tanrı'nın, bakışlarınızla fark edemeyeceğiniz varlıklardan en büyük dünyalara ve 

yıldızlara kadar her şeyde açığa çıktığını keşfedeceksiniz. 

58 Bu şekilde, insanın yaşamın ve doğal güçlerin yaratıcısı olmadığını, sadece zaten yaratılmış olanı 

kullandığını ve dönüştürdüğünü anlayacaksınız. Bu amaçla insanı yaratılışa yerleştirdim ve böylece ona 

bahşettiğim tüm armağanları ve yetenekleri ortaya çıkarabilsin diye. 

59 Yaratılış Tanrı'nın Kendisidir ve Yaratıcı ile insan arasında var olan ilişkiyi fark etmeyen 

insanların, insanın yaptığı her şeyi ilahi güçten aldığını anlayacakları zaman gelecektir. 

60 Yaratılışı oluşturan her şeyin olduğu gibi insanın da bir gelişimi vardır. Başlangıçta 

olgunlaşmamıştı. Zekası, sürdürdüğü ilkel yaşamla uyumluydu. Ama Tanrı onun kendi dışında 

gelişmesini, neyin iyi neyin kötü olduğunu fark etmesini, böylece kendi içinde ruhsal yanını ve fiziksel 

yanını keşfetmesini sağladı, çünkü başlangıçta ruhu bunu yapamıyordu. 

Böylece insan, nereden geldiği ve nereye gittiği bilgisiyle, kendisini mükemmelliğe yönlendirmesi 

gereken yetilerinin bilgisiyle yavaş yavaş gelişti. Böylece, ona bir dünya hayatının ruhun 

mükemmelleşmesi için yeterli olmadığını açıkladığım bu zamana ulaştı. 

61 Günümüz insanının deneyiminin geçmiş çağlardaki insanlarınkinden daha fazla olduğunu 

gördüğünüzde bunun açık bir kanıtını elde edebilirsiniz. Çünkü ruh, yaşamın daha önceki yollarında 

kazanılan ışığı da beraberinde getirir. 

Ancak insan biliminin ilerlemesinden dolayı bu zamanı ışık yüzyılı olarak adlandırdınız, çünkü ilahi 

ışık her zihinde parladı. 

62 Ben, Baba, sizinle konuşuyorum. Kuşku duyan kişi için Sözümü açık ve kesin kılarım. Ses 

taşıyıcısının yeteneğine göre kendini gösterir. Onun beyni Benim bilgeliğimin aktarımını alır ve bunu 

kendi yeteneğine göre ifade eder. Ancak anlamı tüm vericiler için aynıdır. 

63 Hepinizi kabul ediyor ve kutsuyorum. 

64 İşte aranızdaki mükemmel Yargıç, düşüncelerinizin, sözlerinizin ve işlerinizin onun her şeye gücü 

yeten kudreti, adaleti ve hakikati karşısında ne kadar küçük bir öneme sahip olabileceğini anlamanızı 

sağlamak için duyarlılığınızın kapılarını çalıyor. Ruhunuz öyle bir şekilde evrimleşebildi ki, ruhunuz 

yalnızca mevcut varlığınızın günahlarını yargılamakla kalmıyor, aynı zamanda ilahi adaletime olan kadim 

borçluluğunuzu da size ifşa ediyor. 

65 Duygularınız daha büyük bir maneviyata ulaştığında, geçmişinizin anısı ve sezgileriniz sizde daha 

net olacaktır. Şimdi tüm bunlar hakkında sadece belli belirsiz bir fikriniz var. Ama yine de çarmıhınızı 

teslimiyet ve güvenle taşımanıza yardımcı olur - bu şekilde ruhunuzun arınacağından ve kurtulacağından 

emin olarak. 

66 İsa'nın omuzlarında çarmıhla soluk soluğa kaldığını gördüklerinde onunla alay edenler, bugün 

tepeye tırmanmak için çarmıhlarını gönüllü olarak üstlenmiş olanlardır. O zaman "O'nu çarmıha gerin" 

diye haykıranlar şimdi kendilerini Bana hizmet etmeye ve Beni sevmeye adadılar. 
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67 Bu çığlıklar kalbimi deldi, bu nefretler ve küfürler canımı acıttı. Ama ben onlara ölüm vermedim, 

onları bağışladım ve ne yaptıklarını bilmedikleri için onlara yeni bir yaşam verdim. 

68 Bedenimi çarmıh tahtasından ayırmış olsanız da, ruhsal olarak hâlâ çarmıha çivilenmiş 

durumdayım. Kan ve su hala benim tarafımdan akıyor ve tüm yaralar taze, çünkü hala birbirinizi 

sevmiyorsunuz, çünkü hala düşmanlıklar ve savaşlar var. 

69 Gerçekten, seni kutsuyorum: Kendinizi hazırlayın ki, vicdanınızın sesini açıkça duyabilesiniz ve 

ruhunuzun gözleri size söylediğim her şeyin doğruluğunu anlayabilsin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 249 
1 Sevgili insanlar, işte aranızdaki "Söz", İkinci Çağ'da sizinle konuşan ve bugün insan aklı 

aracılığıyla ruhsal olarak kendini gösteren "Söz "ün aynısıdır. 

2 Size doğrusunu söyleyeyim, İsa'nın insanlar arasındaki varlığı kolay değildi. Çocukluğumdan beri 

acı kadehi dudaklarıma geldi. Ama ben bunu yapmaya geldim: baştan sona acı çekmeye, size kurtuluş 

yolunu göstermeye ve size şunu öğretmeye geldim: eğer ben, yaşamın, esenliğin ve mutluluğun Rabbi, 

yeryüzünde sizin aracılığınızla acı çekmek için yüceliğimden vazgeçtiysem, sizin için ne var? Dünyevi 

dünyanızdaki mutluluklardan, zevklerden ve başarılardan ne bekleyebilirsiniz? 

3 Hıristiyan dünyası hâlâ İsa'nın dünyaya geldiği günü anmaktadır. Ancak anma günlerinde bile 

savaşın gürültüsü duyuluyor ve insanlar birbirlerini öldürüyor. Kadınlar savunmasız, çocuklar ise yetim 

bırakılır. Bu arada, Anne Meryem, sevgi örtüsünü tüm dünyaya yayar. O kalbin sıcaklığıdır, ebedi 

rahimdir, yuvadır. Bir insan olarak İsa'nın en mükemmel Annesi de aynı şekilde ahırdaki yemlikte 

başlayan ve Golgota çarmıhında sona eren ilahi dersini vermiştir. 

4 Barış, insanlığı seven, kutsayan ve insanlık için dua eden iyi niyetli insanlarla birlikte olsun. 

5 Yaratıklarım, Benden hiçbir şey istemeden Beni arayan ve sadece Benim İrademin size 

bahşettiklerini bekleyen sizler: Benim sevgimi ve nimetlerimi hissettiğinizde, onları derin bir sevgiyle 

kabul eder, düşüncelerinizi Bana emanet eder ve kendinizi mükemmelleştirmek istediğinizi Bana 

söylersiniz. 

6 Barınacak bir yuva arayan kuşlar gibisiniz. Birbirinize sıcaklık arzusuyla yaklaştınız ve Sözüm sizi 

besledi ve kalbinizi tatmin etti. 

7 Bu günde eserlerinizi Bana sunarsınız. Gözyaşlarını ve acıları geride bırakıyor ve yeni yılın 

insanlığa özlenen barışı getireceğine dair umut besliyorsunuz. 

8 Anlayışsızlık ve hayal kırıklıklarından sonra Beni bulduğunuz için Bana şükrediyorsunuz ve 

Benim tarafımdan sevildiğinizi hissettiğinizde şükran şarkıları söylüyorsunuz. 

9 Şimdi aradığınız hazineyi, mirası keşfediyorsunuz ve ruhunuza girdiğinizde, armağanlarınızı 

keşfettiğinizde, gizli ve unutulmuş yetenekleri gördüğünüzde hayrete düştünüz. 

10 Aradığınız sevgiyi, gerçek Efendiyi, sadık dostu Bende buldunuz. Ruhunuzun tüm asil telleri 

uyandı ve insanlığa Ruhumun her varlığın üzerinde titreştiğini, ışığımın herkes tarafından duyulacak Söz 

haline geldiğini ve seçtiğim enstrümanın Benim irademle öğretilerimin sözcüsü haline gelen insan 

olduğunu söyleme arzusunu hissediyorsunuz. 

Eğer Müjde sizin aracılığınızla insanlara ulaşırsa ve siz de duyulursanız, sevineceksiniz. Eğer seni 

dinlemezlerse, endişelenme, çünkü Ben insanların inatçılığını yenmek için Kendimi birçok yolla 

tanıtacağım. 

11 İkinci Çağ'da öğrencilerime şöyle dedim: "Tekrar geleceğim ve günahı doruk noktasında tanıdığı 

zaman insanın ruhuyla konuşacağım." Ama onlara ruhsal olarak tekrar geleceğim yolu gösterdim ve işte 

sözümü yerine getiriyorum. 

Öğrencilerim Bana, "Seni nasıl tanıyacağız?" diye sordular. Ve onlara gelişime ilişkin işaretler verdim. 

Ama şimdi görüyorsunuz ki, o elçiler yeryüzünde olmasalar da, bu zamanda öğretimi size iletmek üzere 

seçtiğim kişilerde Babanızın sesini tanıdınız. 

12 Golgota'ya vardığımda ve acı dolu kâsemi boşalttığımda, bugün Beni bir insanın aracılığı ile 

konuşurken dinleyenlerin çoğu oradaydı. Onlar kendileriyle konuşan O'nun kim olduğunu anlamadılar ve 

işte sizler de Benim talimatlarımı hiçe sayarak bugün Bana şöyle diyorsunuz: "Efendim, Seni seviyoruz, 

Seni takip etmek istiyoruz. Eğer başka bir zamanda Seni tanımadıysak - şimdi hatamızı görüyor ve Senden 

bağışlanma diliyoruz. Doğrudan Senin adımlarını takip edelim." 

13 Ama ben size diyorum ki: Ey yüreklerini açan ve Sözümün verimli bir tohum gibi filizlenmesine, 

büyümesine ve meyve vermesine izin veren öğrenciler - bu öğretinin tüm faydalarını içinizde bırakmasına 

izin verin ve bunlar hemcinslerinizin iyiliği için olsun. 

14 İnsan ruhunun gerçeği arayacağı zaman yaklaşmaktadır. O zaman tohumum yeryüzünün tüm 

yüzeyine ekilecek ve her yerde elçiler ortaya çıkacak. 
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15 Bugün kendinizi hazırlayın, mücadelede sabırlı olun. Tüm acılarınız ödüllendirilecek. Acılarınızı 

hafifletecek olan şefkatimi ve bağışlayıcılığımı hissedin. Bana saf olarak gelmek için kendinizi bu şekilde 

arındırın. - Sizinle bu şekilde konuştuğumda, huzur hissedersiniz ve kalbiniz dinginleşir. 

16 Sıkıntılarınızı geride bırakın, Beni acı çekerek aramayın. Sevgi olan Bana gel. 

17 Sizi güçlü görmek istiyorum, çarmıhınızı sabırla taşıdığınızı ve yolunuz boyunca hediyeler 

dağıttığınızı görmek istiyorum. Size sunduğum esenliğe her zaman layık olabilmeniz için her bir işinize 

dikkat edin. 

18 Siz çok sayıda insan, çocuklarım, buraya ışık arzusuyla gelen sizler: Acılarınızı unutabilmeniz için 

sözlerimi, düşüncelerimi bekliyorsunuz. 

19 Burada toplandınız ve öğretilerimin anlamında benim ışığımı buldunuz. Birbirinizle 

konuştuğunuzda, sizi bu sözde Beni aramaya yöneltenin tek ve aynı neden olduğunu ve bu nedenin 

gerçeğe susamışlık, sevgiye susamışlık olduğunu anladınız. 

20 Size vermek zorunda olduğum şey çok azdı, insanlar, çünkü Benden istediğiniz her şeyi zaten 

ruhunuzda taşıyorsunuz. Size sadece varlığınızın ebediyetine bakmanızı, böylece orada mirasınızı ve 

zenginliklerinizi keşfedebileceğinizi söylemeliydim. 

21 Sadece benim ışığım ruhun gözlerini gerçeğe açar, sadece bu gerçek bilgeliğe giden hiç bitmeyen 

yolu, kurtuluşunuza giden yolu aydınlatır. 

22 Bu yolda ne kadar çok arama yaparsanız, o kadar çok şey bulursunuz, ne kadar çok dalarsanız, o 

kadar büyük hazinelerle karşılaşırsınız - saklı olan ama ruhunuzda ve ona ait olan yaşamda mevcut olan 

hazineler. 

23 Unuttuğunuz ne kadar çok zenginlik ve yol boyunca keşfedeceğiniz ne kadar çok mucize var! 

24 Kendinizi ilhamlarıma ve çağrılarıma açık hale getirmek için hâlâ öğrenmeniz gereken çok şey var. 

Sizi kimin çağırdığını anlayamadan ruhani olanın titreşimlerini ne kadar sık algılıyorsunuz! Bu "dil" sizin 

için o kadar kafa karıştırıcıdır ki, onu anlayamazsınız ve sonunda ruhani tezahürleri halüsinasyonlara veya 

maddi nedenlere bağlarsınız. 

25 Ruhun gerçek evinin etkisini almasına izin vermeyen kalpleriniz katı ve zihinleriniz aptaldır. Eski 

zamanlarda Tanrı'nın halkı böyle değildi: Ruhsallaşma, İlahi Yasa'yı yerine getirmeye ve yeryüzünün 

yasalarına itaat etmeye çalışan basit kalpli ve yüce ruhlu insanlar tarafından geliştirildi. 

26 O zamanlardaki gibi yeniden hissedilmek ve sevilmek istiyorum, ama daha ruhani bir şekilde. 

27 Bu, peygamberler, Sözüm ve elçilerimden biri aracılığıyla duyuruldu. Tüm bu vahiyleri gerçekten 

bir araya getirebilseydiniz, yaşadığınız bu zamandan ve tanık olduğunuz tezahürlerden bahsettikleri netlik 

karşısında hayrete düşerdiniz. 

28 İnsan aklı aracılığıyla yaptığım duyuru kısa sürecektir. Çünkü uzun sürseydi, dururdunuz, sadece 

benim sözümden zevk almaya kendinizi ayarlardınız ve sonunda varlığıma alışırdınız. Bu nedenle, bu 

formdaki tezahürüm yakında sona erecek ve o zaman kendinizi duyduklarınızı çalışmak, varlığımı 

hissetmek için duanızı mükemmelleştirmek ve mucizelerime layık olmak için kendinizi daha iyi 

hazırlamak zorunda bulacaksınız. 

29 Sizden iki hatadan kaçınmanızı istiyorum: ibadet alışkanlığınızda durmak ve çok hızlı ilerlemek. 

Önünüze koyduğum hedefe doğru tereddütsüz adım adım ilerleyin. Bu şekilde yavaş yavaş yükselecek, 

ruhunuzdaki lekeleri temizleyecek ve borçlarınızı ödeyeceksiniz. Mükemmelliğe eriştiklerinde tüm 

ruhların evi olması mukadder olan ebedi yaşama her zamankinden daha fazla yaklaşacaksınız. 

30 Beni duyduğunuzda, ey küçük çocuklarım, bazıları dua eder ve benden af diler, bazıları da ağlar. 

Sevgi, pişmanlık ve korku gözyaşları görüyorum - hepsini kabul ediyorum. Tüm "dilleri" nasıl 

yorumlayacağını bilen Üstadınız tarafından ne kadar çok şekilde duyulduğunuzu fark edin. 

31 Beni duyduğunuzda, bu saatin geçmesini istemezsiniz. "Ne kadar huzur, ne kadar sükûnet, ne 

kadar sonsuz mutluluk!" diyor ruhunuz Bana. Ama sana cevap veriyorum: Bu huzura, bu mutluluğa, 

ruhsal yaşamda hissetmenin, sevmenin, bilmenin ve muktedir olmanın mutluluğuna bir saatliğine değil, 

sonsuza dek sahip olacaksınız. 

32 O Vaat Edilmiş Topraklar'da sizi bekleyeceğim ve Bana ulaşana dek ışığım yolunuzda size eşlik 

edecek. Çünkü ben yolunuzu aydınlatmak için parlayan ışığım. 

33 Tanıklığınızı duyanlar imanınızı paylaşabilsinler diye, Sözümde size gerçekleştiğini gördüğünüz 

peygamberliklerde bulundum. Şimdiye kadar inançsız yaşamış ve aniden gözlerini açarak kendileri 
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hakkında sonsuz yaşamı ve kendi içlerinde Tanrısallığın benzerliğini keşfedenler için ne kadar büyük bir 

sevinç olacaktır! O anda bu varlıklar için varoluş değişecektir; çünkü artık isteyenlere değil, şükredenlere 

ait olacaklardır. Çünkü isteyenler bunu yeterince sahip olduklarının farkında olmadıkları için yaparlar; 

şükredenler ise bunu hak ettiklerinden daha fazlasına sahip olduklarına inandıkları için yaparlar. 

34 Doğanın harikalarını düşündüğünüzde ve İlahi sevgi ve merhametin bir nesnesi olduğunuzu fark 

ettiğinizde, kalplerinizden minnettarlık akmadı mı? O anda Bana hayranlığınızdan, 

alçakgönüllülüğünüzden ve Benim büyüklüğümü itiraf etmenizden daha büyük bir minnettarlık kanıtı 

verebilir misiniz? O zaman yüreğinizi Benim için alevlendiren ne acı, ne zorluk, ne de bencillikti. 

35 Ne zaman bir şükran duası fısıldasanız, bu duyguyu doğrulayan işlerle ona eşlik edin. 

36 Sizden tüm hataları uzaklaştırmalıyım, çünkü sizinle bu şekilde konuştuğum süre zaten çok kısa ve 

1950 yılı sona erdiğinde, işimi daha iyi anlayacaksınız çünkü öğretimi ruh dünyamın bilge öğütlerinin 

yardımıyla daha derinlemesine incelemiş olacaksınız. İlahi mesajı iletme görevi kendilerine emanet edilen 

ses taşıyıcıları, sorumluluklarının daha fazla bilincinde olarak kendilerini hazırlayacaklardır. 

37 Sözümü geri çektiğim zamana kadar, aranızda ibadet ve geleneklerden bir temizlik olmalıdır. O 

zaman gerçeğin sancağı olan Beni takip etmek isteyen yola çıkacak ve Beni takip edecektir; bencillik ve 

kişisel çıkar peşinde koşarak saf olanı bozmakta ısrar eden ise itaatsizliğinin ve uyanık olmamasının 

sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. 

38 Çocuğu cezalandıran ben olmayacağım: cezasını kendisi çekecek. Her ot kökünden sökülüp 

atılacaktır. 

39 Ben bu spiritüalist insanları özgürleştirdim, onların "alanlarını" aydınlattım ve onlar için engelleri 

ve bariyerleri kaldırdım. Ancak bu kadar çok faydasının yanı sıra büyük bir sorumluluk da taşımaktadır. 

İzleyin ki, size ne yapmanız gerektiğini gösterecek ve sizi her zaman uyanık olmaya teşvik edecek olan 

vicdanınızın sesini açıkça duyabilesiniz. 

40 Ruhsal gelişiminizi engelleyen bir fanatizme sizi bağlayan zincirleri kırmak için çaba sarf ettiğiniz 

için, size hazırlık olarak hizmet eden bu yıl boyunca, birçok önyargıdan kurtulmak için sağlam bir iradeye 

sahip oldunuz. O zamandan beri kendinizi daha özgür ve gerçeğe daha yakın hissettiniz. Artık mücadele 

için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. 

41 Ne kadar çok olay olacak! İnsanoğlunun yarattığı ne kadar çok küçük dünya yok olacak! Size 

doğrusunu söyleyeyim, her sahte büyüklük ve her bencil iş boşa çıkacaktır. 

42 Aranızda benim öğrettiklerimi anlayan çok az kişi var. Ama ayrılış anım geldiğinde, öğrencilerimi 

savaşla yüzleşmeleri için gerekli bilgi ve güçle bırakacağım. Çünkü Üstat size karşı hoşgörülü, çünkü 

küçük de olsa değerli olan ve kabul ettiğim çabanızı görüyorum. 

Ruh için çalıştığınıza, bugün gözyaşlarıyla ektiklerinizin yarın tatlı meyveler vereceğine 

inanıyorsunuz. Bunu bilen kim zamanını boşa harcamaya cesaret edebilir? 

43 Yakında öğretilerimin farklı dillerde yayınlandığını göreceksiniz. O zaman sözlerim, öğretilerim 

sizi uzak diyarlardaki insanlarla temasa geçirecek ve birbirinizi hiç görmemiş olsanız bile birbirinizi 

tanıyacaksınız. Aranızda karalar ve denizler olsa da, benim İşim aracılığıyla birleşecek ve bir olacaksınız. 

44 1950 yılı sona ererken, birçoğunuz arasında belirsizlik ve şüphe olacaktır. Benim tezahürüme 

inananlardan daha büyük bir zekâya sahip olan bazıları neden benim vahiylerimden şüphe ediyor? Çünkü 

benim gerçeğimi yargılayabilecek olan ne insan bilgisi ne de aklıdır ve insan bunu anladığında, yeni olan 

her şeye karşı, kendisine yabancı olan her şeye karşı, bilinçsizce reddetmek için korkuya kapılır. Ama siz, 

zayıflar, eğitimsizler, zekâlarıyla tanınanların yüksekliğine ulaşamayanlar, inananlarsınız ve ruhsallığın 

gizemlerini araştırabilirsiniz. Neden? Çünkü sonsuz yaşamı ve onun mucizelerini zihne açıklayan Ruh'tur. 

45 İnsan zekası şimdi savaşacağınız bir gücü temsil eder, çünkü insan onun aracılığıyla Ruh 

aracılığıyla kendisine ifşa edilmemiş olan ruhani fikirleri ve kavramları kendisi için yaratmıştır. 

46 Bu mücadele için güçlü olmalısınız - aynı şekilde ruhtan kaynaklanan bir güçle. Gücünüz asla 

bedeninize, paranın gücüne ya da dünyevi araçlara dayanmayacaktır. Yalnızca içinizde yaşayan gerçeğe 

olan inancınız sizi mücadelede muzaffer kılacaktır.  

47 Sözüm uluslarda duyulduğunda dünya çalkalanacak, çünkü bu vahiy için hazırlanan insanların 

ruhu sevinçle ve aynı zamanda korkuyla harekete geçecek. O zaman gerçeği bilmek isteyen kişi kendini 

materyalist fikirlerinin esaretinden kurtaracak ve bakışlarına sunulan ışık dolu ufuklarla kendini 
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yenileyecektir. Ancak zihnini karartmakta ve bu ışığa karşı mücadele etmekte ısrar eden kişi bunu 

yapmakta hâlâ özgürdür. 

48 Maneviyata yönelik kalp değişimi uluslar arasında dostluk ve kardeşlik getirecektir. Ama kendinizi 

hazırlamanız gerekiyor, çünkü çatışma büyük olacak. İnsanlar savaşlarda birbirlerine karşı 

ayaklandıklarında, bu benim isteğim olduğu için değil, Tanrı'nın yasasını anlamadıkları içindir. 

49 Ruhun gelişimi adil bir yasaya tabi olduğundan, insan bu yolda arınır. Bu şekilde kendisi 

aracılığıyla Tanrı'nın önünde doğru olur. 

50 İçinde bulunduğumuz zaman insanlığı doğru yoldan çok uzaklaştırmıştır. Savaş, açlık, salgın 

hastalıklar, keder ve yıkım, dünyada hüküm süren merhamet, maneviyat ve adalet eksikliğinden söz eden 

seslerdir. 

51 Size barış için ilham verdiğimi anlayın. Sizi asla savaşa teşvik etmedim. 

52 Bu kaosun ortasında, size başka zamanlarda söz verdiğim şeyi açıklamak için - küçük ve 

alçakgönüllü olmanıza rağmen, ruhsal hazırlığınızın ve inancınızın sizi İşimin cesur askerlerine ve özverili 

havarilerine dönüştüreceğini söylemek için - size öğrettim ve sizi tutkuların kasırgasından çektim. 

53 Dünya Benim Varlığımı sizde hissedecek, bugün unutulan Yasamı hatırlayacak ve yeni vahiyleri 

ve öğretileri bilecek. İnsanlık, sevgi eserlerinin tanıklığını aldığında Beni tüm görkemimle görecektir. 

54 Büyük denemeler karşısında imanınız zayıflarsa, hemcinslerinize iman aşılayamaz, hastaları 

iyileştiremez, günahkârların yüreğini titretemez ve acı çekenleri teselli edemezsiniz. Yolları aydınlatma, 

muhtaçlara kapıları açma gücünden geçici olarak mahrum kaldığınızı hissedeceksiniz. Kör adama 

rehberlik etmek için elinden tutmaya layık olmadığınızı hissedeceksiniz ve o zaman yüreğiniz acı acı 

ağlayacak. Sadece Bana olan tüm güveninizle dua ederseniz, sizi kabul eder, sizi işitir, ruhunuza huzur 

verir ve imanınızın lambasını sevgimin sönmez ışığıyla aydınlatırım. 

55 Sizden bir halk, Yasamda birleşmiş, birbirini seven, içinde kötü niyet olmayan bir aile yaratmak 

istedim ki, hemcinslerinize örnek olasınız ve mabedimin temeli olabilesiniz. 

56 Sizden imkânsız bir şey istemiyorum, sadece sözlerinizde ve çalışmalarınızda doğruluk olmasını 

istiyorum. Eğer talimatlarımı alçakgönüllülük ve anlayışla yerine getirirseniz - yaşamınızda erdem ve 

sadeliği ifade ederseniz, hemcinslerinizin ruhunu uyandırmak için ne konuşmanız ne de çaba sarf etmeniz 

gerekecektir. O zaman aktif hayırseverliğinizin tanıklığı yeterli olacaktır. 

57 Bu sorumluluk sadece sizin üzerinizde olmayacak. Gelişim yolunda ileriye doğru bir adım atmayı 

başaracak yeni insan kalabalıkları, yeni "işçiler" ve en az sizin kadar, hatta daha büyük bir şevk ve sevgiye 

sahip yeni "askerler" olacaktır. 

58 İkinci Çağ'ın on iki havarisine hastaları iyileştirmeyi, komşularını sevmeyi, hakaretleri affetmeyi, 

ele geçirilmiş olanları serbest bırakmayı ve "ölüleri" sevgi sözleri ve işleriyle yeni yaşama döndürmeyi 

öğrettiğim gibi, öğretilerimin gerçek havarileri olabilmeniz için size de öğrettim. 

59 Zihninizi dinlendirin, aklınızı eğitin, çünkü size gerçekten söylüyorum, hazırlığınıza göre Benden 

alacaksınız ve size şunu söyleyebilirim: İşte sizinle yeniden birlikte olacağıma dair verdiğim sözü yerine 

getiriyorum. 

60 Varlığınızın en iç kısmından Benimle konuşun, çünkü Ben sizin ruhani dilinizi duyuyorum. Kendi 

talihsizliğinizi Bana gösteriyorsunuz ama Ben de bu zamanda insanlığın bir acı kadehi olarak boşalttığı 

acıları gördüğünüzde acı çektiğinizi görüyorum çünkü dünya Beni reddetti, günaha kapıldı ve cehaleti ve 

ıstırabıyla saldırıyor. İnsanlara rahatlık, huzur ve ruhları için ekmek vermek üzere her kalbin kapısını 

çalmak için alçakgönüllülükle yaklaşıyorum. Ama insan Beni unuttu, Beni kendisinden uzaklaştırdı, çünkü 

Beni tanımadı. İnsan geçmişi için ağlar, çünkü Beni çok uzakta sanır, çünkü şu anda size verdiğim bu 

Sözü duymamıştır. Bu nedenle, insanlık arasında yerine getirmeniz gereken yüce görevi size bir kez daha 

hatırlatıyorum. 

61 Ruhları uyandırabilesiniz diye, huzurumu iletebilesiniz diye, nasıl dua edileceğini bilmeyenler için 

dua edebilesiniz diye, insan kardeşlerinizin acısını hissederek onlar için dua edebilesiniz diye sizi gücümle 

doldurdum. 

Sizler, sevgi, kardeşlik ve bağışlama dolu ilk adımları atmaları için uyandırdığım ve armağan ettiğim 

kişilersiniz. Size verdiğim talimatları öğrenen ve uygulayan gerçek öğrenciler olun. Çünkü sizi yeryüzünde 

öğrencilerim olarak bırakacağım. 
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62 İnsanlar: Aranızda, Sözümün anlamıyla yetinmeyen, ruhsal tezahürüme gerçek bir inanç 

duymayan, Beni materyalizmde, ilahilerde ve kelime dualarında, ayinlerde ve törenlerde arayan 

inançsızlar var, çünkü ruhları henüz gerçekte güçlenmedi ve bu nedenle Benden uzaklaşıyorlar. 

63 Sana birçok şey öğrettim. Yüreğinizde Benim için hazırladığınız tapınakta yaşayacağınıza söz 

verdim. Ancak maddeleştirilmiş bir kültü uygulayanlar Beni hoşnut ettiklerine ve görevlerini daha iyi 

yerine getirdiklerine inanırlar. Ama ben onlara diyorum ki: Talimatlarımı size açıkça ilettim. Neden 

uykuda kalmaya devam ediyorsunuz? 

Sizinle çok konuştum ama çok az şey öğrendiniz. Size büyük vahiyler getirdiğimde, "Baba'ya 

tapınmanın bu yolu bizi memnun etmiyor, kendi tapınma biçimlerimize sadık kalacağız" diyerek onlara 

isyan ettiniz. Çünkü Baba'ya ruhtan ruha tapınma şeklini öğrenmedik." 

Ama sana söylüyorum: Zaman geçecek ve siz uyumaya devam edeceksiniz ve ruhunuzu yücelten 

görkemli uyanışa sahip olamayacaksınız. Yarın Benim tarafımdan öksüz bırakılmış hissedeceksiniz ve Ben 

size çok yakın olmama rağmen, Beni hissetmeyeceksiniz çünkü Beni hissetmeyi öğrenmediniz. 

64 Ey sevgili insanlar, Babanızın her zaman sizinle konuştuğunu hatırlayın. İkinci Çağda, İlahi Üstat 

size yükseliş yolunu gösterdi ve gerçek Anavatana erişebilmeniz için ayak izlerini bıraktı. Şimdiki 

zamanda, ruhunuzu aydınlattım, İlyas gibi çalışmaya başlayabilmeniz için sizi Sözüm ve lütfum 

aracılığıyla hazırladım. Bu şekilde insanların liderleri olabilirsiniz. 

65 Bu, seçilmiş İsrail halkının on iki kabilesini bir kez daha İlahi "Söz "ün talimatını almak üzere 

birleştirdiğim ve topladığım zamandır. Efendi olarak, öğretimi aranızda duyulabilir kıldım. Sizi Sözüm 

aracılığıyla hazırladım, yönlendirdim. Ancak sizinle olan bu iletişim şekli yakında geçecek. 

66 "İsrail, insanlığın lideri ol, ona bu sonsuz yaşam ekmeğini ver, ona bu ruhani çalışmayı göster, 

böylece çeşitli dinler benim öğretilerimde kendilerini ruhanileştirebilsinler ve bunun üzerine 

Tanrı'nın krallığının tüm insanlara ulaşmasının yolu." 

67 Size süt ve bal veriyorum çünkü sizler yerine getirmeniz gereken zor bir misyona sahip 

insanlarsınız - omuzlarınızda ağır bir yük olmayacak bir misyon. Sizler Beni bir kez daha tanıyan ve 

ruhanileşme ile dolu olarak bayrağınızı insanlığın önünde göstermek için yola çıkmak isteyen 

insanlarsınız. 

68 Size Benimle uyum içinde yaşamayı ve tüm eylem ve düşüncelerinizde alçakgönüllü ve sade 

olmayı öğrettim. Size, insanoğlu kendini öldürmek için savaşlarını kışkırtırken, dünyanın nefreti ve 

cehaletiyle savaşmak için ellerinizde ışık silahlarını taşıyarak Benim İlahiliğimin askerleri olmanız 

gerektiğini öğrettim. 

69 Halkım, çevrenizde insanların korku ve acı içinde nasıl mücadele ettiklerini ve onlara İlahi 

Ruhumun tesellisini, cesaretini ve sevgisini getirmeye çağrılanların sizler olduğunuzu fark edin. 

70 Görevinizi bu şekilde yerine getirdiğinizde, benim huzurumu hissedecek ve insanların bu huzuru 

paylaşmasına izin vereceksiniz. Tüm dünyevi hırslardan vazgeçin ve kendinizi benim sevgimle giydirin ki 

merhametim sizin aracılığınızla tüm dünyada tezahür etsin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 250 
1 Benim Vaat Ülkesi'nden bahsettiğimi duyan hangi ruh orada yaşama özlemi duymaz? Aranızdaki 

ilanımın amacı, ruhunuzun Yaratıcınızın görkeminin algılanabileceği ışık ve ebedi huzur dünyasına 

ulaşmasına yardımcı olmaktır. Ruhunuzu bekleyen o sonsuzluğun, o yaşamın kapılarına ulaşabilmeniz için 

her zaman sizin için bir yol çizilmiştir. 

2 Sizi bağışladım ve kefaret yükünüzü hafiflettim ki daha hızlı ilerleyebilesiniz, suçluluk duygunuzu 

temizleyebilesiniz ve yolculuğa yeniden başlamak için güçlenmiş hissedebilesiniz. Yeryüzündeki 

göreviniz ve mücadeleniz büyüktür, ancak bu savaş ve felaket zamanlarında daha da büyüktür; öyle bir 

adanmışlıkla dua etmeyi öğrenmelisiniz ki, başkaları tarafından görünmez ve dokunulmaz olan ruhunuz 

savaşın yayılmasını durdurabilsin ve ulusların üzerine barış örtüsünü yayabilsin. 

3 İçinde yaşadığınız bu ulus Yeni Yeruşalim değildir, çünkü bu kent sizi ruhsal dünyada 

beklemektedir. Ama bu zamanda benim tezahürüm için seçildi ve sizi elçim Yuhanna'nın kendinden 

geçerken gördüğü beyaz parlayan şehre götürecek bir kapı gibi olacak. 

4 Şehrinize yabancılar gelecektir ve farklı bir ırktan oldukları için onları hor görmeden, ruh 

kardeşiniz olarak görmelisiniz. 

5 Birkaç dakikalığına düşüncelerinizi kaldırın ve savaşın gürültüsünün, insanların ağıtlarının, 

annelerin acılarının, çocukların ağlamalarının kalbinize ulaşmasını sağlayacağım, böylece görevinizi 

anlayabilir ve yerine getirmeye başlayabilirsiniz. Şimdi, zengin cimrilerin, güçlülerin ve hatta bağımlı 

ulusların güçlerinin ellerinden alındığını ve sahibinin izni olmadan servetini artırmak için yabancı şeyleri 

gasp edenleri gördüğünüz bir yargı zamanıdır. Onun için de, sahip olduklarının başka eller tarafından 

hukuksuzca elinden alındığını göreceği gün gelmiştir. 

6 Siz, maddi yoksulluğunuzla, Benim yargımdan muaf olduğunuzu sanıyorsunuz. Ama size 

yanıldığınızı söylüyorum, çünkü size teslim ettiğim ruhani zenginlik sayesinde siz de zengin bir cimri 

olabilirsiniz. 

7 Bugün sizden, ulusların çektiği acıyı hissetmeye çalışmak için düşüncelerinizi yükseltmenizi 

istedim. Ama gördüm ki, soluduğunuz havaya o acı sinmiş olsa bile, henüz hemcinslerinizin acısını 

hissedemiyorsunuz. İnsanlığı aşağı çeken acıyı anlayabilmeniz için sizin de bu sınavdan geçmeniz ve o 

bardağı boşaltmanız gerekecek mi? Kalbiniz hala katılaşmış durumda ve sevginin kristal suları ondan 

akmıyor. 

8 İnsanlara hizmet etmek için yola çıkan kişi ne mutludur, çünkü onlara eziyet eden zorlukları 

görmüştür. İşini bitirdikten sonra göğsümde dinlenmesine izin vereceğim. Unutmayın: hayat size 

gülümsediğinde, acı çekenlere kayıtsızca baktınız. Sefaletle tanışmış ve görkemli bir yaşama kavuşmuş 

olan diğerleri ise, kapılarını çalanlara yardım etmek yerine, onları huzurlarından kovar ve onlara şöyle 

derler: "Yolunuza gidin, benim acı çektiğim ve mücadele ettiğim gibi acı çekin ve mücadele edin, o zaman 

siz de benim bunca çabayla elde ettiğim şeye sahip olacaksınız." 

9 Doktrinim size şunu öğretir: Kalbinizin manevi ruhunuzun ışığında sahip olduğu huzuru büyük 

denemeler ve acılar yoluyla elde etmiş olsanız da, bu mücevherleri, onlara sahip olmak için liyakat sahibi 

olup olmadıklarını öğrenmeye çalışmadan hemcinsleriniz arasında dağıtmalısınız. 

10 Sözüm sizde Lazar'ı yaşama döndürdüğü zamanki gibi bir etki yarattı. Ölümün nefesi kalplerinize 

girmiş ve huzurunuzu sürekli tehdit eden savaştan sağ çıkma umudunuzu yok etmişti. Ama savaş 

haberlerinin geldiği aynı anda, basit ve alçakgönüllü yüreklerden oluşan bir topluluğun bağrında Efendinin 

sesinin duyulduğunu öğrendiniz ve bunun doğru olup olmadığını, böyle bir mucizenin mümkün olup 

olmadığını kendinize daha derinlemesine sormadan, Benim Barış olduğumu bilerek Beni arzulamaya 

geldiniz. 

11 Bu sesi duyduğunuzda, ruhunuzun tüm telleri kıpırdandı ve şöyle haykırdınız: "Konuşan sensin, 

Rabbim!" Yine de imanınız henüz mutlak hale gelmedi, çünkü Benimle birlikte olmanıza rağmen, 

Benimle birlikte bir teknede yolculuk eden öğrenciler gibi hala korkuyorsunuz. Denizin dalgalarının 

kabardığını gördüklerinde, "Tanrım, Tanrım, kurtar bizi, yok oluyoruz" diye haykırdılar. 

12 Ey insanlar, merhametimin koruması altında olduğunuz halde neden korkuyorsunuz? Benim 

gücüme neden güvenmiyorsunuz? Beni duymak için gösterdiğiniz çabanın yararsız ve verimsiz olmasına 

izin vermeyin. Birçok kişinin uzak yerlerden Sözümü duymak için geldiğini düşünün. Diğerleri ise 
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ailelerinin şüpheciliğinin üstesinden gelmek zorundadır. Diğerleri de kendilerini dünyevi işlerini ve 

dünyevi görevlerini terk etmek zorunda hissederler ve bu fedakârlık sonuçsuz kalmamalıdır. 

13 Unutmayın: Şüphe ve güvensizlik yerine tüm inancınızı Sözüme verebilirseniz, sevginizin ateşiyle 

ruhunuza yazıldığında, sizi her an aydınlatacak ve her denemenizde sizi cesaretlendirecektir. 

14 Ruhunuzun esaret zincirlerinden korktuğu çok şey var, çünkü o acı kadehinin tadını zaten biliyor. 

15 Barışı her şeyden çok seviyorsunuz ve ruhunuzun bu özlemi Beni size çeken şeydir, ey insanlar. 

Çünkü esenliğin bütünüyle Bende yoğunlaştığını biliyorsunuz. Bunu çeşitli insani kurumlarda, güçlü 

kişiler arasında ya da modern bilimin en ileri teorileri arasında aramanız boşuna olacaktır, çünkü insanlık 

bu hazineyi kaybetmiştir. Eğer insan attığı bu armağanı geri almak istiyorsa, tıpkı sizde olduğu gibi, onu 

geri dönülmez bir şekilde Benden istemelidir. 

16 Size verdiğim talimat tüm çocuklarım için açık ve anlaşılırdır. Çünkü sizi, insanlığa huzur bulmak 

için Beni aramanın en iyi yolunu gösteren bu İyi Haber'in habercileri olarak hazırlamak istiyorum. 

17 İsa, İkinci Çağ'da, bilgeliğini bilgili ve eğitimli kişilerden gizlediği, ama alçakgönüllü kişilere 

verdiği ve açıkladığı için Babasına teşekkür ettiğinde, size verdiğim söz burada yerine geldi. Evet, halkım, 

çünkü bilgin dediğiniz kişiler kendilerini şişiriyor ve sıradan insanlara yalnızca Benden aldıkları ekmeğin 

kırıntıları olarak gördükleri şeyleri öğreterek onları bastırmak istiyorlar. Öte yandan yoksullar, hayatın 

getirdiği zorlukları ve bununla birlikte gelen yoksunlukları kesinlikle bilen 'küçük insanlar' - bir şeyi 

kendilerinin olarak adlandırabildiklerinde, bunun kendileri için çok fazla olduğunu hissederler ve bu 

yüzden onu başkalarıyla paylaşırlar. Şimdi ekliyorum: Eğer açgözlü adam cömert bir adam olursa ve 

kibirli adam alçakgönüllü bir adam olursa, erdemli yaşamayı bilen kişi için sakladığım her şeyden anında 

pay alacaklardır. Çünkü Benim sevgim kısmi değildir, her şeyi kucaklar, tüm çocuklarım içindir. 

18 Tüm bunları bilmelisiniz. Eğer bir kimse benim öğretilerimde bilge olmak istiyorsa, bunu 

başarmak için önce kral yaptığım ve o kadar bilge olan Süleyman gibi alçakgönüllü olması gerektiğini 

unutmasın ki, öğütlerinin ve yargılarının bilgeliğiyle hayrete düşürdüğü o dönemin dünyasında adı ünlü ve 

çok saygındı. Ama buyruklarımı çiğnediğinde tüm gücü, bilgisi ve görkemi adaletimin kudreti altında yok 

oldu. 

19 İnsanlar, tıpkı İsrail'in yaşamak ve üstesinden gelmek zorunda kaldığı onca zorluk ve çatışmadan 

sonra Vaat Edilmiş Toprakları alması gibi, barış için savaşın ve çalışın. Onunla İsrail hakkında 

konuştuğumda ruhunun Beni çok iyi anladığını biliyorum, çünkü o tohumu varlığında taşıyorsun ve o tarih 

senin ruhunda yazılı. 

20 Onun deneyimi, gelişimi ve bilgisi vardır, ruhunda açılan, ona yasayı gösteren ve onu hataya 

düşmekten koruyan kitap vardır. Ruhunuzun bu zamanda, diğer ırklarda ve halklarda olduğu gibi sizi 

materyalist yapacak eski dünyevi mülklerden uzakta yeniden bedenlenmesine neden oldum, böylece tek 

tutkunuz insanlık için manevi bir gedik açmak, adımlarını nereye çevirmesi gerektiğini göstermek ve onu 

adalet ve sevgi Krallığımın huzuruna götürmek olacaktı. 

21 Bugün merhamet dileyerek geliyorsunuz ve kim merhamet görmediğini söyleyebilir? Hastalar 

iyileşti, yorgun gezginler huzur buldu, ruhanileşmeye aç ve susuz olanlar açlıklarını ve susuzluklarını 

giderdi. Ama yine de Beni izleyenler arasında uyanmamış olanlar, şüphe edenler ve inanmak için kanıt 

isteyenler var. Onlara, Benim isteğime göre ihtiyaç duydukları her şeyi veririm. Ama onlara verdiğim 

dünyevi mülkler değildir. Çocuklarım için ruhun mallarına sahibim ve onlardan, benden merhamet ve 

insan kardeşlerine sevgi işleriyle onları isteyene kayıtsız şartsız vereceğim. 

22 Varlığımın bir parçası olan ruhani ruhu arıyorum, ona talimat vermek ve yol göstermek için, onu 

yüceltmek ve Bana gelmesini sağlamak istiyorum, ama hepsi Beni tanımıyor ve Beni nasıl kabul 

edeceklerini bilmiyorlar. Dünya ve onun sayısız sıkıntıları yüreğinizi kararttı ve artık ruhani yaşamı 

düşünecek gücünüz kalmadı. Ama size diyorum ki, bugün dünya size karşı düşmanca bir tavır takındığı 

için, daha büyük bir şevkle Benim sonsuz sevgime sığınmalısınız. 

23 Öğretilerim kristal berraklığındaki su damlaları gibi yavaş yavaş size akıyor. Her ruha tavsiye 

ettiğim Çalışmaya olan inancın, umudun ve güvenin temellerini yavaş yavaş atar. 

24 Doğanın güçleri insana karşı serbest bırakılır. Korkmamalısınız çünkü kötülüğü yenmeniz ve 

hemcinslerinizi korumanız için size yetki verdiğimi biliyorsunuz. Bu yıkım unsurlarına durmalarını 

emredebilirsiniz ve onlar da buna itaat edeceklerdir. Dua etmeye ve uyanık kalmaya devam ederseniz, 

mucizeler yaratabilir ve dünyayı şaşırtabilirsiniz. 
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25 İçtenlikle dua edin, Ruhumla iletişim kurun, bunu yapmak için belirli bir yer aramayın. Bir ağacın 

altında, yolda, bir dağın tepesinde ya da uyuduğunuz yerin bir köşesinde dua edin; sizinle konuşmak, sizi 

aydınlatmak ve size güç vermek için aşağı ineceğim.  

26 Bu sözü duyduğunuzda, yüreklerinizi açın ve ışığının sizi canlandırmasına izin verin ve daha 

sonra, saf ve hazır olduğunuzda, dünyaya çıkın ve aldığınız şeyin tanıklığını yayın. 

Birçokları Bana ilk meyvelerini sevinçle sunarken, diğerleri tohumlarını korkuyla saklar. Bunlar tüm 

güçlerini kullandılar ama yine de özledikleri meyveyi alamadılar. Ama ben onların gayretini, sevgisini 

görüyorum ve onlara şöyle diyorum: Umut edin, sebat edin ve biçeceksiniz. 

27 Kötü tohumun yeşermemesi, toprakta filizlenmemesi için dikkat edin. Bugün çalışın, çünkü zaman 

ekim için uygun ve ben de size ekimde yardımcı olacağım. 

28 Ulusunuzu İkinci Yeruşalim'in görüntüsü olarak belirledim. Yakında farklı ırklardan kardeşleriniz 

buraya gelecek ve çiçek açtığını gördüklerinde güç arzuları uyanacak ve sizi yağmalamak isteyecekler. 

Sizi uyarıyorum ve size söylüyorum: Ulusunuzu yorgun gezginlere barış, açlara ekmek ve ruhlara ışık 

sunmak için hazırladım. Yabancıların efendi, sizin de köle olmanızı istemiyorum. Barış içinde 

yaşayabilmeniz için size sevgi, adalet ve doğruluk ilhamı veriyorum. 

29 Zamandan yararlanın ve öğretimi inceleyin, çünkü bu yolla konuşmayı bırakacağım 1950 yılı 

şimdiden yaklaşıyor. Sizi düzeltmeme ve adım adım mükemmelliğe ulaştırmama izin verin. 

30 Meryem sizin için dua eder ve siz onu görmeseniz bile, onun sevgisinin ve tesellisinin bir lütuf çiği 

olarak varlığınıza indiğini hissedersiniz. O zaman acı çekenler umutla doldu, günahkârlar arındı ve hepiniz 

O'nun tarafından kutsandınız ve "meshedildiniz". Acılarınız için teselliyi Kutsal Anne'de arayın. O'na 

sevgiyle yönelen çocuklarından yardımını ve korumasını esirgeyebileceğini mi sanıyorsunuz? Hayır, 

insanlar, O'nun İlahi Ruhunda yalnızca sevgi, samimiyet ve merhamet bulacaksınız. 

31 Dünya kadınları, Meryem'i kendinize örnek alın, onun erdemli bir kadın ve fedakâr bir anne olarak 

sizinle birlikte yaşadığı zamanları hatırlayın; ruhunuzun yeni bir cesaretle dolduğunu hissedeceksiniz. 

32 Ve siz, benim suretimde yaratılmış, imtihan yolundan geçmekte olan ve ilahi adaleti hisseden 

erkekler, cesaretle hareket edin, yeteneklerinizi kullanın ve yaşamlarınızı sevgi ve bilgelikle yönetin. 

33 Sizi cesaretlendirmek için söylüyorum: "Bu ekmekten yerseniz asla 'ölmezsiniz'. Bu kristal 

berraklığındaki sudan için ve bir daha asla susamayacaksınız". 

34 Bu çağda, ruhunuzu ruhtan ruha diyaloğa hazırlamak için Kendimi size bu biçimde tanıttım. 

Sözümün ilahi anlamını tanıyabilmeniz ve diğer öğretilerle kafanızın karışmaması için sizinle uzun uzun 

konuşuyorum. 

35 Huzurumdayken utanç hissetmemeniz ve Beni duymaya layık olduğunuzu hissetmeniz için sizi 

yenilenme yoluna soktum. 

36 Kalbinin en derinlerini görüyorum. Ayrıca henüz yapmadığınız şeyleri de keşfediyorum. Bu 

nedenle, bazen siz bir hata yapmadan önce bile sizi düzeltmeme şaşırmayın. 

37 Baba dünyayı yarattığında ve ona bir kefaret yeri olma kaderini verdiğinde, çocuklarının yol 

boyunca zayıflıklara ve günahlara yenik düşeceğini, yenilenme ve mükemmelliğe doğru ilk adımı atmak 

için bir eve ihtiyaç duyulacağını zaten biliyordu. 

38 İlk insanlar yeryüzünde yaşamaya başladığında, Yaratıcı onlara sevgisini yerleştirdi ve onlara bir 

ruh verdi, ışığını ruhlarında tutuşturdu, aynı zamanda onlara irade özgürlüğü verdi. 

39 Ancak bazıları saf, Rab'be layık ve vicdanlarıyla uyum içinde kalma niyetiyle tüm ayartmalara 

karşı savaşarak iyilikte sabit kalmaya özen gösterirken, diğerleri günahtan günaha ve bir ihlalden diğerine 

geçerek, yalnızca duyularının sesiyle yönlendirilen, tutkularının hakim olduğu bir günah zincirini halka 

halka ördüler ve hemcinsleri arasında hata ve ayartma tohumları ektiler. Ancak bu şaşkın ruhların yanı 

sıra, peygamberlerim de insanlığı uyandırmak, tehlikelere karşı uyarmak ve gelişimi duyurmak için 

Tanrısallığımın melek habercileri olarak geldiler.  

40 İnsanlığın yolunu kesen karanlığın ruhları, onları putperestliğe, paganizme, fanatizme ayartarak 

kafalarını karıştırır. 

41 Peygamberlerim, elçilerim, hizmetkârlarım yozlaşma ve yalanlarla savaştılar, acı çektiler ve 

hemcinsleri için öldüler ve işaret parmaklarıyla gerçeğin, adaletin ve sevginin yolunu gösterdiler. 
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42 Peygamberlerin sözlerine bakın; onların sizi daha o zamandan hazırladıklarını ve gerçekleşecek 

olaylardan söz ettiklerini göreceksiniz. Yoel'in size bu ruhsal vahiy zamanlarından nasıl söz ettiğini görün. 

Tüm peygamberlerin ruhun ruhla diyaloğunu öğretmek için putperestlikle mücadele ettiklerini fark edin. 

43 Mesih dünyaya geldiğinde, insanlık çoktan günah işlemiş, Tufan yeryüzünü çoktan temizlemişti. 

Sodom ve Gomora ateşte yakılmış, Babil ise yok edilmişti. O, yasasına ve peygamberlerinin kanına 

itaatsizliğin hesabını sordu ve O da mahkum edilip öldürülmek zorunda kaldı - kendi çocukları tarafından! 

44 "Söz" insan oldu ve bakire bir rahimden beden aldı. Alçakgönüllülük, bağışlama, sevgi ve ruhani 

yükselişten bahsetti ve zulüm görüp kınandı. Tanrı olmasına rağmen acı çekti ve öldü, bir insan olarak 

alay edildi ve kırbaçlandı. 

45 Bu vahiylerin sırlarına nüfuz edebilen insanlar gerçeği keşfettiler ve bugün onun önünde 

eğiliyorlar. 

46 Ancak bu zamanda karışıklık yine kendini gösterir ve sahte yücelikleriyle gurur duyan insanlar 

İsa'nın adını ve öğretisini insan kalbinden çıkarmaya çalışırlar - dolayısıyla karanlık - Baba, Yoel'in 

peygamberliğini yerine getirerek yeni bir çağ açar ve Ruhunu tüm bedenlere ve her ruha döker. Kendisinin 

duyulmasına izin verir, Kendisini birçok şekilde açığa vurarak elle tutulur ve gözle görülür hale getirir. 

47 Doğa rahmini açar ve insanoğlunu hayrete düşüren ve tüm insan bilgisinin üzerinde bir bilgelik ve 

güçten bahseden sesler olan sırları açığa çıkardığında dünyayı ve bilimi şaşırtır. Mezarlar ölü bedenleri 

muhafaza eder; ancak ruhlar kaçar ve ruhun hayatta kalışına tanıklık etmek için kendilerini duyururlar. 

48 İnsanoğlunun gözleri - çocukta olduğu kadar ergende ya da yetişkinde de - ötelere dalmak ve 

manevi yaşamı seyretmek için maddi olana nüfuz eder. 

49 İlahi öğretileri telaffuz eden bu beceriksiz ve iddiasız sözcüleri dinlediğinizde, bu tezahürün 

yüzyıllar önce ilan edilmiş olan bu çağın en büyüklerinden biri olduğunu göreceksiniz. 

50 Kim gerçek kehanetler olan ve daha sonra gerçekleştiğini gördüğü rüyalar görmemiştir ki? Şimdi 

ışığın, bilim yoluyla uykuya dalmış, maddi keşiflerle büyülenmiş ruhun uyanışının zamanıdır. 

51 İnsanlar, bilimlerinden dolayı bu zamanı ışık zamanı olarak da adlandırmışlardır. Göklerin 

yükseklerinde kuşlar gibi nasıl dolaştıklarını gör. Denizlere ve yeryüzüne nasıl hükmettiklerini ve geceyi 

aydınlatmak için ışığı nasıl keşfettiklerini görün. Her gün birleşip insanlık için yeni sürprizler yaratacak 

güçler ve elementler keşfediyorlar; ancak bu ışık onları kör etmiş durumda. Materyalizm ve kibir onları 

kalbin ve vicdanın sesine karşı sağır hale getirmiştir. 

52 Bugün Kutsal Ruh'un ışığı, insanların yüzlerini kaldırıp tek bir Tanrı olduğunu ve O'nun yasasının, 

insanlığın işlerinin büyük ve Yaratıcı'ya layık olabilmesi için herkesin birleşmesi gereken bir yasa 

olduğunu anlamaları için dünyanın üzerine akmaktadır. 

53 Sakın yanılmayın, çünkü "Altıncı Mühür" sona ermeden önce büyük olaylar meydana gelecektir: 

Yıldızlar anlamlı işaretler verecek, dünya ulusları inleyecek ve bu gezegenden üç parça yok olacak ve 

sadece Kutsal Ruh'un tohumunun yeni yaşam olarak fışkıracağı bir parça kalacak. İnsanlık o zaman tek bir 

doktrin, tek bir dil ve tek bir barış ve kardeşlik bağı içinde birleşmiş olarak yeni bir varoluşa başlayacaktır. 

54 Doğanın yasası altında yaşadığınız ve ruhunuzda Rab'bin ilklere şöyle diyen sesini duyduğunuz 

zamandan ne kadar uzaktasınız: "Büyüyün ve çoğalın, yeryüzünü doldurun." 

55 Şimdi ruhsallaştırma basitliğe ve doğallığa dönmenizi sağlayacaktır. Ancak ruhunuzda, uzun 

gelişim yolunda topladığınız ışık var. 

56 İnsanın ilk adımlarını aydınlatan ve ona patikalarda ve yollarda, zirvelerde ve uçurumlarda eşlik 

eden Ruh'un ışığı, onu yolun başlangıcına geri döndürecektir. Ruh asla yoldan çıkmaz çünkü o benim 

kendi ışığımdır. Size hiç hemcinsinizi öldürmenizi, sizi doğuran babayı ya da size gebe bırakan anneyi 

reddetmenizi söylediğini duydunuz mu? Size yasak olanı yapmanızı söylediğini hiç duydunuz mu? Hayır, 

çocuklarım, Ruh iyi bir rehber, danışman ve yargıç olmuştur, çünkü ben Ruh'un içindeyim. 

57 Bu yüzden size her zaman, nerede olursanız olun, sizinle birlikte olduğumu söyledim. Ben her şeye 

kadir olduğum halde, neden Beni kendi ellerinizle yarattığınız nesnelerde arıyorsunuz? Benim evrensel 

olduğumu bildiğiniz halde neden belirli toplantı yerlerine gidip "İşte Rab, çünkü burası O'nun evidir" 

diyesiniz ki? Doğanın görkeminde ve ruhunuzun içsel mabedinde yaşadığımı ve Kendimi tanıttığımı 

bildiğiniz halde neden şenliklerin ve süslerin gözlerinizi kör etmesine izin veriyorsunuz? 

58 İyi öğrenciler olarak öğretimi çalışın ve ruhunuzda daha fazla ışık olsun. 
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59 Sözüm her gün size inerken, bazılarında iman alevlenirken bazılarında da şüphe yükseliyor. 

Bazıları düzeltmeye karar verirken, bazıları da inanmak ve yenilenmek için bu Söz'de Kendimi 

sınırlayanın gerçekten Ben olup olmadığımdan şüphe eder. Bunlar Bana inanmak ve artık kendilerine 

eziyet etmemek için Beni görme arzusu duyarlar. Ama Beni fiziksel gözleriyle görmedikleri için, 

inançlarını ateşleyecek ruhsal ve doğaüstü olaylar ararlar. 

60 Diğerleri gözlerini kapatır ve Yüzümü görmek için görünmez olana nüfuz etmeye çalışırlar ve bu 

çabalarında yorgun düşerler. Ama sonra, yorgun zihinleri uykuya daldığında, yükselmiş ruh ruhsal 

alanlarda yaşarken, onunla konuşmak, ona talimatlarımı vermek ve inancını ateşlemek için aşağı indim. 

Bu derin uykudan uyandıklarında, hem ruh hem de beden yenilenmiş hissetmiş ve yaşamın yeni bir 

ışıkla aydınlandığını görmüşlerdir. Sonra rüyanızı hayal meyal hatırlarsınız ve ona şöyle dersiniz: 

"Rüyamda İsa'yı gördüm. Efendi gerçekten benimle miydi?" 

61 Size doğrusunu söyleyeyim, ruhun Beni görmek için birçok gözü vardır. Bu armağanı bilin ve onu 

ortaya çıkarın. Çünkü bu sayede, insanların peygamberlik görümleri ve rüyalar göreceği zamanın 

geleceğini söyleyen peygamberin sözü yerine gelecektir. 

62 Ayrıca size şunu da söylüyorum: Bu öğretileri iyi çalışın ki, bu dünyanın sahte peygamberlerini ve 

kahinlerini arayıp onlara inanmayasınız. 

63 Her zaman ruhunuzu doğrudan Benimle bağlantı kurmaya hazırladım ve bu Üçüncü Zaman'da 

zaten büyük bir yükselişe ulaşmış olmalıydı. Ruhumla geldiğimde durum böyle olsaydı, kuşkulanmazdınız 

ve Bana ellerinizle dokunmak istemezdiniz. 

64 Size eski zamanlardan söz ettiğimde hiçbir şey anlamıyorsunuz, çünkü kutsal yazıları 

okumamışsınız bile. 

65 Üçüncü öğretimi 1866 yılından beri açıklıyorum ve her şey önceden bildirilmiş olmasına rağmen, 

birçoğunuz şüphe ettiniz - bazıları cehaletten, diğerleri Kutsal Yazıların kötü yorumlarından kaynaklanan 

kafa karışıklığından. Bu nedenle, bugün, sonsuz yaşamın yemeğini yemeniz için yemek odasını ve masayı 

hazırladığım gibi, sizi hazırlıksız buldum ve yükselişinizi ve uyanışınızı bekleyerek sonsuz bir sabırla 

Kendimi tanıtmak zorunda kaldım. 

66 Kendinizi yenileyin, dini fanatizminizden vazgeçin, ikiyüzlü ve egoist olmayı bırakın ve kendinizi 

yeni insanlar gibi hissedin. O zaman artık size inenin ben olup olmadığımı merak etmek zorunda 

kalmayacaksınız. Çünkü kalbinizin saflığı ruhunuzun Benim varlığımı hissetmesini sağlayacaktır. İnanç en 

büyük erdemlerden biridir - ona ulaşın. 

67 Zaman zaman körlerle, topallarla, umutsuz hastalarla karşılaşırsınız. Onları inancınızla 

iyileştirmeli ve insan kardeşlerinizin kalplerinde ışık yakmalısınız. 

68 Aranızda Bana olan inancınızla neler başarabileceğinize dair örnekler var. İman yoluyla elde 

edebileceğiniz mucizelere dair pek çok tanıklık vardır. 

69 1950'li yılların sizi inancınızda zayıf düşürmesine izin vermeyin. Çünkü o zaman sıkıntılarınız 

büyük olur, kendinizi yetim gibi hissedersiniz. 

70 Bugün "yolculara" doğru yolu göstermek için Kendimi onların huzuruna çıkarıyorum. Giysilerinin 

asil mi yoksa zavallı mı olduğunu yargılamak için durmam, ama kalplerinde bir sığınak ararım. 

71 Yorgunluktan yere düşen kişinin tekrar ayağa kalkmasına yardım eder ve Tanrı'ya küfretmişse, 

Benim gücümü ve ışığımı reddetmiş olduğunu anlamasını sağlarım. 

72 Denemeler sırasında zihninizin kontrolden çıkmaması için dua edin. Çünkü bir şiddet anında "kör" 

olabilir ve ruhunuzda sahip olduğunuz her şeyi kaybedebilirsiniz. 

73 Artık insanlığın kendisini ruhen yüce ve asil kılan her şeyi neden giderek kaybettiğini tahmin 

edebilirsiniz. 

74 Sizinle buluşmaya gittim çünkü uçuruma düşmeye ne kadar yakın olduğunuzu, günlerinizin kısa 

kesilmesini istemeye hazır olduğunuzu gördüm. Ama sözümü duyduğunuzda, yeniden ayağa kalktınız 

çünkü İlahiyatım tarafından belirlenen ana kadar yeryüzünde yaşamanız gerektiğini anladınız. 

75 Ruhsal armağanlarınızın bir kez daha emrinizde olduğunu kanıtlamak için size şöyle dedim: Doğa 

güçleri serbest kaldığında Benim adımla elinizi uzatın ve size itaat ettiklerini göreceksiniz. 

76 Bu mucizeler inancınızı artıracak ve hiç düşünmediğiniz bir anda benim "işçilerime" dönüşmüş 

olacaksınız. 
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O zaman Üstadınızdan daha derin dersler alacaksınız ki büyük bir donanıma erişebilesiniz ve sizi 

sınamaya gelecek olanları ve sizi yok edecek olanları nasıl karşılayacağınızı bilesiniz. 

77 Sözüme nasıl tanıklık edeceğinizi gerçekten biliyorsanız, birçok hemcinsinizin Beni övdüğünü ve 

size söylenen şu emri yerine getirdiğini göreceksiniz: "Birbirinizi sevin." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 251 
1 Şu anda armağanlarınız aracılığıyla gerçekleştirebildiğiniz mucizeleri gördüğünüzde hayrete 

düşüyorsunuz. O zaman artık kendinizi yoksul ya da mirastan mahrum hissetmeyeceksiniz, çünkü her 

fırsatta sizi sevdiğime ve gözlerimin üzerinizde olduğuna dair kanıtlara sahip olacaksınız. 

2 Hediyeler, yaratıldığınız anda ruhunuza zaten yerleştirilmişti. Ama size öğretmek için gelmem ve 

bu armağanların kendilerini göstermeye başlaması için daha fazla gelişerek uzun mesafeler kat etmeniz 

gerekliydi. 

3 Özellikle şimdiki zamanda, insan ruhu yeni bir çağda yaşadığını, yeni bir günün ışığının üzerinde 

parladığını hissetmiştir. Bir deprem yaşamış, yeteneklerinin ve becerilerinin uykuya daldığı derin 

uyuşukluktan onu uyandıran bir huzursuzluk. 

4 Şu anda insan hala kendine sorular soruyor, sadece şüpheleniyor. Ama çok geçmeden, "İşte yol 

budur" diye kesin bir şekilde haykıracağı ve bunu inançla izleyeceği saat gelecektir. 

5 Bu insanlığın ruhları yola çıktıktan sonra ilerlemelerini kim durdurabilir ve ışığımın işaretlediği 

rotayı kim değiştirebilir? Hiçbir şey ve hiç kimse, Üçüncü Çağ'ın kendilerine getirdiği miras ve mesaja 

olan arzularıyla ayağa kalkan insanların ruhani uyanışını durduramayacaktır. 

6 Seni uzun zaman önce uyandırabilirdim. Ama size doğru zamanda, içine daldığınız derin uykudan 

yorulduğunuzda ve günahlarınızın ve sürekli savaşlarınızın korkusu sizi maddi doğanızın tutkularından 

özgür kılacağı zaman gelmek istedim. 

7 Bugün bir halk, yarın bir başkası ve ondan sonra da diğerleri, hepsine ruhsallaşmadan söz edecek 

olan içsel bir ışıkla aydınlanmış olarak uyanacaklardır. 

8 Bu halkların uyanışı sırasında, Kendimi onlara göstermeye hazır olacağım. Çocukların çağrısına 

cevap veren Baba'nın sesi olacaktır. Ama size doğrusunu söyleyeyim, Ben Kendimi herkese aynı şekilde 

gösterecek değilim. Örneğin, insan aklı vasıtasıyla sizinle yaşadığım bu tezahür sadece size bahşedilmiştir 

ve kendinizi bu çağın şafağında ilk uyanan insanlar olarak görebilirsiniz. 

9 Kendimi bu formda size tanıtacağım zaman zaten belirtilmiştir ve bu dönemin sona ereceği yılı ve 

günü bilmeyen hiçbir spiritüalist yoktur. 

10 Aranızdaki öğretimi tamamladığımda, uyanışlarının kritik anlarında hemcinslerinize büyük ölçüde 

yardımcı olacağınız bu tohumu dünya halkları arasına saçmak için kendinizi hazırlamanız gerekecek. 

Önsezilerinin kesinliği ve mesajımın gerçekliği göz önüne alındığında, Beni ruhsal biçimde kabul etmek 

için kendilerini hazırlayacaklar. Her bir topluluğun ve her bir ses taşıyıcısının hazırlığına göre Kendimi 

size nasıl açıkladıysam, her bir topluluğun ruhanileşmesine ve topluluklarında hüküm süren bağlılığa göre 

de Kendimi onlara öyle açıklayacağım. 

11 Sözümü yazın ve onu koruyun ki, zamanı geldiğinde onu açıklayabilesiniz. Çünkü bu, ruhani 

yaşam için dünyada ortaya çıkacak olan yeni kiliselerin temeli ve başlangıç noktası olacaktır. 

12 Mesajımın, Bana araç olarak hizmet edenlerin maddeleşmiş fikirleri ve hatalarıyla karışmasına izin 

vermeyin; çünkü o zaman size emanet ettiğim meyveyi katıksız bir şekilde aktarmış olmazsınız. Kendinizi 

her türlü insani tercihten özgür kılabilmeniz için, İlahi Özümü bilmeniz amacıyla uzun bir süre boyunca 

size talimat verdim. 

13 Ruhumun ışığı, Beni anlayan ve yarın emirlerimi yapabilecekleri en büyük vicdanlılıkla 

yorumlamak için yola çıkanların adımlarını izleyecektir. Çünkü yolda, mücadelelerinin, fedakârlıklarının 

ve çabalarının boşa gitmediğini deneyimleyeceklerdir. Çalışmalarında onları şaşırtacağım ve yakında 

başka toplulukları da bekleyeceklerini, tohum olgunlaştığı için yakında ekime gidebileceklerini onlara 

duyuracağım. 

14 Sözümün gerçekleştiğine tanık olduklarında öğrencilerim arasında duygusal yükselişler ve sevinç 

gözyaşları olacak. 

15 Sizi dinleyecek birini bulmak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü sizi arayan 

ve çağıranların hemcinsleriniz olduğunu göreceksiniz. Kendinizi hazırlamanız Benim için yeterlidir. O 

zaman size yolları göstereceğim, ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim ve sizi sevgi, ruhanilik ve 

merhamet tanıklığı arzusuyla halkıma dönecek olanlara yönlendireceğim. 

16 Uyumunuz sayesinde sizden beklediğim topluluğu oluşturursanız, kendinizi tanıtmak için çaba sarf 

etmenize gerek kalmayacaktır; çünkü o zaman bu görevi, bağrında tüm insanlar için ruhani yaşamın 
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ekmeği olan ilahi bir mesajın ışığının parladığı bir topluluğun var olduğu haberini kalpten kalbe yayarak 

gerçekleştirecek olanlar başkaları olacaktır. 

17 Size diyorum ki: Bana güvenin, ey insanlar. Çünkü toplumunuzun bağrından koparıldığınızda, 

yaşadığınız kentlerden sürüldüğünüzde, sizi zulmedenlerden uzaklara, çöle, dağlık bölgeye, uzak vadilere 

ya da deniz kıyılarına götüreceğim ve İsrail halkını çölde kudret helvası göndererek beslediğim gibi, sizi 

de orada besleyeceğim. 

18 Şimdi halkım için yeni bir kudret helvası getiriyorum; bu kudret helvası, seçtiklerimi sınamalardan 

bunaltır bunaltmaz yakında inecek. 

19 Sınavlar gelecektir çünkü benim sözüm her zaman gerçekleşir. Tıpkı İsrail'in Mısır'da Firavun'un 

esareti altında birleştiği gibi, halkımı birleştirmeye hizmet edecekler. 

20 Sınavlar geldiğinde, yalnızca Beni sevenler bu yolda kalacaktır - cesur ve sadık olanlar. Sahte 

olanlar, ikiyüzlüler, dünyadan korkanlar, Beni sevgiyle izlemeyenler ayrılacaklar. Beni gerçekte sevenlerin 

birleştiğini görmek, sonra da dünyaya şöyle demek Benim için yeterli olacaktır: İşte Benim halkım, işte 

Benim tohumum. 

21 Sizi temin ederim ki, ruhunuzun tüm inancıyla Beni izleyenleriniz ne sudan ne de ekmekten 

yoksun kalacaktır, çünkü hiç kimse inancında aldatılmamıştır. 

22 Şimdiden bazılarının yüreklerinden Bana, "Efendim, tüm bunlar ne zaman olacak?" diye 

sorduklarını duyuyorum. Bunun nedeni korku duymanız, çünkü bu denemeleri size duyurduğumda 

titriyorsunuz. Ama sana söylüyorum: Korkan kişi çöle gitmez, şehirde kalır, çünkü kulluğa ve 

aşağılanmaya alıştığı için baskıya daha kolay katlanabilir. Ama gözlerini gerçeğe açarsa, yüreği cesaret ve 

imanla dolsun; çöle giderse, ruhunun özgürlüğü ve yüreğinin huzuru için yola çıksın. 

23 Bana bu duruşmanın ne zaman olacağını mı soruyorsunuz? Size söylüyorum, bazıları için çoktan 

geldi ve daha sonra hepiniz hazırlanıp güçlenene kadar başkalarına da kendini gösterecek. 

24 Sınavlar o kadar ince bir şekilde gelir ki, çoğu zaman ne zaman gelip ne zaman bittiklerinin 

farkında bile olmazsınız. Onları bekleyeceğiniz tarihi, günü ve saati söylesem size ne olur? 

25 Kaçınız bugün size sözünü ettiğim çölde yaşıyor ve yeni kudret helvasıyla besleniyorsunuz? Onlar, 

toplumun bağrından kovulmuş, akrabaları ve arkadaşları tarafından yanlış değerlendirilmiş kişilerdir. 

Onlar, selamları geri çevrilen ve çalışma kapıları kapatılan kişilerdir. Onlar aynı zamanda sapkın, hain ve 

mürted olarak mahkum edilmiş ve kiliselerinin dışına atılmış kişilerdir. 

26 İftiralara, kötü bakışlara, aşağılanmaya, alaylara ve hor görülmeye katlandılar. Yine de hiçbir şey 

kaybetmediklerini ve Beni duyma lütfunu kazandıklarını bilerek tüm bunlara sabırla katlandılar. 

27 "Çöle" çekilmek zorunda kaldılar, ama maddi bir çöle değil, her zaman yaşadıkları yerde fiziksel 

olarak yaşamaya devam etseler de manevi bir sığınağa. 

28 Orada, o ruhani sığınakta, daha önce bilmedikleri bir huzur buldular, daha önce kimsenin onlara 

vermediği tatminlere sahip oldular ve ilk başta Benim varlığımı algılayamadıkları için yalnızlık 

hissettilerse, bugün hiçbir şeyden yoksun olmadıkları ve kimse onları yenmediği için Bana teşekkür 

ediyorlar. 

29 Daha önce sürdürdükleri zevk hayatı geride kaldı, sahte olan her şey, yüzeysel olan her şey yok 

oldu. Çünkü gerçeği bulmalarının ve ona tüm güçleriyle sarılmalarının zamanı gelmişti. 

30 Ne mutlu iyi niyetli ve imanlı insanlara, çünkü onlar düşmanlarının kurbanı olmayacaklardır. 

Gücüm onları öldürmek isteyen eli geri çeker, ışığım onları bekleyen kişiyi şaşırtır, böylece 

durdurulmadan ilerleyebilirler, çünkü Vaat Edilmiş Topraklar onları bekliyor. Hepinizin içine gireceği 

zaman için orada bir ziyafet hazırlanmıştır. 

31 Sözüm, Bana şöyle diyen birçok yüreğin tellerine dokundu: "Tanrım, kimse Senin gibi doğruyu 

söyleyemez, çünkü bu zamanda Seni izlediğimizden beri, Mısır'daki kurtuluş gecesinde halkının yediği acı 

otlar gibi, insanlarımızın yargılarına katlanmak zorunda kaldık." 

32 Ey sevgili halkım, imanınızı hatırlayın ve sizi reddedenlerin bile saflarınızı nasıl sıklaştırdığını 

göreceksiniz. Çünkü onlara da çağrı yapılacak, onlara da ruhlarının boşluğunu bu Çalışmanın bolca 

verdiği ilahi özle doldurmak için kendilerini maddeleşmiş ve sahte yaşamlarından özgürleştirme fırsatı 

sunulacaktır. 
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33 Çağrı herkese aynı anda gelebilir, ancak herkes aynı anda yanıt veremez. Bazıları acele etmeye 

hazır olacak, diğerleri bunu yapamayacak çünkü ruhları henüz görevini yerine getirmek için yeterince 

gelişmemiş olacak. 

34 Bunu size söylüyorum ki -size çağrılanlardan ve seçilenlerden söz ettiğimde- her dönemde 

çağrılanların çok, seçilenlerin az olduğunu bilesiniz; çünkü Ben yalnızca hazır olanları seçerim ve çağrılıp 

da seçilenler arasında yer almayanların yeniden çağrılmak için bir süre beklemeleri gerekecektir. 

35 Size sık sık kalplerinizin kapısını birinci, ikinci ve üçüncü kez çaldığımı ve ancak uyanık ve hazır 

olduğunuzda çağrıma yanıt vermek için acele ettiğinizi söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Bu nedenle, 

mesajımın ulaştığı ve ilgi göstermeyenler karşısında umutsuzluğa kapılmayın. 

36 Sözümü duyurma görevinizi yerine getirin ve çalışmanızın hemen veya daha sonraki sonucundan 

memnun olun. 

37 Atalarınızın adetlerinin, alışkanlıklarının, geleneklerinin ve ahlaksızlıklarının kalplerinizde kök 

salmasına izin verdiğiniz için yaşamlarınızda var olan kötülükten kendinizi ayırmak için eksikliğini 

hissettiğiniz gücü benim sözümde arıyorsunuz. 

38 Şimdi içinizde bir savaş başladı, çünkü vicdanın sesi her zamankinden daha net duyulmaya 

başladı. Ama kalbiniz hala buna direniyor çünkü duyulara olan bağlılığıyla ruhtan çok bedene meyilli. 

39 İçsel mücadelenizi kutsuyorum çünkü bu Bana duyduğunuz sevginin, Benim Sözümün 

doğruluğunu ve adaletini kabul ettiğinizin bir işaretidir. 

40 Günaha karşı imanınız ve sevginiz hala zayıf olduğu için "benliğin" size galip gelmesinden 

korktuğunuz anlar vardır. Sonra da günah ve karanlıkla savaşmak için gerekli silahları Sözümde bulmayı 

umarak Beni dinlemek için aceleyle geliyorsunuz. Bakışlarımdan bir an bile kaçamayacağınızı bildiğiniz 

halde, bakışlarımın sizi keşfetmemesinin mümkün olmasını dileyerek, pişman ve kederli geliyorsunuz. 

Daha sonra, Sözümün şefkatini yüreğinize aldığınızda, gözyaşlarınızın ruhunuzun yükünü giderek daha 

fazla hafifleten bir sınır tanımazlıkla akmasına izin verirsiniz. Son olarak, sizi böylesine büyük bir sevgiyle 

kabul ettiğim için, bunun yüreğinize nüfuz etmediğim ve sizi Benim önümde utandıran her şeyi 

keşfetmediğim için olduğunu düşünüyorsunuz. 

41 Ey henüz Efendinizi tanımayan küçük ve zayıf çocuklar! Bir daha günah işlememek için Benden 

güç isteyen sizler, sizi bağışlama, cesaretlendirme, sevgi ve bilgelik sözleri yerine kınama ve 

yargılamalarla, suçlamalarla, tehditlerle ve cezalarla karşılasaydım ne olurdu? Bir gün bu sözden şüphe 

etmeniz ve ardından kendinizi sınırsızca materyalizmin kollarına atmanızla sona erecektir. Bu nedenle, ses 

taşıyıcısı aracılığıyla size sözümü verdiğim anlarda bakışlarımın sizi keşfetmediğini söylemeyin. 

42 Bu işteki hizmetkârlar olan bu 'işçiler' kalabalığına bakın: onlar da sizin gibi acı dolu bir yürekle ve 

serbest bırakılmış tutkularla geldiler, onlar da Sözümle sarsıldılar ve ruhun bedenle içsel mücadelesini 

öğrendiler ve onlar da Sözümde günahlarından dolayı onları kınamadığım için bakışlarımın onları insan 

kalabalıkları arasında keşfetmediğini düşündüler. 

Şimdi burada, tarım arazilerimde, onlara emanet ettiğim bir görevi huzur içinde yerine getiriyorlar. 

Çünkü sonunda iman kalplerine girdi, çünkü savaştan sonra ruhlarında huzur vardı ve çünkü nereye 

giderseniz gidin sizi takip eden ilahi bakışımdan asla kaçamayacaklarını anladılar. 

43 Hala dünyayı ve bedeni ayartırlar ve bu onların sevgilerini, imanlarını ve sadakatlerini sınamaya 

yarar ve böylece uykuya dalmazlar. Bazıları dünyaya meydan okumak için kullanırken, ruhani güçleri 

henüz onları tüm düşüşlerden kurtaracak kadar büyük değildir. Bunlar düşüp yeniden kalkanlardır - artık 

zayıf olmadıkları ve gerçeğe sonuna kadar bağlı kalabilecekleri gün gelene kadar bugün ayrılıp yarın geri 

dönenlerdir. 

44 Bugün buraya zayıflıklarınızı kontrol edemediğiniz için kederli bir şekilde gelen sizlerden yeni 

'işçiler' yaratacağım; şu anda kimseye faydalı olmanız mümkün görünmese bile. O zaman varlığınızda bir 

mucizenin gerçekleştiğini göreceksiniz, çünkü ruhsal dönüşümünüze tanık olacaksınız. O zaman zayıf 

olan kendini güçlü, imansız olan da ateşli hissedecektir. 

45 Ne mutlu günah işlediklerinde tövbe edenlere ve Beni gücendirdikleri için ağlayanlara! Ne mutlu 

ruhen yoksul olanlara, çünkü onları cesaretlendirmeye ve dünyaya, günaha, materyalizme ve ahlaksızlığa 

karşı muzaffer kılmaya geldim. 

46 Yarın, dönüşümünüzün ve yenilenmenizin mucizesine tanıklık etmeniz gerekecek. Yarın 

hemcinsleriniz için açık bir kitap olacaksınız ve onun sayfalarından, yani geçmişinizden, İşimde 
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edindiğiniz deneyim ve bilgeliğin tüm ışığını çekeceksiniz, böylece bunu hemcinslerinize mücadelenizin, 

hazırlığınızın ve zaferinizin olgun meyvesi olarak sunabileceksiniz. 

47 Uluslarda, insanların gelişimi özlemle bekledikleri, Sözümün varlığını hissettikleri illerde ve 

köylerde, 'işçilerimin' tanıklığı insanların susamış ruhlarına gerçek bir göksel çiy gibi inecek. 

48 Tanıklarımın ve izleyicilerimin reddedileceğini, alay edileceğini ve zulüm göreceğini size daha 

önce söylemiştim; ama başkaları da onlara inanacak ve onları kutsayacak. Bu da benim kutsayacağım bir 

başka savaş olacak. Çünkü savaşın olduğu yerde zaferler de olacaktır. 

49 Yeryüzündeki tüm insanların bu mesajın doğruluğuna inanabilmeleri için, eski zamanlarda 

kehanette bulunulan işaretlerin, Benim dönüşümü anlatan kehanetlerin tüm dünya çemberinde algılanabilir 

olmasını sağladım.  

Bu nedenle, bu İyi Haber uluslara ulaştığında, insanlar o zamanlarda kendilerine söylenen her şeyi 

araştıracak ve inceleyecek ve şaşkınlık ve sevinçle, Benim dönüşüme dair duyurulan ve vaat edilen her 

şeyin, tek bir İradesi, tek bir Sözü ve tek bir Yasası olan O'na yakışır şekilde sadakatle gerçekleştiğini 

keşfedeceklerdir.  

50 Öğretilerimde size yaşamın ruhun Via Dolorosa'sı olduğunu ve bunun dünyadaki varlığının sonu 

olduğunu söylemiştim. Benim örneklerimi uygulamaya koyarak Beni kendinize örnek almak için çaba 

göstermeniz gereken şey onun Çarmıhıdır. 

51 Ne mutlu inanç ve erdemle zirveye ulaşan ruhlara. Kendilerini beden kabuklarından ayırdıkları an, 

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

sonsuzluğa tökezlemeden girecek olanlardır. 

52 Bu zamandaki sözüm, insanların yasamın ve öğretilerimin tüm anlamını anlamalarına yardımcı 

olacak ve insanın bunları yerine getirmesi ona mutluluk verecektir - kalbin mutluluğu ve ruhun huzuru. 

Çünkü ruh yalnızca ait olduğu evde mükemmel mutluluğu bulacaktır. 

53 Komşunuza iyi ve yararlı olmak için sürekli olarak kaç fırsatınız var? Her ev tohumumu ekmek 

için uygun bir tarladır. Her kent ve her halk merhamete ve sevgiye susamış topraklar gibidir ve insanlara 

teselli vermeniz ve barış ekmeniz için sizi ekici yapıyorum. 

54 Çalışmalar, sözler ve dualar, dünyadaki insan kardeşlerinize hizmet etme ve onları sevme görevini 

yerine getirmek için kullanmanız gereken ve kullanabileceğiniz araçlardır. 

55 Size ruhun gerçek dili olan ve insanı Benimle doğrudan temasa geçiren mükemmel duayı öğrettim. 

56 Size ruhunuzdaki ışığın ve kalbinizi saran sevginin ifadesi olan Söz armağanını verdim. 

57 Sözümü işitenler: Sizden çok şey istediğimi söylemeyin, çünkü ben sizin neler yapabileceğinizi 

sizden daha iyi biliyorum. 

58 Bugün kendinizi zayıf, beceriksiz, yeteneksiz ve değersiz hissediyorsunuz çünkü iç dünyanızı 

inceliyor ve başkalarının acısını hissetmenize izin vermeyen birçok zayıflık, birçok eksiklik 

keşfediyorsunuz. Ama önce sizi iyileştireceğim, huzurumu hissettireceğim, yüreğinizi cesaretlendireceğim 

ve yolunuzu temizleyeceğim. O zaman artık ne korkularınız, ne şüpheleriniz ne de kendinizi aciz 

hissetmeniz kalacaktır. 

59 Bu nedenle, sizi henüz taşraya göndermeden, sözlerimle azar azar cesaretlendirmek için bir süre 

Beni dinlemenize izin verdim. Ama ruhlarınız Benim Özümle aşılandığında, artık yola çıkmak için 

denemeler ya da işaretler beklemeyecekler, çünkü ne yapacaklarını ilham yoluyla alacaklar. 

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

dökeceğim, evlerinizi kutsayacağım ve yollarınızı aydınlatacağım. 

61 Size söz verdiğim her şeyin doğru olduğunu kanıtlayacağım. Bu nasıl bir kanıt olacak? 

Yaşamlarınızda uzun zamandır umut ettiğiniz bir şeyin gerçekleştiğini göreceksiniz - bazıları için 

ulaşılması imkansız bir şeyin. Bazılarına sunduğum şey yakında gelecek, bazılarını ise bekleteceğim. Ama 

size doğrusunu söyleyeyim, Benim sevgi kanıtımı almayan kimse kalmayacak. Bu lütuf her birinize 

geldiğinde, Benim Sözümü hatırlayacak ve imanınız artacaktır. 

62 Umutsuzluğa kapılmayın, gözyaşı dökmeyin, talimatlarıma uyarak, dua ederek ve izleyerek bu 

saati nasıl bekleyeceğinizi bilin. 

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

dolduğunuzu görüyor musunuz? Öğretimi eksiksiz bir şekilde uygulayarak her zaman Benimle birlikte 
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olmaya çalışın; o zaman Benim huzur ve ışığımın talihsizliklerinize ve musibetlerinize galip geldiğini 

göreceksiniz. 

64 Çektiğiniz acıların yararsız olmadığını, ancak ekicilerimin sayısının bir parçasını oluşturabilmeniz 

için zihinsel ve fiziksel olarak dirençli olma göreviniz olduğunu anlayın. 

65 İnsanları teselli etmek isteyenler, düşmüş olanları ayağa kaldırmak isteyenler, zayıflara güç 

vermek isteyenler, deneyimin ışığıyla aydınlanmalı, mücadelede ve denemelerde çelikleşmelidir. Hiçbir 

acı görüntüsü onları umutsuzluğa düşürmemeli, hiçbir komşunun hoşnutsuzluğundan korkmamalı, 

merhamet arzusuyla eller onlara uzandığında hiçbir acıdan kaçmamalıdırlar. 

66 Orada, ahlaksızlık ve acı içinde katılaşmış olanlar arasında, yenilenme ve ruhsallaşma arayışıyla 

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

kardeşlik kanıtı, acı çeken kişinin üzerindeki karanlığı kaldıran bir ışık huzmesi olan bir eylem 

yerleştirmelisiniz. 

67 O halde, size birçok yönden eşlik eden acının, zor bir görevi başarmanız için ruhunuzu içten içe 

şekillendiren bir keski olduğunu anlayın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 252 
1 İnsanlar, bu zamanda benim tezahürüme tanık oldunuz. Bunu yorumlamaya ve "son" için bir örnek 

olmaya hazırsınız. Geliş nedenimi biliyorsunuz, tıpkı benim tarafımdan belirlenen saat geldiğinde ayrılış 

nedenimi bildiğiniz gibi. 

2 Dünyadan korkmanıza gerek yok, çünkü sizler benim öğrencilerimsiniz. Alçakgönüllü olduğunuz 

için muhtaç hale gelmezsiniz. Ruhun alçakgönüllülüğünü bedenin yoksulluğuyla karıştırmayın. Spiritüalist 

olduğunuz için insan olarak haklarınızı kaybetmiyorsunuz - tam tersine. Ruhsallaştırmayı anlayan ve 

yaşamına uygulayan kişi, kendisini çevreleyen her şeyin sahibidir ve yalnızca maddi olanı gören ve 

anlayan kişiden daha büyük bir yoğunlukla yaşar ve bundan zevk alır. 

3 Ruhsallaşmış insanlar, Üçüncü Çağ'da "Mesih'in öğrencileri" adını haklı olarak taşıyanlardır - ruha 

ait olanı Tanrı'ya ve maddeye ait olanı dünyaya vermeyi bilen insanlar - Yaratıcılarını sevmekten ve O'nu 

komşuları içinde sevmekten oluşan tüm yasaları tek bir yasa haline getiren insanlar. 

4 Benim öğretilerimle hazırlanan bir adam insanüstü işler yapabilecektir.  

5 Ruhundan ve bedeninden bir ışık, zekânın tek başına başaramayacağı şeyleri gerçekleştirmesini 

sağlayacak bir güç ve kuvvet akacaktır.  

6 Benim isteğime göre bu yücelme derecesine ulaşacaksınız sevgili insanlar, çünkü o zaman her bir 

işiniz benim gerçeğime tanıklık edecek. Sözlerinizden, dualarınızdan ve ellerinizden olduğu gibi, fiziksel 

veya zihinsel hastalar için mutluluk ve kurtuluş olacak olan ilahi şifa merhemi akacaktır; sözlerinizden 

ruhlara inanç getiren ışık yayılacak ve dualarınız ruhun yolunda iyilik ekmek için götürüldüğü araçlar 

olacaktır. 

7 Bu, Beni izleyenlerin ve öğretilerimi nasıl yorumlayacaklarını ve izleyeceklerini bilenlerin 

geleceğidir. 

8 Şu andan itibaren "izleyin" ki, zihinleriniz asla kararmasın; öyle ki, geçmeniz gereken sınavlarda 

bugünkü imanınıza ihanet etmeyesiniz. 

9 Kendilerini kusurlarından kurtardıklarında ve sözümü isteğime göre uyguladıklarında bu halkta ne 

büyük sevinç olacak. 

10 Şimdi hâlâ ruhsallaşma yolunda ilerlemenizi engelleyen pek çok engeliniz var. Birlikten 

yoksunluğunuz, dışa dönük kült eylemlere olan eğiliminiz ve gerçek komşu sevgisinden yoksunluğunuz 

gibi engelleri biliyorsunuz. 

11 Henüz güçlü, idealist ve militan insanlar aranızda görünmüyor - insanlığın danışmanı, doktoru, 

kardeşi, lideri bulabileceği insanlar. Henüz aranızda, birliği ve kardeşliğiyle barış, saygı ve sevgi dolu 

muazzam bir evi andıran, birinin ekmeğinin diğerlerinin de ekmeği ve birinin çatısının herkesin çatısı 

olduğu bir halk ortaya çıkmadı. 

12 Bu örnek nerede? Böyle bir ideal için ne zaman mücadele ettiniz? 

13 Size söylediklerim bir sitem değil, sadece çocuklarının iyiliğini isteyen ve bunu başarmak için 

onlara hatalarını göstermek ve düzeltmelerine yardımcı olmak zorunda olan bir babanın sözleridir. 

14 Bir süre daha kalıp size söz vereceğim. İçinde vahiyler yapmaya ve bu zaman için sakladıklarımı 

açıklamaya devam edeceğim ve öğretilerimde insanlığın yaklaşmakta olan karmaşadan kendini 

kurtarabilmesi için gerekli ışığı yaymaya devam edeceğim. 

15 Size birçok "spiritüalizmin" ortaya çıktığını göreceğiniz zamanın geleceğini ve o zaman 

hangilerinin gerçeğe, hangilerinin aldatmacaya dayandığını keşfetmek için eğitilmeniz gerekeceğini 

duyurmuştum. 

16 Bana atfedilen sahte tezahürlerin ortaya çıktığını göreceksiniz; dünyaya mesajlar getiren İlahi 

Elçilerin söylentileri; Yedi Mühür adı verilen mezhepler ve birçok karışık ve muğlak öğreti. 

17 Tüm bunlar insanlığın hazırladığı büyük ruhani karmaşanın sonucu olacaktır. Ama 

endişelenmeyin; tam tersine, uyanık ve dua ederek yaşadığınızdan emin olun, o zaman ruhsal karmaşaya 

yenik düşmeyeceksiniz, çünkü Sözüm en büyük karanlık anlarda ışık olacak, kristal berraklığındaki ve 

ebedi gerçeğimi görmenizi sağlayacaktır.  

18 Şu anın bir çalışma, talimat ve vahiy zamanı olduğunu anlayın. Dikkatsiz ya da ihmalkar olmayın, 

çünkü daha sonra kaybettiğiniz zaman için gözyaşı dökeceksiniz. 
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19 Sezgilerinizi geliştirin ki ruhunuz üstlendiği görevi size açıklayabilsin. Benim İşimde çalışmasına 

izin verin, Bana verdiği ve ruhunda yazılı olan sözü yerine getirmesini sağlayın. Eğer Ben, Efendiniz, 

varlığınızı Sözüm aracılığıyla aydınlatmak için bu zamanda geleceğime dair size söz verdiysem, 

öğrenciler Bana dönmek için neden sözlerini tutmasınlar? 

20 Bu saatte varlığımla sizi şaşırtmak istemedim. Çünkü sözüm yazılmıştı ve dünya dönüşümü 

biliyordu. Hiç kimse onu öğretimi dinlemeye çağırdığımda, bunun dünyaya gönderdiğimde ruhuna 

yerleştirdiğim armağanları ve görevleri ona teyit etme niyetiyle olduğuna şaşırmasın. 

21 Size verdiğim sözü yerine getirirken, Sözümün tüm yaratılmış şeylerin üzerinde tamamlanmış 

olduğunu size kanıtladım, öyle ki bu şekilde - aranızda sona erdirme saati geldiğinde - kimse bunu 

bilmediğini söyleyemez, kimse buna şaşırdığını söyleyemez ya da buna hazırlanmak için zamanım yoktu 

diyerek yanıt veremez. 

22 Emirlerime itaat ederek ve sağladığım her şeyi severek İradem'e saygı duymayı şimdiden öğrenin. 

Beni seven ve isteğimi yerine getiren kişi Benim çocuğum ve öğrencimdir. Benim İsteğime saygı 

göstermeyip kendi isteğini yapan kişi Benim çocuğumdur ama öğrencim değildir, çünkü ne Beni sever ne 

de Beni örnek alır. 

23 Öğretilerimde, bu işin öğrencileri olarak zafer kazanabilmeniz için size standartları veriyorum; 

öyle ki tökezlemeyesiniz ya da daha sonra acı acı ağlamanıza neden olacak hatalar yapmayasınız. 

24 Size şimdi bile söylüyorum ki, bu tohumu size emanet ettiğim samimiyetle ekenler yollarına huzur 

içinde devam edecekler. Kapıyı çaldıklarında sağır olan kapılar onlara açılacak ve karşılarına çıkılsa da 

savaşta asla yenilmeyeceklerdir çünkü erdemleri tüm sınavlardan sağ çıkmalarını sağlayacaktır. 

25 Öte yandan, vicdanlarının sesini duymazdan gelenler, Sözlerime itaat etmeyenler ve Bana ihanet 

edenler, her zaman düşmanlarının merhametine kalacak, barış içinde yaşamayacak ve ölüm korkusu 

hissedeceklerdir.  

26 Öğrencilerime soruyorum, size açıkladığım gibi mükemmel bir eseri insanlığa sapkınlık olarak 

değerlendirilecek şekilde sunmanız ya da bu zamanlarda hüküm süren ruhani karmaşanın meyveleri olarak 

ortaya çıkan doktrin ve teorilerden bir diğeri olarak görülmesi adil midir? 

27 Bu kadar çok sevdiğim ve tanıklığınız saf olsun diye Sözümle eğittiğim sizlerin, hatalarınızın 

kurbanı olarak dünyevi adaletin eline düşmeniz ya da komşularınız sizi zararlı gördüğü için zulüm 

görmeniz ve dağılmanız doğru olur mu? Sizce benim öğretilerim doğru bir şekilde uygulandığında bu tür 

olaylara yol açabilir mi? Hayır, öğrenciler. Sizinle bu şekilde konuşmama izin verin, çünkü bunu neden 

yaptığımı biliyorum. Yarın, artık sizinle bu şekilde konuşmadığımda, sizinle neden bu şekilde 

konuştuğumu bileceksiniz ve şöyle diyeceksiniz: "Üstat ne kadar çok zayıflıktan muzdarip olacağımızı 

tam olarak biliyordu. O'nun bilgeliğinden hiçbir şey kaçamaz." 

28 Bildirimin bitiminden sonra bu öğretinin ne olduğu hakkında net bir fikre sahip olmanızı 

istiyorum, böylece onu doğru şekilde takip edebilirsiniz; çünkü şimdiye kadar, sözümü duyan kalabalıklar 

arasında gerçek spiritüalistler henüz ortaya çıkmadı. Şimdiye kadar uyguladığınız şey spiritüalizm değil, 

yalnızca İşimin ne olduğuna dair sizin anlayışınızdı, ama bu gerçek spiritüalizmden çok uzaktı. 

29 Yoldan çıktığınızı kendinize itiraf edecek kadar güçlü olmalısınız; alışkanlıklarınızı düzeltmek için 

kendinizi toparlamalı ve bu öğretinin doğruluğunun ve saflığının aranızda parlaması için gayretle 

çalışmalısınız. 

30 Öğretilerimin özünü bozmadığınız sürece, ibadet ve kült biçimlerinizin dış kısmını değiştirmekten 

korkmayın.  

31 Size ödülünüzü vereceğim, size gösterdiğim yolda işlerinizin daha iyi olması için çaba ve 

fedakarlıkla yaptığınız her şeyi ödüllendireceğim. 

32 Birçoğunuz bunun doğru olup olmadığına kendinizi ikna etmek için benim tezahürümü 

araştırıyorsunuz. Ancak çoğu zaman anlamını araştırmak yerine görünüşüne göre yargılarsınız ve bu 

nedenle yanılırsınız. 

33 Ses taşıyıcılarımı en küçük hareketlerinde bile izlediğinizi gördüm, onları ağlarken ya da kendiniz 

gibi insan olarak gördüğünüzde şaşırdığınızı gördüm. O zaman yüreğiniz küfürler savurdu ve bildirimin 

doğruluğunu inkâr etti. 

"Onları herhangi bir ölümlü gibi zayıf, zavallı ve insan olarak gördüğüme göre, bunlar kendilerine nasıl 

'ayak tabureleri' ya da İsa'nın ses taşıyıcıları diyebilirler?" dediğinizi duydum. 
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Ah, siz gerçeği yalnızca görebildikleri ya da dokunabildikleri şeylerde arayan şehvetli ruhlar! O 

günlerde de insanlar yoksulluk içinde doğduğum için Beni kınadılar ve bedenimin çarmıhta kanadığını ve 

dudaklarımın feryat ettiğini gördüklerinde gücendiler. Eylemlerimin her birinin gizemini ya da anlamını 

anlayamayan zavallı insanlar. 

34 Ruhlarında Benim varlığımı hissedenler için, Sözümün anlamı, talimatımın ışığı, sevgimin 

parlaklığı, ruhsal merhametimin tesellisi yeterlidir. Bunlar Beni ruhlarıyla aramak için gözlerini dışsal olan 

her şeye kapatanlardır - bunlar her zaman Beni takip edenlerdir. 

35 İsa'nın Sözü'nde Tanrı'nın varlığını hissedenlerde, Üstat'ın kurban ölümünün özü sevginin ilahi 

mührü olarak kaldı, tıpkı bu zamanda Beni ruhen arayanlarda Sözümün özünün kaldığı gibi. 

36 Krallığımın bu dünyaya ait olmadığını size sürekli tekrarlamam gerekli mi? 

37 Bu zamanda Sözüm size geçmişi hatırlatır, size sırları açıklar ve size gelecek olanı bildirir. 

İnsanların eğip büktüğü ve geçersiz kıldığı her şeyi düzeltecek, çünkü Ben, Gerçeğin Koruyucusu olarak, 

yanlış olan her şeyi yıkmak, ikiyüzlülüğü ve sahteliği paramparça etmek, tüccarları bir kez daha gerçeğin 

tapınağından kovmak için gayretimin ve adaletimin kılıcıyla geliyorum. 

38 Kurtuluşunuza erişmek için gerçeği kitaplarda, öğütlerde ya da insanların emirlerinde aramanıza 

gerek olmadığını anlayın. 

39 Hepinizin kurtarılmaya ihtiyacı var, zaten sağlam zeminde olan birini keşfetmiyorum. Sizler, 

fırtınalı bir gecenin ortasında, herkesin hayatı tehlikede olduğu için komşusunu düşünmeden kendi hayatı 

için mücadele ettiği kazazedelersiniz. 

40 Ama size doğrusunu söyleyeyim, ben sizin tek Kurtarıcınızım, yollarını şaşırdıkları için sapıtmış 

olanları aramak için bir kez daha geldim. Sizi bekleyen o kutsanmış topraklara varabilmeniz için yolunuzu 

aydınlatıyorum, çünkü o topraklar ruh için sonsuz hazineleri bağrında barındırıyor.  

41 Ey insanlar, Sözümün yüreğinizi sevgi dolu hale getirmesine izin verin ki, yarın insan 

kardeşlerinizi sevebilesiniz ve tıpkı benim bu sınav saatlerinde sizinle birlikte olduğum gibi, acılarında 

onlarla birlikte olabilesiniz. 

42 Bu öğreti olan ağacın dallarının büyümesine ve dünyaya yayılmasına, yeryüzünde yürüyen her aç 

ve yorgun insana meyve ve gölge vermesine yardım edin. 

43 Ben ağacım ve siz de insanlığın Beni tanıması gereken meyvesiniz. 

44 Eğer işlerinizde tatlılık ve yaşam varsa, size öğreten ve size sevgi ve gerçeğin can damarını veren 

O'na sadık bir tanıklık vermiş olacaksınız. 

45 Bu Üçüncü Çağ'da size verdiğim öğreti, geçmiş zamanlarınkiyle birleşecek olan bir Yeni Ahit'tir, 

çünkü bu üçü tek bir vahiy oluşturur. 

46 Işığım, tüm öğretilerimi tek bir kitapta birleştirecek olan insanların zihinlerini aydınlatacak. 

47 Ruhani hizmetkârlarım bu kitapta hiçbir leke olmaması için seçtiklerimin ellerine rehberlik 

edecekler. 

48 Bu insanlar arasında şimdiye kadar var olan farklılıklar, anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, bu kitabı 

incelediğinizde ve sonunda çalışmamın gerçeğini anladığınızda ortadan kalkacaktır. 

49 Bugün ayrılığınızın size getirdiği sonuçların farkında değilsiniz. Ama gerçekten, size söylüyorum, 

yarın sonuç olarak gözyaşı dökeceksiniz. Senden kaç kez düşüncelerin, ibadetlerin ve ruhların birliğini 

istedim. Kaçınız benim ilahi tavsiyemi dinlemediniz! 

50 Bir halk oluşturmanız için size ilham verdim ve size "Yeni İsrail" adını verdim. Yolculuğunuzda 

ve çabalarınızda gerekli tüm unsurlara güvenebilmeniz için size çeşitli görevler ve ödevler verdim, tıpkı 

İlk Çağ'da İsrail'in Vaat Edilmiş Toprakları arzulayarak çölü geçerken başına geldiği gibi. Ancak şimdiye 

kadar ne emirlerimi anlamaya çalıştınız ne de o halkın yazılı olarak bıraktığı birlik örneğini - silinmez bir 

örnek - düşünmek istediniz. Çünkü yolda karşılaştıkları kader darbelerinin üstesinden gelmelerini sağlayan 

şey uyumları ve birliktelikleriydi. 

51 Yeni bir vaat ülkesi sizi bekliyor, ama siz hâlâ ondan çok uzaktasınız. Şimdi uçsuz bucaksız çölü 

geçiyorsunuz, Firavun'un esaretini geride bıraktınız ve Yasa'yı çoktan aldınız. Yine de putperestliği henüz 

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

52 Uykunuzdan uyanabilmeniz için denemeler, karşıtlıklar ve zulümler yaşamanız gerekecektir. O 

zaman kesinlikle emirlerimi yerine getirmeye hazır olacak ve tıpkı İsraillilerin Yasa'yı tutmak için 
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Buluşma Çadırı'nı ve Antlaşma Sandığı'nı yarattıkları gibi, size vahyettiğim işi izlemek için ilham 

alacaksınız. Çünkü sınavlar onları ışığa uyandırmıştı. 

53 Tapınağınız artık ruhunuz, antlaşma sandığınız da vicdanınız olacak. Yasam orada olacak ve 

Rab'bin halkının yolunu aydınlatacak. 

54 Günümüzde ve çağımızda, bu halkı ilerletmek ve mucizelerle imanlarını teşvik etmek için 

Musa'nın izinden gidecek bir adam ortaya çıkmadı. Ancak küçük bir hazırlıkla bu yolculukta size rehberlik 

eden, cesaretlendiren ve ilham veren İlyas'ın ruhani varlığını hissedebilirsiniz. 

55 Şimdi Beni duyan kalabalıklar gözyaşlarına boğuluyor. Hıçkırıklarının nedenini yalnızca ben 

biliyorum, yollarında karşılaştıkları ve onları durduran tüm engelleri ve zorlukları yalnızca ben biliyorum. 

56 Sebat edin, ey kalabalıklar, sadık olun ve engellerin yıkıldığını göreceksiniz. Sürekli artan bir 

doğruluk, saflık ve mükemmellikle dua edin ve çalışın ki, görevinizde hayatın zorluklarına sabırla 

katlanmak için gerekli olan rahatlığı ve gücü bulabilesiniz. Yolunuza bu şekilde devam ederseniz, hiç 

düşünmediğiniz bir anda, yolun düzleştiğini ve tökezleyen engellerin ortadan kalktığını göreceksiniz. 

57 Sizler, şimdilik buğdayların yabani otlarla birlikte yetiştiği tarlalarımsınız. Henüz hasat zamanı 

gelmedi. Ama o gün geldiğinde, her birinizin yaptığı işler yargılanacaktır. Sonra iyi öğrencileri 

yeryüzünde bırakacağım ve birleşme ve ruhsallaşma meyvelerini vermemiş olanları bu dünyadan 

alacağım. 

58 İzle ve sözlerimi hatırla. Benden çok büyük emirler ve görevler aldığınız için kendinize aşırı 

güvenmeyin - adaletimin size asla ulaşamayacağını düşünün. Halklarının önünde yüce olan Davut ve 

Süleyman'ı hatırlayın, yücelikleri içinde uykuya daldılar, yasayı ihlal ettiler ve Baba tarafından çok 

sevildikleri için O'nun tarafından asla acı çekmeyeceklerine inanırken, İlahi adaletimin - acımasızca ve 

bilgece - üzerlerine geldiğini gördüler. 

59 Ey insanlar, yeni nesilleri düşünün. Patriklerin halklarını Mesih'in gelişine hazırlarken yaptıkları 

gibi, çocuklarınızı düşünün. 

60 Henüz gelmemiş olanlar için dua edin. Hayırseverlik ve sevgiyle onlar için yolu hazırlayın. 

Onların sizinkinden çok daha yüksek misyonları olacağını ve takip edecekleri bir ruhsallaşma yolu 

bulmalarının iyi olacağını anlayın. Bu iz ne olacak? Hayatınız, çalışmalarınız. 

61 Neden her zaman Bana sitem etmek zorundasınız? Size sevgiyle geldim, çünkü kalplerinizde acı 

taşıdığınızı görüyorum ve sizi rahatlatmak istiyorum. Çünkü ruhunuzda Benim esenliğimi taşımanızı 

istiyorum. 

62 Bazen Kendimi size Yargıç olarak gösteririm, bazen Baba olarak görünürüm, ama her zaman 

Kendimi Efendi olarak gösteririm. Bu üç tezahür arasında, tek olan İlahi Öz'e sahipsiniz: Yasa, Sevgi, 

Bilgelik. Bu, Benim Ruhumda mevcut olan Üçlü Birliktir. 

63 Gözlerinizi kapatın ve ruhunuzu serbest bırakın ki Üstadıyla bir araya geldiği bu anları yoğun bir 

şekilde deneyimleyebilsin. İkinci Çağ'da Üstadı köy yollarında, vadilerde, köylerde, nehir kıyılarında ve 

çöllerde takip edenler gibi, O'nun öğretilerinden tek bir tanesini bile kaçırmamak için Bana yakın bir yere 

yerleşsin. O zaman bazen ruhsal olanı size sembolize etmek ve onu ruhsal erişiminize sunmak için 

yeryüzünün maddi şeylerini kullandığımda, mecazi anlamda konuştuğumu anlayabileceksiniz. Sözümün 

Cennetin Krallığını ruhunuza nasıl getirdiğini göreceksiniz. 

64 Gel insanlık, sana öğreteyim. Yoksa hayatınız boyunca size öğretmeye devam eden bir acı mı 

olmasını istersiniz? 

65 Tarlaları kardeşlikle ekmek için mülklerime gelin. Sizi temin ederim ki topraklarım sizi dünya gibi 

yüzüstü bırakmayacaktır. 

66 İşte yol, ruhunuzun tam önünde, sizi onu takip etmeye ve bir daha asla durmamaya davet ediyor. 

Atacağınız her adım, ruhunuzu sizi bekleyen mükemmel eve yaklaştıran bir adım olacaktır. 

67 Hala aranızda olacağım ve sizinle bu şekilde konuşacağım zaman çok kısa ve bu son yıllarda 

Sözümün bu ses taşıyıcıları aracılığıyla çoğalabilmesi için liyakat kazanmayı öğrenmenizi istiyorum. 

68 İlahi tezahürler nasıl sizin erdemleriniz için bir ödül haline gelebilir? İnancınız, bağlılığınız ve 

ruhanileşmeniz sayesinde - sevginin insanların bağrında hüküm sürmesi, merhametin uygulanması ve 

hakikat sevgisi sayesinde. 

69 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer Benim istediğim gibi birleşmezseniz, insanlık sizi darmadağın 

edecek ve yaşamlarınızın vaaz ettiklerinizden saptığını gördüğünde sizi aralarından kovacaktır. 
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70 İnsanlar her toplulukta farklı bir adanmışlık biçimi ve Benim öğretimi uygulamanın farklı bir yolu 

olduğunu keşfettiklerinde ne olacak? Size talimat verenin ben olduğumu anlayamayacaklar. 

71 Tezahürümün son üç yılını size emanet ediyorum ki, bu halkın birleşmesi için çalışabilesiniz - 

ruhani olduğu kadar harici olanı da kucaklayan bir birlik, öyle ki uyum ve oybirliğiyle dolu çalışmalarınız, 

farklı buluşma yerlerinde ve ülkenin farklı bölgelerinde tek bir Üstadın hepinize öğrettiğinin en büyük 

kanıtı olabilsin: TANRIM.  

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 253 
1 Bugün burada bir yargıç olarak bulunuyorum. Işığım varlığınızın mabedine nüfuz eder. 

2 Hem almaya hem de vermeye, iyi tohumun meyvesini almaya ve size ekmeniz için yeni tohum 

vermeye geldim. 

3 Aldığınız nimetler ve ruhani yoldaki çalışmalarınızın iyi sonuçları için Bana teşekkür etmek üzere 

huzuruma geliyorsunuz. Bazıları Bana tövbe ederek gelir. Onlar tövbe eden, doğruluk sesimle titreyen ve 

korkuyla dolan kişilerdir. Bazıları, diğerleri gibi, gelecek zamanlarda rızık sıkıntısı çekmemeleri için 

benden af diliyor ve dua ediyor. 

4 Bugün sizinle birlikte bir yıl başlıyor, insanın anlama yetisi aracılığıyla duyurumun tam olarak 

sondan bir önceki yılı ve sözümün, bu öğretileri uzun süredir alan insanlara karşı adalet talep ederek 

kendini göstermesi doğaldır. 

5 Sevgi ve adalet ateşiyle, başlangıçtan beri ruhunuzda yazılı olan öğretimi anlamanızı 

sağlayacağım, öyle ki yarın bu gerçeğe nasıl tanıklık edeceğinizi bilesiniz. 

6 Tüm işlerim Benim tarafımdan 'Yaşam' adlı bir kitapta yazılıdır. Sayfalarının sayısı sayısızdır, 

sonsuz bilgeliğine yazarı olan Tanrı'dan başka kimse ulaşamaz. Ama içinde, her bir sayfasında, Baba'nın 

her bir işini her anlayış yetisi için anlaşılır kılmak amacıyla anlaşılır bir şekilde sunduğu kısa bir özet 

vardır. 

7 Siz de sürekli olarak hayatınızın kitabını yazıyorsunuz; bu kitapta tüm çalışmalarınız ve gelişim 

yolundaki tüm adımlarınız yazılı olarak kalacaktır. Bu kitap ruhunuza yazılacak ve yarın genç 

kardeşlerinizin yolunu aydınlatacağınız bilgi ve deneyim ışığı olacaktır. 

8 Kitabınızı henüz kimseye gösteremiyorsunuz çünkü içeriğini bile bilmiyorsunuz. Ama yakında 

varlığınızda ışık haline gelecek ve insan kardeşlerinize açılımınızdan, kefaretinizden ve deneyimlerinizden 

söz eden sayfaları gösterebileceksiniz. O zaman insanlar için açık bir kitap olacaksınız. Ne mutlu 

görevlerini kendi görevleri haline getirenlere. Yakup'un rüyasında gördüğü, varlıkları Yaradan'ın huzuruna 

götüren manevi yol olan merdiveni tırmandıklarını hissedeceklerdir. 

9 Hayatınızın tüm sınavlarını sevgiyle kabul edin, bunların ruhunuzu aydınlatan ve güçlendiren 

dersler olduğunu bilin ve henüz kat etmesi gereken uzun yolu kat edin. Anlayışınız ne kadar büyükse, sizi 

mükemmellik için mücadele yoluna gönderen ve denemeleriniz boyunca her zaman yanınızda olan O'na 

olan sevginiz de o kadar büyük olmalıdır. 

10 Sizi sınıyorum, size acı çektiriyorum ve sizi yargılıyorum. Ama aynı zamanda sizi destekliyorum, 

sizi affediyorum ve sizi yükseltiyorum. Benim huzurumda hiç kimse hayal kırıklığına uğramaz, çünkü 

Bende adaletsizlik yoktur. 

11 Sizleri kutsuyorum, Beni sessizce dinlemeyi ve yolun dikenlerini sizden koparan hıçkırıkları 

tutmayı öğrenen siz insan yığınlarını. Dudaklarınız hiçbir ağıtın duyulmasına izin vermemek için sessiz; 

bunun yerine kalbiniz Beni kutsuyor. Yarattıkları tarafından bu kadar anlaşıldığını hisseden Baba sizi nasıl 

kutsamaz ki? 

12 Işık şimdi tüm ruhunuza yayılıyor. Bu, karanlık gölgelerin şu anda aradığım ve birleştirdiğim 

insanlardan ayrıldığı zamandır. 

13 Bu halkı birçok nesil oluşturuyor ve her birinden bu gün haraçlarını, yani emeklerinin meyvesini 

alıyorum, böylece her biri çalışmalarına, çabalarına ve hedeflerine göre ödül alabilsin. 

14 Dünyanın onurlarını ve övgülerini arzulayan kişi bunları burada elde edebilir; ancak bunlar kısa 

ömürlü olacak ve ruhani dünyaya girdiği gün kendisine hiçbir faydası olmayacaktır. Paranın peşinde olan 

kişi ödülünü burada alabilir, çünkü uğruna çabaladığı şey buydu. Ama ahirete uyum sağlamak için her şeyi 

burada bırakması gereken saat geldiğinde, hayırseverlik yararına çok şey yaptığını düşünse bile, ruhu için 

herhangi bir ödül talep etmeye en ufak bir hakkı olmayacaktır. 

Bunun aksine, dalkavukluğu ve iltiması her zaman reddeden, hemcinslerini saf ve özverili bir şekilde 

seven ve her türlü maddi ödülü reddeden, iyilik ekmekle meşgul olan ve sevgi işleri yapmaktan zevk alan 

kişi - bu kişi ödülleri düşünmeyecektir, çünkü kendi tatmini için değil komşusunun tatmini için 

yaşayacaktır. Rabbinin koynuna girdiğinde huzuru ve bereketi ne kadar büyük olacaktır!  



U 253 

68 

15 Ağaçları meyvelerinden tanımak için büyümelerine izin vermek gerekir. O zaman, insanlara zehirli 

meyveler veren herkesin benim sevgi doğruluğumun ateşinde yok edileceği ve yalnızca yaşam ve sağlık 

meyveleri üretenlere büyük saygı duyulacağı yargı saati olacaktır. 

16 Aynı şekilde, dini cemaatler ve yeryüzünde var olan tüm mezhepler de yargılanacaktır - öyle ki 

sadece gerçeği seven ve takip edenler kalacak ve onu yalan, sahtekârlık ve ikiyüzlülük perdesinin arkasına 

saklayanlar yok olacaktır. 

17 Sadece tek bir yasa ve dolayısıyla onu yerine getirmenin tek bir yolu vardır. Ruhen birleşebilmeniz 

için hepinizin araması gereken odur. 

18 Sesimi duyan sizler şu anda kendinizi içten içe yargılıyorsunuz. Kendinize idealinizin yüksek ve 

işlerinizin saf olup olmadığını sorarsınız. Kendinize, benim ayrılışımdan sonra patrikler, peygamberler ve 

elçiler gibi insanlar arasında nasıl kalacağınızı bilmeniz için yeterince hazır olup olmadığınızı sorun. 

Kendinizi zaten ruhsallaştırıp ruhsallaştırmadığınızı, kendinizi tanımlamanız için size verdiğim 

"spiritüalist" ismine uygun yaşayıp yaşamadığınızı kendinize sorun. 

19 1948'de bir sarsıntı bu halkı sarstı. Fanatizmin ya da rutinin uyuşukluğuna düştüğünüz her zaman 

olduğu gibi, sizi uyandıran benim adaletimin itici gücüydü. 

20 Bu zamandaki tezahürümün başlangıcından bu yana yeni mesajımın anlamını anlamaya çalışmış 

olsaydınız - ne kadar çok acı, ne kadar çok tartışma ve ne kadar çok içsel mücadeleden kendinizi kurtarmış 

olurdunuz! Ama siz, her zaman olduğu gibi, ruhun özgürlüğünü ve yüceliğini reddeden dışsal külte 

meylettiniz. Bu yüzden hatalarınıza bir sınır koyma zamanı gelmişti. Siz spiritüalist misiniz? O zaman 

bunu tapınmanızda, yaşamınızda ve birbirinizle olan ilişkilerinizde kanıtlamalısınız. 

21 Bazıları uyanıp gerçeğin ne olduğunu anlamış ve ruhsallaşma için çalışmaya başlamışken, diğerleri 

geleneklerine bağlı kalarak sembollerine, kült formlarına ve alışkanlıklarına sarıldılar ve tüm bu 

sembolleri size gösterdiğimi ve bu nedenle bunların kendileri için yasa olduğunu söylediler. 

22 Kavga patlak verdi, ama bu Tanrı tarafından eğitilen insanlar arasında ilk kez olan bir şey değil. 

Daha İlk Çağ'da, Sina Dağı'nın zirvesinde Tanrı tarafından dikte edilen emirlerden birinde, insanlara 

Tanrısal olanı temsil edecek hiçbir suret kullanmamalarını emrettim ve aynı zamanda Tanrı'ya gerçek 

hizmetin, tamamen Tanrı sevgisi ve komşu sevgisiyle sınırlı olan bu yasayı yerine getirmek olduğunu 

anlamalarını sağladım. 

23 Yine de insanlar sonu gelmeyen gelenekler yarattılar ve her geçen gün fanatizmlerini ve 

putperestliklerini artırdılar. Artık sembol, kendisiyle daha yüce bir şeyin açıklamasını aldığı anlam-imge 

değil, putperestliğin ve tapınmanın nesnesiydi. 

24 Gittikçe uzaklaştığınız yolu size göstermek için dünyaya gelmem gerekliydi. Ama kâhinler ve 

Ferisiler gelenekleri duyurmak için gelmediğimi anlayınca, Beni suçladılar ve halka Sözümün Musa'nın 

Yasası'na aykırı olduğunu söylediler. O zaman sesim, Yasa'nın ikiyüzlü temsilcilerine, Baba'nın 

buyurduğuna karşı çıkmak için değil, onu Yaşamımla tamamlamak için geldiğimi - yüreklerden söküp 

atmak istediğim şeyin, Yasa'yı, yani Tanrı'yı ve birbirimizi sevmeyi yerine getirmeyi unuttukları yararsız 

gelenekler ve törenler olduğunu söylemek için yükseldi. 

25 Kutsal Ruh'un zamanında yaşadığınız bugün, ruhçuluk olarak bildiğiniz bu işe, gelenekler ve dışsal 

tapınma biçimleri açısından kattığınız her şeyi yüreklerinizden temizlemem gerektiğini düşünmüyor 

musunuz? 

26 Tanrı'nın insanlığa verdiği üç vahyin her birinin başlangıcında, İlahi öğretileri anlamanızı ve 

edinmenizi kolaylaştırmak için bazı sembollere ve tapınma eylemlerine izin verildiği doğrudur, ancak 

bunları sonsuza dek saklamanız ve onlara tapınmanız için değil. Ruhani durgunluğunuzun nedeni her 

zaman bu olmuştur ve benim her zaman sizi tehlikeli yoldan döndürmek ve ışığın gerçek yoluna 

yönlendirmek için gelmemin nedeni de budur. 

27 Bugün, geçmiş zamanlarda buyurduklarımı reddetmiyorum, ancak yaşamınıza ve çalışmalarınıza 

daha yüksek bir ruhanilik derecesi, yani doğruluk vererek ona itaat etmenizi öğretiyorum. 

28 Sizinle bu biçimde konuşmayı bıraktığımda, artık ne maddi nesnelere ne de ayinlere ve 

formalitelere arzu duyacaksınız, çünkü aynı şekilde Ruh olan Baba'nın Ruh'la birlikte varlığını aramak için 

kendinizi putperestlikten ve materyalizmden çoktan kurtarmış olacaksınız. 
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29 Çok geçmeden kendinizi dışsal tarikatlardan bıkmış ve dini fanatizmlerinden yorulmuş insanların 

ortasında bulacaksınız. Bu nedenle size söylüyorum ki, onlara götüreceğiniz ruhanileştirme mesajı 

kalplerine taze ve canlandırıcı bir çiy gibi ulaşacaktır. 

30 Onlara fanatik tarikatlarla ve ruhsallaştırmaya aykırı davranış biçimleriyle gelirseniz, dünyanın sizi 

ilahi bir mesajın taşıyıcıları olarak tanıyabileceğini mi düşünüyorsunuz? Doğrusu size söylüyorum, siz 

yeni bir mezhebin fanatikleri sanılırsınız! 

31 Sizinle konuştuğum açıklık karşısında Bana şöyle diyenler var: "Efendim, Roque Rojas'ın bize 

miras olarak bıraktığı birçok töreni reddetmemiz nasıl mümkün olabilir? Bunun için size "İkinci Çağ "dan 

o örneği verdiğimi, insanların ayinleri, formaliteleri, gelenekleri ve bayramları takip etmek uğruna esas 

olan Yasa'yı unuttuklarını anlamalarını sağladığımı söylüyorum. İnsanların Musa'dan miras aldıkları gibi, 

Roque Rojas'tan öğrenmiş olsanız bile bugün bile gelenekleri ve törenleri unutmanız gerektiğini 

anlayabilmeniz için size Efendinizin bu davranışını hatırlattım. 

32 Şimdi, size kötü bir şey öğrettiklerini söylemek istemiyorum - hayır. Onlar sadece insanların ilahi 

vahiyleri anlamalarına yardımcı olacak sembollere ve eylemlere başvurmak zorunda kalmışlardır. Ancak 

bu hedefe ulaşıldığında, gerçeğin ışığının parlamasına izin vermek için artık işe yaramayan ibadet veya 

alegori biçimlerini ortadan kaldırmak gerekiyordu. 

33 Sizden istediğim şey samimiyettir - Sözümü ileten ses taşıyıcısından, "çocuk öğrencilerin" 

sonuncusundan başlayarak. 

34 En büyük sorumluluk oy verenlere aittir, çünkü onların ağzından yasayı ilan ediyorum. Ancak 

sorumluluklarını anlamamışlardır. Onlara diyorum ki: Uyanın! Vicdanınızın sesini dinleyin! Bu halka 

bakın - cahil, Sözüme hevesli - alçakgönüllülükle giyinmiş ve onlara sunduğunuz şeyi kabul ediyor. 

İnsanlar ayaklanıp sizden hazırlık ve ruhanileştirme talep etselerdi size ne olurdu? İnancını, ruhunu, 

yeryüzündeki barışı ve ebediyete giden yolu ilgilendirdiği için bunu yapmak ne kadar mantıklı ve doğru 

olurdu. 

35 Ses taşıyıcıları, Sözümün aktarıcıları, Üçüncü Çağın peygamberleri: aracılığınızla Kendimi 

insanlığa tanıtmama engel olan şey sizin beceriksizliğiniz, olgunlaşmamışlığınız ya da yoksulluğunuz 

değildir; Sözümün anlamını sınırlayan ve halkım için getirdiğim gerçeği gizleyen şey sizin günahınız ve 

hazırlıksızlığınızdır. 

36 Size doğrusunu söyleyeyim, her kim kendini ruhanileştirmeye muktedir hissetmiyorsa, dudaklarını 

kapalı tutsun ve hakikate hakikatsizlik katmasın. Çünkü onu duyan kalabalıklar henüz sapla samanı, yani 

yalanı gerçekten, gereksiz olanı esas olandan nasıl ayıracaklarını bilmiyorlar. 

37 Benim Sözüm katı ve kesindir. Ama bakın, bu tezahürün bile bir gün bir sonu var ve en iyi 

çalışmanızın, size emanet ettiğim ruhani çalışmanın taçlandırılması olması gerekiyor. 

38 Dudaklarınızdan dökülen bu sözün krallıkları, imparatorlukları ve tahtları deviren ruhani mesaj 

olduğunu bilin ki, sevgi, barış ve adalet krallığı olan göklerin krallığı insanların ruhlarına girebilsin. 

39 Başka uluslara da Sözümün elçilerini gönderdim. Onlar için dua edin ve düşüncelerinizle onlara 

güç verin. Tohumlar yetiştirecek ve bir kez ruhsallaştıktan sonra kardeşlik ve anlayış bağlarıyla sizinle 

birleşecek olan çok sayıda insanı bir araya getireceklerdir. 

40 Aynı şekilde bu İyi Haberi diğer anavatanlara taşıyacak olan Sözümün yeni elçilerini hazırlıyorum. 

Huzurumun örtüsünü herkesin üzerine serdim. 

41 İçinde yaşadığınız zaman bir geçiş, gelişim, deneme, değişim ve sürprizler zamanıdır. Uyanık 

yaşayın, izleyin, dua edin ve yasamda sebat edin. 

42 Bugün mücadele var, bugün liyakat var, bugün acı, mücadele ve emek var. Yarın, hepiniz Benimle 

olduğunuzda, ruhun mükemmelliğine eriştiğinizde, her şeyin gittiği ve mükemmelliğine erişmiş her şeyin 

korunduğu Baba'nın koynunda eviniz olacak - burada hayal edemeyeceğiniz bilgelik, mükemmellik ve 

yücelikleri içeren bir "koynunda". 

43 Benim Sözüm ruhunuzu vaat edilen topraklara götüren yol, gerçek ve yaşamdır. Ona gelin, yoldan 

sapmayın sevgili insanlar. 

44 Işık huzmem dağın üzerine yerleşiyor ve buradan size soruyorum: Neden hala dağın 

eteklerindesiniz, neden hala tırmanmayı başaramadınız? 
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45 Birçokları yüreklerinde büyük bir sevinçle Beni dinler. Ama bazıları sözümü duyduklarında büyük 

bir üzüntüye kapılırlar. Bunlar, Mısır'daki İsrail gibi kendilerini köle gibi hissedenlerdir. Kırbaç izlerini 

hala yanlarında taşıyorlar ve açlıkları özgürlük ve ışık için. 

46 Bilin ki ben sizin için geldim, çünkü sizi adalet, özgürlük ve sevgi için aç ve susuz gördüm. 

47 Gelin ve size cesaret aşılayacak, içinizi güçle dolduracak ve sizi aydınlatacak olan bu sesi dinleyin 

ki Firavun'a sırtınızı dönebilesiniz ve hapsedildiğiniz, yaralandığınız ve aşağılandığınız topraklarından 

ayrılabilesiniz. 

48 Gözlerinizi kaldırın ve sizi tırmanmaya davet eden ilahi dağı tefekkür edin. Gelin, zirveye 

ulaşacağınıza inanın, ilk adımları atın, yukarı tırmanın ve çok geçmeden sizi aşağıda tutan zincirlerin ve 

boyunduruğun geride kaldığını hissettiğinizde sevinciniz büyük olacak. 

49 Ey tüm zamanların insanları! Babanızın huzurunu gerçekten yaşayabilmeniz için nankörlüğü 

yüreğinizden çıkarın. 

50 Bu şekilde körler görür, bitkinler güç kazanır, topallar yürür, hastalar iyileşir, acı çekenler sevinçle 

şarkı söyler. 

51 Halkımı yeniden bir araya getiriyorum ve insanlığa karşı manevi görevlerini onaylıyorum. 

Dışlanmışları komşularına faydalı insanlar haline getiriyorum ve mirastan mahrum bırakıldıklarını 

düşünenleri peygamberlere ve ruh doktorlarına dönüştürüyorum. 

52 Bu Üçüncü Çağ'da benim gelişime tanıklık etmesi gerekenler sizlersiniz. Ulusların ve vilayetlerin 

sizin tanıklığınıza ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama şunu bilin ki, yola çıktığınızda Işığın çocukları 

olduğunuzu kanıtlamak için yola çıkmalısınız. 

53 Şu anda size emanet ettiğim görevin ruhani büyüklüğünü önceden anlamanızı istiyorum. Ancak o 

zaman ruhunuz görevinizin sorumluluğunun farkına varacaktır. 

54 Ama bu ışık mesajını dünyaya ulaştırmak için kendinizi hazırlamanızdan hoşnut olana kadar 

beklemem gerektiğine inanıyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz. Çünkü insanları kurtaran ve ruhlarını 

kurtaran benim. Sizler sadece yol göstericiler, duyurucular, peygamberler ve hizmetkârlar olacaksınız. Bu 

görevleri yerine getirebilmeniz için size öğretiyorum. 

55 Her öğrencimin kalbine bir öz yerleştirdim. Bu öz, düşüncelerinizde ve dualarınızda, sözlerinizde 

ve sevgi işlerinizde mevcut olacaktır. 

56 Size insanlar arasında ruhani bir tat olmanızı söylediğimi hatırlamıyor musunuz? 

57 Yeryüzünde, ihtiyacı olanların ruhlarının danışmanları, rehberleri ve doktorları olmaktan daha 

fazla ne isteyebilirsiniz? 

58 Merhamet sevginin en güzel çiçeklerinden biridir ve kokusunu hemcinsleriniz arasında yaymanız 

için içinizde açmak istediğim çiçek de tam olarak budur. Gerçekten, size söylüyorum, eğer ruhunuza 

yücelik kazandırma idealiniz ya da arzunuz varsa, size merhamet yolunu öneriyorum. İnsanlar tarafından 

çok az gidilen bu yolu size öneriyorum, öyle ki bu yolda Bana yükselebilesiniz. 

59 Bu yolculuğun sonuna, öğrettiklerimi sadık bir şekilde dinlemiş olmanın verdiği memnuniyetle 

ulaşmanızı istiyorum. Yolculuğun sonuna kadar sağlam adımlarla yolunuza devam edebilmeniz için 

Sözüm sizi güçlendirir. 

60 Tezahürümün son günlerinde yolunuza birçok ayartma ve engel çıkacak, bu yüzden sizi uyarıyor 

ve uyanık olmanız için sizi çağırıyorum ki izleyebilesiniz ve dua edebilesiniz. 

61 Ey insanlar, güçlü olun ve bu sınav geçecektir. Çünkü itaatkâr ve sadık kalmayıp günaha 

düşerseniz, kendiniz için birçok kişinin aklını karıştıracak ve birçok yüreğin imanını yok edecek sonsuz 

bir denemeler zinciri yaratmış olursunuz. 

62 Göreviniz için plan zaten tasarlanmıştır ve bundan sapmamalısınız. 

63 Sözlerime son verdiğimde, kendinizi hazırlamanız, çalışmanız, düşünmeniz ve aranızda öğretişimi 

uygulamanız için size yeterli zaman vereceğimi söylemiştim. Halkımın kendini ruhsallaştırdığını 

keşfettiğimde, dışarı çıkmanız ve insanlığa duyurmanız için size emanet ettiğim ışık mesajını getirmeniz 

gereken yolları açacağım. 

64 Sizin için tasarladığım plan açık ve basittir, öyle ki eğer kendinize spiritüalist demek istiyorsanız 

onu en ufak bir şekilde değiştirmemeniz ya da değiştirmemeniz gerekir. 
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65 Her kim insan kardeşlerini dönüştürme yetkisine sahip olmak isterse - henüz deneyimlemediğiniz 

şekilde hastaları iyileştirme gücüne ve mucizeler gerçekleştirme gücüne sahip olmak isterse - Yasama 

sadık olmalı ve emirlerime bağlı kalmalıdır, o zaman sevgi ve bilgelik dolu büyük işler gerçekleştirmek 

için ilhamlardan ve güçten asla yoksun kalmayacaktır. 

66 Övgüler ve maddi ödüller onu daha çok cezbettiği için ruhani armağanları ve Öğretimi saf bir 

şekilde uygulamaktan gelen meyveleri küçümseyen kişi, ruhu beslemeyen boş şeylerle ve sahte tatminlerle 

kendini doyurur. Bu onun yeryüzünde sevdiği ve benim çalışmalarımda aradığı şeydir ve ben de ona bunu 

bahşediyorum. Ama gerçekten, size söylüyorum, öngördüğüm şeyi gerçekleştirmeyenler, durgunluk içinde 

kalanlar ve fanatizmlerini, bencilliklerini ve maddi arzularını terk etmeyenler, Benim hükümlerimi seven 

ve onlara gerçekten itaat etmek isteyenlerin ilerlemesine izin vermeyecek engeller olacaklar. 

67 Onlara durgunluk içinde kalan, fanatizme ve yararsız geleneklere kapılan insanları gösterdiğimde - 

Üçüncü Çağın elçilerinin gelişini beklemeye devam etmesi gereken halkları gösterdiğimde - emirlerime 

itaat etmeyenler Bana hangi sözlerle veya bahanelerle cevap verecekler? 

68 Sizinle konuşan benim sevgimdir - sizi durmaksızın izleyen, ruhani ilerleme yerine bir acı kadehi 

edinmenizi önlemek için sizi uyaran ışığımdır. 

69 Sizi, sizinle son kez konuşacağım güne hazırlıyorum. Çünkü o andan itibaren bu halk için ruhsal 

anlamda her şey değişecektir. Bu nedenle, size uzun zamandır gelenekçi ya da dışsal biçimlerin 

koruyucusu olmamanızı, ibadet eylemlerinizi daha sonra kalplerinizden söküp atamayacağınız gelenekler 

ya da alışkanlıklar haline getirmemenizi söyledim. 

70 Her şeyin sonsuza dek aynı biçimde devam etmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Hayatınız 

boyunca bu buluşma yerlerinde bir arada olacağınızı düşünüyor musunuz? Hayır, insanlar, gerçek 

ruhsallaşmanın ışığının ortaya çıktığını hissedebilmeniz için şimdiye kadar sahip olduğunuz her şeyin 

gözünüzün önünden kaybolması gerekir. Şu ana kadar ne mesajımın anlamını ne de bu çalışmanın amacını 

anladınız. 

71 "İlklerin" öğreti ve talimat eksikliği nedeniyle, kendilerini şaşırtan bir vahyin anlamını 

kavrayamadıkları doğrudur. Ama "son "a ait olan sizler - bu dönemin sonuna tanıklık edecek olanlar - "ilk 

"in hatalarını sürdürmeniz ve tıpkı Üçüncü Çağ'ın şafağını görenlerin bilmediği gibi bu mesajın 

anlamından habersiz olmaya devam etmenizin doğru olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

72 Hayır, kalbin bana söylüyor. Hepinize söylüyorum ki, bu anlarda sahip olduğunuz bu inanç, 

ayartıldığınız saatlerde sizi terk etmemelidir. Bugün size itaatiniz ve samimiyetiniz karşılığında 

evlerinizde ve seyahat ettiğiniz tüm yollarda huzura kavuşacağınızı söylediğimi unutmayın. 

73 Yaklaşmakta olan karmaşa dönemine hazırlıklı ve güçlü bir şekilde girmek için elinizden geleni 

yapın. Herkesin gerçeği inkâr etme zamanı geldiğinde, mezheplerin, kiliselerin, felsefelerin ve doktrinlerin 

neden olduğu karışıklığı kendi kafa karışıklığınızla artırmayın. 

74 Benim tarafımdan ruhani bir biçimde eğitilmiş olan bu insanların bu zamana sakin, bilinçli, uyanık 

ve alçakgönüllü bir şekilde girmelerini ve varlıklarının bu fırtınada bir ışık huzmesi ve güven verici bir 

nefes olmasını istiyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 254 
1 Almaya ve vermeye geldim, sizi duymaya geldim ve siz de Beni duyabilesiniz diye. 

2 Sayısız kez Kendimi Baba ve Efendi olarak tanıttım. Bugün Kendimi Yargıç olarak göstermek 

Benim isteğimdir, çünkü size bir yıl emanet ettim ve bunun meyvesini sizden talep ediyorum. Sonsuzlukta 

bu süre sadece bir andır. Ancak içinde başardığınız işler, hayatınızın tarihini yazdığınız bir kitapta kayıtlı 

kalır. Ruhunuzla yazdığınız bu kitap, hedefe ulaşmak için verdiğiniz mücadelenin izini koruyacak ve yüce 

yargıca sunacağınız kitap olacaktır. 

3 Bugün Bana yalnızca gelişim yolunda ileriye doğru bir adım attığınız küçük bir zaman dilimini 

temsil eden bir sayfa gösteriyorsunuz. 

4 Yükseldiğiniz ölçüde, çalışmalarınız daha büyük bir mükemmelliğe ulaşacak ve çalışmalarımı 

daha büyük ve daha derin bir şekilde kavrayacaksınız. Bunun için size vaatlerime güvenmeniz için ilham 

veriyorum, sizi ayağa kaldırıyorum, uyandırıyorum ve iyileştiriyorum. 

5 Meyvenizi almak istiyorum çünkü onu bir sevgi idealiyle, çabayla ve Babanızı memnun etme 

niyetiyle elde ettiniz. Zorlu sınavlarda mücadele ettiniz, kayaların üzerinden geçtiniz. Bedeninizin gözleri 

ağladı ve ruhunuz da hıçkırdı. 

6 Dudaklarınız susar ve ruhunuz o anda şikayet etmez ve aldığınız tüm acıyı Bana olan umuda ve 

diğer insanlar için bağışlamaya dönüştürürsünüz. İtaatiniz için sizi kutsuyorum. 

7 Yeni bir güne uyandığınızı, ileriye doğru bir adım attığınızı hissediyorsunuz ve o andan itibaren 

ruhunuz sizi daha da aydınlatıyor ve Beni daha iyi anlıyorsunuz. Ayrıca Baba'ya ve dünyaya karşı 

üstlendiğiniz sorumluluğu da doğru bir şekilde ölçüyorsunuz. 

8 Bugün zamanın boşa harcamamanız gereken değerli bir hazine olduğunu ve hediyelerinizin 

saklanmaması gereken mücevherler gibi olduğunu biliyorsunuz. 

9 Karanlık ve cehalet dönemi sizin için sona erdi. Bugün, havariler olarak ne söylediğinizi, ne 

yaptığınızı ve ne düşündüğünüzü biliyorsunuz ve benim faydalarımdan yararlanmak için liyakat 

göstermeye niyetlisiniz. Siz ışığın ortasında yaşıyorsunuz ve eğer biri ışıktan kör olmuşsa, bu onun 

bakışlarındaki netlik eksikliğindendir. 

10 Lütfumu herkese aynı şekilde yağdırırım, ama her biri bunu ruhsal hazırlığına ve yükselişine göre 

alır. 

11 Şimdi enkarne varlıkların çalışmalarının sonucunu alıyorum, çünkü dünyevi yaşam zamana göre 

ölçülür. Ruhani yaşama girdiğinizde, sonsuzluğun saatlerle, günlerle veya yıllarla ölçülemeyeceğini fark 

edeceksiniz, çünkü zamanın ruhani olan üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 

12 Ben varım, tüm insanlık için görünmezim, yaşamları Bende titreşir çünkü Ben onların Babasıyım - 

yaşamlarını ve eylemlerini mükemmel bir şekilde yargılayabilecek tek Kişi. Kaos içinde dolaşan, savaşı 

kalplerinde ve hatta ruhlarında taşıyan, öldürücü ve yıkıcı silahı sadece ellerinde değil kalplerinde de 

taşıyan, dili gerçekten iki ucu keskin bir kılıç olarak kullanan insanlar görüyorum. Bazıları saldırır, 

diğerleri savunur. Bazıları ölüm ekerken, diğerleri yaşama tutunur. Ve bir gölge gibi, yeni öğretilerin 

örtüsü yayılır, kalpten kalbe ve ruhtan ruha ilerler. 

Bu tehdit karşısında insanlar ve uluslar titrer ve kendilerine Yüce Tanrı'nın bu umutsuz öğretilerin 

yayılmasını neden engellemediğini sorarlar. Baba buna şöyle cevap verir: Bu ağaçların filizlenmesine, 

büyümesine, çiçek açmasına, yayılmasına ve meyve vermesine izin veriyorum, böylece bu ağaçlar insanlık 

tarafından kendi meyveleriyle tanınabilsin. 

13 Bu öğretiler, teoriler ve dünya görüşleri tüm dünyaya yayılacak ki, tüm meyvelerden yedikten 

sonra insanlar gözlerini yaşam ağacına çevirebilsinler ve gerçek meyvenin - tadında tatlılık ve özünde 

yaşam barındıranın - zamanın başlangıcından beri Sevgi Yasamda size sunduğum meyve olduğunu 

anlayabilsinler. 

14 İnsanların huzuru geçicidir. Sadece size sunduğum huzur ebedidir. 

15 Sizinle insan aklı aracılığıyla konuşuyorum ve Benim Sözüm her zaman içinize ektiğim sevgi 

tohumuyla aynıdır. 

16 Size güç verdim - ama bunu, benim irademi insan kardeşlerinize dayatasınız diye yapmadım. 

Ruhunuzu özgürleştirdim - ama bu özgürlüğü kötü kullanacak şekilde değil. Benim silahlarım gerçek, 

sevgi, merhamet, barış ve bağışlamadır. 
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17 Beni layıkıyla temsil edebilmeniz ve sadık şahitlerim olabilmeniz için, öğretilerimi kullanmalı ve 

sizi bölen ve bazılarının dışsal ibadet ve gelenek biçimlerini savunmasına ve korumaya çalışmasına, 

diğerlerinin ise Öğretilerimin özü ve ruhaniyeti için mücadele etmesine neden olan hatalara düşmemek 

için kendinizi Sözüme kaptırmalısınız. Musa aracılığıyla insanlığa verdiğim Yasa'nın ilk buyruğunda şöyle 

dediğimi hatırlayın: "Diz çöküp tapınmak için kendinize göksel şeylerin hiçbir suretini ya da benzerini 

yapmayacaksınız." O zamandan beri, insan için yol ve ruh için yol açıkça işaretlenmiştir. 

18 Musa kendisini On Emir'i insanlığa iletmekle sınırlamamış, aynı zamanda insan yaşamı için ikincil 

yasaları yürürlüğe koymuş ve Tanrı'ya ruhani tapınma kapsamında, insan ruhunun o dönemde atmakta 

olduğu gelişim adımlarına göre gelenekler, ayinler ve semboller getirmiştir. Ancak vaat edilen Mesih geldi 

ve gelenekleri, ayinleri, sembolleri ve kurbanları ortadan kaldırarak sadece yasaya dokunmadı. Bu nedenle 

Ferisiler halka İsa'nın Musa'nın Yasası'na karşı olduğunu söylediklerinde, ben Yasa'ya karşı olmadığımı, 

ama onu yerine getirmek için geldiğimi söyledim. Eğer öğretilerim gelenekleri ortadan kaldıracak olsaydı, 

bunun nedeni insanların bunları yerine getirmek için Yasa'ya itaat etmeyi unutmuş olmaları olurdu. 

19 Bu vaka bu kez de tekrarlandı, millet. 1866 yılında, Varlığım insan aklı aracılığıyla Roque Rojas 

tarafından açığa çıkarıldı ve size bildirildi. Ama o da vahiylerin anlamını anlamanıza yardımcı olacak 

gelenekler, ibadet biçimleri ve semboller yarattı. 

20 Artık sizinle bu şekilde konuşmayacağım zaman yaklaştığına göre, "Kutsal Ruh'un Öğrencileri" 

adını hakkıyla taşıyabilmeniz için, tarikatınızda ve davranış biçimlerinizde var olabilecek her türlü 

materyalizmi ve fanatizmi kalbinizden silmek istiyorum. Ama anlayın: Gereksiz gelenek ve görenekleri 

ortadan kaldırırsam, Yasama karşı gelmiş olmam. Çünkü İkinci Çağ'da olduğu gibi, gelenekleri takip 

etmek için Tanrı'ya gerçek ruhani ibadeti ve insanlığa karşı görevlerinizi ihlal edebilirsiniz. 

21 Eğer Baba'ya olan bağlılığınızda zaten tüm materyalizmden kurtulmuşsanız, mezhep ya da kilise 

mensuplarını olgunlaşmamış olarak gördüğünüz ruhsallaşmanın zirvesine ulaştığınızı düşünerek 

gururlanmayın. Çünkü siz hemcinslerinizin gözündeki zerreyi görürken, ben size yanınızda sürüklediğiniz 

ışını gösterebilirim. 

22 İnsanlar geleneklerden, formalitelerden ve ayinlerden bıktı. Onlara öğretilerimin ışığını, ışığı 

aramaktan yorulmuş ruhlar için bir dinlenme yeri olarak göstermek istiyorum. 

23 İnsanlar, bırakın yargıcınız Ben olayım, vicdanınızda sizinle konuşan sesimi duyun. Benden ücret 

ya da övgü de istemeyin, ödül de istemeyin. Eğer size bu tatminleri verecek olsaydım, bunları kötü 

kullanır ve kendinizi lordlar gibi görürdünüz. Çocuklarımın en küçüğü olarak alçakgönüllülükle Beni 

arayın. Eğer tövbe ederseniz, önümde eğilin, çünkü Ben sizin Yargıcınız olacağım ve sizinle en büyük 

doğrulukla konuşacağım, sizi merhametle düzelteceğim. O zaman sözlerimin ardında asla öngörülemeyen, 

tüm arzuların ötesinde bir şeyin ilahi vaadini fark edeceksiniz. 

24 Size Söz'ün armağanını veriyorum ki, çan sesi gibi uyuyanları uyandırsın, güç, merhem ve yaşam 

versin. 

25 Felaketlerin insanlığın Bana dönmesine neden olmasını beklemeyin. İzleyin, dua edin ve ekin; 

Ruhumun ışığı ve esenliği kalpten kalbe yayılacaktır. 

26 Sözüm bir insanın beyninden ve dudaklarından geçse de, ışıktan ve sevgiden yapılmıştır. Kendinizi 

hazırlayın, ey kalabalıklar ve ses taşıyıcılarım aracılığıyla Kendimi tanıtmama izin verin. Ve bu yüksek ve 

hassas görev için seçilmiş olan sizler, kendinizi daha da hazırlayın. Benim Sözümü saflıkla iletemeyecek 

olanlar, kendinizi hazırlayın. Eğer bunu yapamıyorsa, sessiz kalmalı ve dudaklarını mühürlemelidir. Ama 

bilin ki yoksulluğunuz, sakarlığınız ya da alçakgönüllülüğünüz benim tebliğime engel değildir. 

Beceriksizleri ve eğitimsizleri dünyayı şaşırtmak için kullandım. Benim itiraz ettiğim şey sahtekârlık, 

günah. 

27 Sözümün son yıllarında birbiri ardına vahiylerimin gerçekleşeceğine ve toplantı odalarında hiçbir 

şikâyet duyulmayacağına layık olmanızı istiyorum. 

28 En büyük yıldızlardan sizin bakışlarınızla zar zor algılanabilen varlıklara kadar tüm yaratılışın 

övgüsünü aldım. Her şey evrime tabidir, her şey yoluna girer, her şey ilerler, her şey dönüşür, daha 

yükseğe evrilir ve kendini mükemmelleştirir. O zaman, mükemmelliğin zirvesine ulaştığında, ruhani 

gülümsemem tüm evrende sonsuz bir şafak gibi olacak ve her leke, tüm sefalet, acı ve kusur ortadan 

kalkmış olacak. 

29 Sözümün özündeki doğruluğumu bilin. 
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30 Sözüm, ey kalabalıklar, Benim için çok az çarpan kalbinizi açtığım anahtardır. 

31 Bugün, hazırlanmanız için size emanet edilen son üç yılın ikinci yılına başlıyorsunuz. 

32 Şimdiye kadar ne başardınız? Belirleyici bir şey yok. Vicdanınızın ışığında kendi kendinizi 

sorguladıktan sonra, birleşme ve ruhsallaşma yolunda bir adım bile ilerlemediğinizi fark ettiniz. 

33 Sitemlerime alıştınız ve bu nedenle kayıtsızca arkanıza yaslanmaya devam ediyorsunuz. Ama 

kendinize aşırı güvenmeyin, aranızda görünme süremi uzatacağım düşüncesini reddedin. Çünkü bu hataya 

düşerseniz, aldatılmış ve kandırılmış olarak yaşarsınız. 

34 Benim ona tanıdıklarımdan sonra kim başka bir fırsat istemeye cesaret edebilir? Sadece aptallar ya 

da cahiller. Ancak siz cahil değilsiniz, çünkü sizinle her yıl durmaksızın konuştum. 

35 Bunu size neden anlatıyorum? Çünkü bazı kalplerin derinliklerinde bu arzuyu ve bu gizli niyeti 

görüyorum - bu arzu ve niyet, henüz gerçekleştirilmemiş olsa bile, İşimin doğruluğuna ve samimiyetine 

şimdiden gölge düşürüyor. 

36 Sözümün sonsuza dek sürmesi, her şeyin eskisi gibi devam etmesi için duydukları bu arzu, 

kendilerine emanet edilen değerli zamanı kullanmadıklarının ve şimdi bir şeyler yapabilmek için başka bir 

zaman istediklerinin kanıtıdır. Ancak belirtilen zaman sona erdiğinde, hiç kimse ilahi bir kararı 

değiştiremeyecektir. Çünkü böyle bir niyet Tanrı'nın sağladığı mükemmelliği inkâr etmek anlamına 

gelecektir. 

37 Ey insanlar, emirlerime karşı gelmeyin! Çünkü eğer biri bunu yaparsa, Benim adaletime tanık 

olacak ve doğanın serbest bırakılmış güçlerinin bu ulusun üzerine geldiğini görecek ve sevgi sözlerime 

rağmen Bana itaatsizlik ettiği için itaatsizliğini görmesini sağlayacaktır. 

38 Bu ruhlar sapkınlıklarından uyandıklarında ve ruhsal gerilemelerinin farkına vardıklarında, tıpkı 

eskilerin başına geldiği gibi, Baba'nın hala onları harekete geçirmesi ve doğa güçleri aracılığıyla onlara acı 

çektirmesi gerektiğini deneyimlediklerinde ne büyük bir üzüntü ve pişmanlık duyacaklardır! 

39 Bu insanlar arasındaki her saf olmayan tohumu yok edeceğim ve geriye sadece insanlığın yarın 

Beni tanıyabileceği iyi tohumları bırakacağım. İnsanlar kafası karışık, itaatsiz ya da fanatik bir halk 

aracılığıyla Benim gerçeğimin ihtişamını nasıl görebilir? 

40 Bu hazırlık günleri sizler için derin bir tefekkürle işaretlenmiştir, öyle ki bu iç gözlem ve vicdan 

muhasebesinden sonra takip etmek istediğiniz yolu seçebilesiniz - benim isteğimi yerine getirenin huzur 

içinde yoluna devam edebileceğine, kendi isteğini yerine getirenin ise zamanı geldiğinde kendisini 

kaçınılmaz bir şekilde vuracak olan denemeleri kabul etmeyi seçmesi gerektiğine işaret ederek. 

41 Talimatlarıma itaat edenin içinde gerçek huzur olacaktır, çünkü o Babasına itaat eden iyi niyetli bir 

adam olacaktır. Talimatlarıma itaat etmeyene bir an bile huzur yoktur. Durmadan vicdanının sitemini 

duyacak ve sürekli korku içinde yaşayacaktır. 

42 Ben kimseyi yargılamam ve yaptıklarınızın doğal sonucu olarak başınıza gelebilecekleri size 

zamanında açıklamakla yetinirim. Sizi sevdiğim için ve bundan kaçınmanız için, gerçekle yüzleşmeniz ve 

yoldan sapmamanız için size zamanında söylüyorum. 

43 İtaatsiz olan her zaman gururludur. Ama kendi isteğini yerine getirmeye ya da babasının isteğinin 

değişmesine neden olmaya hakkı olduğunu düşünen kimdir? Kim kendisinde bulunan armağanları gerçek 

liyakat nedeniyle aldığına inanır? İlahi planlarımın uygulanması için bu halkın Benim için vazgeçilmez 

olduğuna kim inanır? 

44 Zihninizin kararmasına izin vermeyin, vicdanın sesini susturmayın, bedenin ayartmalarının 

ruhunuzun tökezlemesine neden olmasına izin vermeyin, çünkü bu çok üzücü olur. 

45 İzleyin ve dua edin ki asla güçsüz kalmayasınız. Düşünüp kendinizi acımasızca yargılayın, o 

zaman ruhunuz ışığını zihninize ve yüreğinize akıtacak ve böylece aranızda barış hüküm sürecektir. 

46 Talimatım ruhunuza Yaşam Kitabı'nı sayfa sayfa göstermeye devam ediyor çünkü bu talimat 

zamanı sona erene kadar güçlü ve hazır kalmalı. 

47 Eğer gerçekten İlk Çağ'ın peygamberleri gibi işlev görmeyi ve onlar gibi insanlığın yolundaki 

işaretçiler olmayı arzuluyorsanız, ruhsallaşmaya doğru ilerleyin; bunu bulmak zor olmayacaktır çünkü bu 

öğretilerin her biri insanlık için bir ruhsallaşma dersidir. 

48 Şunu bilmenizi isterim ki - size duyurduğum ruhanileşmiş ruhların nesilleri dünyaya gelmeden 

önce bile - bu mesaj uluslara ve halklara yayılacaktır, öyle ki Rab'bin sesini duyan insanlar ve onun 

tanıklığına inandıkları için bu halka katılanlar tarafından döşenmiş yolları bulabilsinler. 
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49 Sonsuz bir yükseliş olan bu yolda yeni adımlar atmanız için sizi durmaksızın teşvik ediyorum. 

Durmayın ve eğer durursanız, bir niyeti olgunlaştırmak, inancı güçlendirmek ya da düşünmek zorunda 

kaldığınız için işe yarayacaktır. Ama sonra devam et. 

50 Kaç kişi yüreklerinde Bana şöyle diyor: "Efendim, neden bu zamanda bize bir insan olarak 

gelmediniz, böylece varlığınızı görebildik?" Ama size başka bir soruyla yanıt veriyorum: Dünyada bu 

biçimde bulunmamı arzu ettiğinizde, Kanımı yeniden talep ettiğinizin farkında değil misiniz? Beni böyle 

kabul edin: ruhta, yalnızca fiziksel gözleriniz için görünmez, ama ruhunuzun tüm duyuları için 

algılanabilir. 

O zaman Doktrinimde vaaz ettiğim sevgiyi onunla mühürlemek için Kanımı döktüm. Bugün, 

nankörlüklerine rağmen insanlara olan sevgimin aynı olduğunun kanıtı olarak herkese ilahi esans 

yağdırıyorum ve bu nedenle onları krallığımda Benimle birlikte sonsuza dek yaşamaya götürecek ışıklı 

yolu göstermek için onlara yaklaşıyorum. 

51 Diğerleri ruhsal olarak Bana şöyle derler: "En azından bu kadar büyük bir sevgiyle duymamızı 

sağladığın bu sözden bizi asla mahrum bırakmasan." Onlara diyorum ki, öğretilerimden gerçekten 

yararlanır ve niyetlerimi anlamaya çalışırlarsa, bu bildirinin bittiğini ilan etme saati geldiğinde bundan 

vazgeçmek onlar için acı verici olmayacaktır. Ve bu onlar için acı verici olmayacak çünkü ruhunuz Özüm 

tarafından nüfuz edilmiş ve Işığımla dolu olarak kalacak. Ancak öğretilerimden bazılarını ya da birçoğunu 

hafızanızda tutamadıysanız, bu durumda bu zamana ait sözümü içeren kitabın yaratılmasını emrettim. İlahi 

öğretilerimden yaratılacak olan bu kitapta, ilk spiritüalistlerin kavrayamadıkları ve bu nedenle nesneler 

veya semboller aracılığıyla temsil etmek zorunda kaldıkları gerçek Ahit Sandığı'nı bulacaksınız. 

52 Antlaşmanın gerçek sandığı benim sözlerimdir. Her kim onu açar ve içine saygı, ruhanileşme ve 

sevgiyle girerse, dibinde bilgeliği, derin vahyi, kehaneti ve tüm ruhani armağanları keşfedecektir. Sözüm 

artık kusurlu insan ses taşıyıcıları aracılığıyla duyulmadığında döneceğiniz yer bu antlaşma sandığıdır ve 

meditasyonlarınızda, çalışma anlarınızda veya dua anlarınızda, varlığınızın en hassas noktasına kadar, her 

şeyi açıklayacak daha yüksek bir ışığın size nasıl ulaşacağına tanık olacaksınız - sizi kucaklayacak 

babacan bir etki ve insan olmayan ve sizinle mükemmel bir şekilde konuşacak bir ses. Bu, ruhtan ruha 

gerçek bir diyalog içinde size gelen ilhamımın ışığı olacaktır. 

53 "İlkler" tarafından size miras bırakılan gereksiz ve lüzumsuz törenlerin birçoğunu hizmetlerinizden 

çıkarabilen ve yalnızca temel unsurları muhafaza edebilen sizler kutsanın. Ancak hâlâ temizlemeniz 

gereken bir şeyler ve ruhsallaştırmanız gereken çok şey olduğunun farkına varın. 

54 Ruhunuz bu dünyada Bana kendisinden beklediğim tapınmayı sunabilirse ne kadar mutlu 

olacaktır! Ama buradan Ruhani Vadiye doğru yola çıktığında, arkasında Benim İşime layık olmaması 

gereken herhangi bir şey bırakırsa, yeni nesiller onlara bıraktığınız mirası gözden geçirerek, geride 

bıraktığınız tüm adaletsizlikleri nasıl ortadan kaldıracaklarını bilecek ve böylece atamadığınız adımı 

atacaklardır. 

55 Size diyorum ki: İbadetlerinizi ne kadar arındırır ve Tanrı'ya ibadetinizi ne kadar 

mükemmelleştirirseniz, sizden sonra gelenler o kadar az acı çekmek zorunda kalacaklar ve Benim 

önümdeki sevaplarınız daha büyük olacak çünkü kendiniz için çalışmadınız, ama bunu diğer insanları 

düşünerek yaptınız, çünkü kalplerinizde onlar için hayırseverlik hissettiniz. 

56 Sizden önceki kardeşlerinizden aldıklarınızı temizlemek için ne kadar mücadele etmek zorunda 

kaldığınızı kendiniz deneyimlemediniz mi? Bu yüzden bu acı verici işi sizin izinizden gidenlere 

bırakmayın. 

57 İkinci Zaman'da, ayrılık çok yakınken öğretmenliğim zirveye ulaştı. 

58 Öğrenciler - bunların Efendileriyle geçirecekleri son anlar olduğunu çok iyi bildiklerinden - bu 

sözlerin sonuncusunu bile duymak ve yüreklerinde saklamak için tüm dikkatlerini topladılar. 

59 İsa'nın ilahi özlemi, öğrencilerinin onun kurtarıcı öğretilerinin ekicileri olmalarıydı. Öğrencilerine 

yaptığı son konuşmanın doruk noktasında, ki bu aynı zamanda Baba ile çocukları arasındaki son 

konuşmaydı, bu nedenle onlara sevgi dolu bir tonda şöyle dedi: "Şimdi size yeni bir buyruk veriyorum: 

birbirinizi sevin". Bu yüce buyruğun ışığıyla insanlık için en büyük umudu yaktı. 

60 Aranızdaki tebliğime yakında son vereceğim bu zamanda bile, öğretilerimi dinlediğiniz bağlılığı ve 

dikkati görüyorum. Yeni öğrencilerimin zihinlerine silinmez bir şekilde kazınacaklar. 
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61 O zaman elçilerime dünyada kurtlar arasında koyunlar gibi olacaklarını, böylece her zaman tetikte 

yaşayacaklarını söylediğim gibi, şimdi de size kendinizi hazırlamanızı, izlemenizi ve dua etmenizi 

söylüyorum. Çünkü birçokları iftira silahlarını kullanarak ve kafanızı karıştırmak için her yola başvurarak 

size karşı ayaklanacaktır. 

62 Şimdi bir mücadele zamanı, bunu hepiniz biliyorsunuz, kimse şaşırmasın. 

63 Öğretilerimi, onları anlamanız ve anlamlarını arzulayarak kavramanız için son derece 

basitleştirdim. Zamanı geldiğinde, size yöneltilen her soruya kolay bir yanıtınız olacak. İkna etmek için 

fazla konuşmanıza gerek kalmayacak. Eğer gerçekten hazırlıklıysanız, sözleriniz sadece basit değil aynı 

zamanda kısa da olacaktır. Bilim adamına cevap vermek için bilimi, ilahiyatçıya cevap vermek için de 

ilahiyatı bilmenize gerek yoktur. Bir ışık sözcüğü her şeyi aydınlatır ve ben sizin dudaklarınızdan ışık 

sözcükleri dökülmesini istiyorum. 

64 Bu zamanda Beni duyan herkes Sözüme tanıklık etmek için ayağa kalkmaz. Beni gerçekten 

sevenler ortaya çıkacaktır - Beni kendi komşuları içinde sevenler ve merhametlerini ve tesellilerini 

verdikleri ihtiyaç sahiplerine dönenler. 

65 Öğretimi anlayan ve derinden hissedenler onu inançla kucaklayacaklardır. Tüm muhalefete karşı 

çıkması gerekenler, gerçeğin, sevginin ve adaletin silahlarını kuşanması gerekenler onlar olacaktır. 

Zorluklar içinde ve bu adaletten ve bu hakikatten çoktan uzaklaşmış bir dünyada, Tanrılarına güvenen ve 

huzur dolu bu ekiciler, Üçüncü Çağ'ın ruhani mesajını tüm dünyaya yayacaklardır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 255 
1 Bir mücadele, dua ve liyakat dönemine girmiş bulunuyorsunuz. Zevk zamanının artık sona erdiğini 

ve adımlarınızı hızlandırmanız gerektiğini hissediyorsunuz çünkü insanlık umutsuzluk içinde ve onlara 

Müjde'yi ve benim gelişime dair tanıklığı sözlerle ve eylemlerle iletme sorumluluğunuz var. 

2 Tüm mezheplerden ve tarikatlardan insanların, Benim gelişimi haber veren işaretleri keşfetme 

umuduyla zamanı, yaşamı ve olayları nasıl araştırdıklarını görün. Onlar Benim uzun zamandır Kendimi 

tezahür ettirdiğimi ve kısa bir süre sonra bu tür bir tezahürün sona ereceğini bilmeyen cahil insanlardır. 

Ama size şunu da söyleyeyim ki, Beni büyük bir özlemle bekleyenlerin çoğu, Kendimi nasıl gösterdiğime 

tanık olsalar Beni tanımazlar, aksine Beni tamamen reddederler. 

3 Onlara yalnızca tanıklıklar ulaşacak ve bunlar aracılığıyla çocuklarımın arasında olduğuma 

inanmaya devam edecekler. 

4 Siz de içten içe sabırsızlıkla Beni beklediniz; ama Ben sizin Beni tanıyacağınızı ve bu zamanda 

işçilerim arasında yer alacağınızı biliyordum.  

5 Dünya Kendimi tanıtma şeklimle alay etsin. Ama onlar Bana değil, kendilerine gülecekler. Çünkü 

onlar her yaratığın tanrısallık için ne anlama geldiğinden kuşkulanmazlar ve bunu kavrayamazlar. 

6 Benim için çocuklarımla yapabileceğim en doğru şey, günahkâr oldukları ve saf olmadıkları 

bahanesini kullanmadan, onlara bahşettiğim yetiler aracılığıyla Kendimi onlara tanıtmaktır. Çocuk için 

Babasını tanımaktan, O'nu görmekten ve O'nu sevmek için O'nu hissetmekten daha iyi bir teşvik olabilir 

mi? 

7 Eski bir kehanette, günahkâr olsun ya da olmasın her gözün Beni göreceği söylenmişti. Şimdi, bu 

zamanda, size söyledim: Kendimi onun aracılığı aracılığıyla tanıtmak için doğru kişiyi değil, tam tersine 

yaşam denemelerinde ve tövbe anında kendini arındıran günahkârı arzulayarak geldim. Çünkü o, Baba 

tarafından sevildiğini ve takdir edildiğini bildiğinde, tamamen yenilenme ve erdem yolunda yürüyen 

çocuktur. 

8 Sizinle konuştuğum ses taşıyıcılarından hangisinin Sözümü duymadan önce zaten sahip olduğu 

armağan ve kaderinde olan hizmet hakkında bir fikri vardı? Yok. Yaşamları boyunca bir potada olduğu 

gibi arınmışlardır. Ancak yetenekleri, ortaya çıkarma zamanı gelene kadar bir sır olarak kaldı. 

9 Bu, insan ruhunun Baba ile daha yüksek bir iletişim kurmasının başlangıcı ya da hazırlığıdır ve siz 

buna şaşırdınız. Uygun zamanda size açıklamak üzere sakladığım her şeyi bilseydiniz, sizi neden bu kadar 

çok sevdiğimi ve böylesine büyük bir lütfa erişmek için yapmanız gereken erdemleri kavrayamazdınız. 

10 1866 yılında, bu Çalışmanın müritleri olan Spiritüalistlerin ilk cemaati ortaya çıktı. Ruhumun ışığı 

altında ve İlyas'ın talimatıyla, bu ilk öğrenciler şu anda almakta olduğunuz mesajın ışınlarını, mesajın 

tamamlanmasından önce bol bol almaya başladılar. 

11 O zamandan günümüze kadar, Roque Rojas tarafından kurulan bu "ağaç gövdesinden" çıkan dallar 

olarak birçok topluluk oluşmuştur. 

12 Bu halkı oluşturan kalabalıklar üzerinde tek bir ışık parladı ve yine de çeşitli cemaatler arasında ne 

kadar çok farklılık var! Uzun yıllar boyunca basit, açık ve anlaşılır öğretiler aracılığıyla Sözümün 

tezahüründen keyif aldınız. Ancak ruhani öğretinin anlamını açıklayabilen yalnızca birkaç kişi vardır. 

13 Bu formdaki bildirimin sona ermesine sadece bir yıl kaldı. Ancak insanların çoğunluğu hala 

gerçeklerden çok uzak. "İlkinden" "sonuncusuna" kadar, başlangıçta anlayamadıkları ilahi bir vahyi hayata 

geçirmiş olma gerçeğini affettim. Ancak ruhani öğreti uzun yıllar boyunca yayıldıktan ve Sözüm bu 

çalışmayı parça parça daha fazla açıkladıktan sonra, sizden alıştığınız yollardan ayrılmanızı, öğretilerimin 

özüne biraz daha nüfuz etmenizi ve ruhanileşme yolunda kararlı ve sağlam bir adım atmanızı istemenin 

zamanının geldiğini görüyorum. 

14 Beni semboller ve tasarımlar, dış kült formları ve materyalizasyonlar aracılığıyla aradığınız ve 

Bana tapındığınız sürece Beni nasıl izleyeceksiniz? Bana diyorsunuz ki: "Bu 'ilk'in mirasıdır ve biz buna 

saygı duyuyoruz". 

Evet, insanlar, şimdi size diyorum ki, bu "ilkler" sadece sizin öncülerinizdi, öyle ki onların başlattığı 

tapınma biçimini ve ruhsal iletişim biçimini mükemmelleştirebilesiniz. 

15 İlahi Yasa ile bu Yasayı yorumlamak için sahip olduğunuz dinleri veya yöntemleri birbirine 

karıştırmayın. 
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16 Yasa ebedi ve değişmezdir, dinler, ibadet ve eylem biçimleri onları benimseyenlerin ahlaki ve 

ruhsal gelişimine göre gelişir ve değişir. Eğer bu ruhsal gelişim olmasaydı, ilkel halkların yaptığı gibi hala 

Tanrı'ya yıldızlarda ve doğa güçlerinde tapıyor olurdunuz. 

17 Beni sevme, Bana hizmet etme ve Bana tapınma yolunda durmayın. Her zaman ileriye gidin, 

kendinizi daha fazla geliştirin, mükemmelliğiniz için çabalayın. Ama Yasa'ya dokunmayın, onu 

değiştirmeyin, takas etmeyin. Size her zaman en yükseği öğretecek, her zaman onu mükemmel bir şekilde 

yerine getirmeniz için talimat verecektir. Evrensel Yasa olarak mevcut ve ebedi olacak, size Tanrı için 

gerçek sevgiyi ve komşunuz için gerçek sevgiyi öğretecektir. 

18 Alışkanlıkların, ibadet biçimlerinin ya da geleneklerin bekçileri olmayın; çünkü o zaman yüzyıllar 

boyunca dogma ve cehaletin uyuşukluğu içinde kalırsınız. Bunun yerine, hukukun ve gerçeğin 

koruyucuları olun. 

19 Bu dönemde, geleneklere bağlı, tutucu ve fanatik oldukları için yüzyıllardır bekledikleri Mesih 

tarafından kendilerine getirilen cennet ekmeğini yiyemeyen "İkinci Çağ" Yahudi halkı gibi olmayın. Vakit 

geldiğinde O'nu tanıyamadılar çünkü maddileşmeleri gerçeğin ışığını görmelerini engelledi. 

20 Bugün size sadece iki kelime bırakıyorum, böylece onları derinlemesine kavrayabilir ve iyi bir 

hazırlıkla yapabildiğiniz ölçüde onlardan tüm anlamı çıkarabilirsiniz: "Spiritüalizm" ve "Spiritüalizasyon". 

Ancak bu şekilde - derin düşünerek, dua ederek ve uyanarak - bu öğreti temelinde Rabbinize sunmanız 

gereken gerçek ve doğru Tanrı ibadetinin nasıl olması gerektiğini anlayabilirsiniz. 

21 Evet, insanlar, Beni dışsal tapınma biçimleriyle sevmek, Beni imgelerde ve sembollerde aramak ve 

Bana ayinler, törenler ve kutlamalar aracılığıyla tapınmak için, eğer kalbiniz hala böyle bir tapınmaya açsa 

ya da ihtiyaç duyuyorsa, onu tatmin edebileceğiniz pek çok kilise ve pek çok mezhep vardır. Ama bu 

ruhsal çalışma aracılığıyla Bana hizmet etmek istiyor ve Beni seviyorsanız ve bu nedenle Bana tapınmanın 

başka bir biçimini reddediyorsanız, "ruhçuluğun" ve "ruhsallaştırmanın" ne anlama geldiğini anlayın ki, 

gerçekten bu öğretinin öğrencileri olmak istiyorsanız, gelenekleri, kuralları, adetleri ve dışsal ibadet 

biçimlerini dayatanlara ait olmayasınız, çünkü o zaman yine materyalizme, putperestliğe ve fanatizme 

düşersiniz ve ruhçuluğun sadece adını bilirsiniz. 

22 Benim öğretime uyum sağlamak ve uymak için elinizden geldiğince yükselin. Ama bunun tersini 

yapmayın, yani benim öğretimi kendi sınırlamalarınıza ve kolaylıklarınıza uyarlamayın, böylece onu 

maddileştirmeyin, deforme etmeyin ya da tahrif etmeyin. 

23 Bugünkü öğretiş, onu duyanlar için bir uyandırma çağrısı olarak hizmet etsin; öyle ki, ondan ilham 

alsınlar ve uzun zamandır onları tutsak eden ağları kırmak için enerji, şevk, sevgi ve imanla dolsunlar. 

"Spiritüalizm "in ne anlama geldiğine dair gerçek kavrayışın zihinlerinde oluşmasına ve bu ışık ve 

mükemmellik öğretisinin gerçek bir öğrencisi olma asil idealinin kalplerinde doğmasına izin verin. 

24 Sevgili İnsanlar: Farklılıklarınız ortadan kalktığında, şu anda aranızda var olan ayrılık yerini 

kardeşliğe bıraktığında ve görevinizi anladığınızda, ruhunuzdan arzu ve kalbinizden dürtü fışkıracak ve 

Sözümde aldığınız ruhsallaşma tohumunu ekmek için yola çıkacaksınız. 

25 Sizin için aydınlanma anı, bu Çalışmanın büyüklüğünü en büyük berraklıkla kavrayacağınız ve 

onun dibinde hiç hayal etmediğiniz kadar muhteşem ifşaatları keşfederek hayrete düşeceğiniz zaman 

gelecektir. Sonra kendiliğinden yola çıkacak, kendinizi yeryüzüne yayacak ve giderken merhamet, ışık ve 

teselli vereceksiniz. Komşularınızın yargıları artık size zarar vermeyecek, aile üyelerinizin saygısızlığı size 

acı çektirmeyecek, çünkü misyonunuzun büyüklüğü karşısında yeryüzünün tüm acıları küçük görünecek. 

26 Kendilerini acıya karşı dayanıklı kılan ruhanilik derecesine erişenlere ne mutlu, çünkü onlar 

merhametimin örtüsüyle korunacaklardır. 

27 İnanç, sevgi ve maneviyat, Üçüncü Çağ'ın askerlerini ve havarilerini yenilmez kılacak olan üç 

erdemdir. Bu erdemler, en eski zamanlardan beri varlığıma, mevcudiyetime, yasama ve hakikatime 

tanıklık eden tüm kullarımda mevcuttu. 

28 Bu hizmetkârlar arasında patrikleri, peygamberleri, elçileri ve şehitleri keşfedebilirsiniz. Ancak 

insanlık tarihinde sadece onlar yoktu; her türlü saldırı, alay, zulüm ve iftiraya göğüs gererek görevlerini 

yerine getirmek ve hakikatime tanıklık etmek için farklı yollar izleyen daha pek çok kişi vardı. İmanları, 

kendilerine zarar verenlere karşı hoşgörüleri, insan kardeşlerine karşı sürekli ve sadık sevgileri - 

Rablerinden aldıkları ilhamla - acı, adaletsizlik ve ölümün üstesinden gelmelerini sağladı. Şehitlerin 



U 255 

79 

cellatlarına teslim olmalarını başka nasıl açıklayabilirsiniz? Beni seven ve Beni izleyenlerin zulümler 

karşısındaki sabrını ve soğukkanlılığını nasıl anlayabilirsiniz? 

29 Eğer Beni böyle severseniz, artık dünyadaki hiçbir şeyden korkmayacaksınız. İnancınız tam ve 

sevginiz sarsılmaz olmadığı sürece, mücadele size korku aşılayacaktır. 

30 Neden korkuyorsun? Neden kendinizi hapse atıyorsunuz, neden canınıza kıyıyorsunuz? O 

zamanların geride kaldığını ve gerçeğin düşmanlarına şehitliğin, hapishanenin ve kanlı darağacının - 

hizmetkârlarımın inancını söndürmek yerine - sevgilerinin ateşini alevlendireceğini ve öğretilerimi daha 

da büyük bir güçle yaymalarına neden olacağını kanıtlamak için hayatlarını sunan birçok şehit olduğunu 

biliyorsunuz. 

31 Komşunuzun yargılamasından ve dünyadaki huzurunuzu kaybetmekten korkarsınız. Görevinizi 

yerine getirmediğiniz için neden Tanrınızın yargısından korkmayı ya da ruhunuzun huzurunu kaybetmeyi 

tercih etmiyorsunuz? 

32 Bugün, "Vaat Edilmiş Topraklar" için sizden istediğim şey çok fazla gibi görünüyor. Ama 

gerçekten söylüyorum, bir kez içine girdiğinizde, orada olmayı merak edecek, hatta buna layık 

olmadığınızı hissedecek ve şöyle diyeceksiniz: "Böylesine büyük bir lütfu hak etmek için yaptıklarımız ne 

kadar da azmış!" 

33 Kalbinizde Bana şunu soruyorsunuz: "Efendim, acaba bize hak ettiğimizden daha fazlasını mı 

veriyorsunuz?" Buna cevap veriyorum: Eğer size yaptıklarınıza göre verecek olsaydım, ya çok az şeye 

sahip olurdunuz ya da hiçbir şeye sahip olamazdınız. Sahip olduğunuz yaşamın, sahip olduğunuz bedenin, 

varlığınızda kıpırdanan armağanların ve varoluşunuzda sizi çevreleyen her şeyin erdemlerinizin adil bir 

ödülü olduğuna inanıyor musunuz? 

34 Size doğrusunu söyleyeyim, size her zaman hak ettiğinizden fazlasını verdim ve vereceğim, çünkü 

sizi seviyorum, çünkü ben sizin Babanızım. 

35 Ağlıyorsunuz, insanlar, çünkü inanç ve sevgi eksikliğinizin farkındasınız. Sonra Bana, Beni hoşnut 

etmek ve Benim önümde erdem kazanmak için ne yapmanız gerektiğini sorarsınız. Buna cevabım, 

komşunuza en iyi niyetle hizmet etmeniz, acı çekenlerin acısını kendi acınız haline getirmeniz, 

yeteneklerinizi geliştirmeniz ve ihtiyaç sahiplerinin yararına mükemmelleştirmenizdir. Çünkü insan 

kardeşleriniz için ne yaptığınız, ruhani âleme vardığınızda ne alacağınıza bağlıdır. 

36 Bana gelince, bende olmayan neyi bana verebilirsiniz? Güce sahibim, huzura sahibim, ışığa 

sahibim, evrenin sahibiyim, seviliyorum ve hizmet ediliyorum. Ruhumda bencilliğin en ufak bir gölgesi 

bile yoktur, çünkü Ben mükemmelim. 

Ama Ruhumun çocukları olan hemcinsleriniz arasında ne kadar çok sefalet var! Ne kadar acı ve 

karanlık! Ne kadar sefalet! Onların içinde Beni neden sevmiyorsunuz? Neden birbirinizi severek içinizdeki 

tüm sevgiyi Bana vermiyorsunuz? 

37 Millet, bu sorunuza cevabım ve kararlarınız için ilahi tavsiyem. 

38 İnsanlık adına kabul ettiğim sevgili çocuklar, insan zihni aracılığıyla tezahürümün sonu yaklaşıyor. 

Bundan sonra, ruhunuz Benim İlahiyatımla ruhtan ruha diyalog kurmak için çaba göstermelidir. 

39 Bugün benim sözüm sizin savunmanız, sizin teşvikinizdir. Ama aynı zamanda bu bildirimin 

ardından benim varlığımı hissedebileceksiniz. 

40 Dünyada ruhani bir rehbere ihtiyaç duyduğunuz zamanlar geride kaldı. Bundan böyle bu yolu 

izleyen herkesin benim Kanunumdan başka bir yolu, kendi vicdanından başka bir rehberi olmayacaktır. 

Bununla birlikte, örnek ve ilhamlarıyla kalabalıklara yardımcı olacak büyük ışık ve ruhani güce sahip 

erkek ve kadınlar her zaman olacaktır. 

41 Aksi olsaydı, size yolu göstersinler ve yasayı sürekli hatırlatsınlar diye Musa ya da İlyas gibi 

ruhları çoktan yeryüzüne göndermiş olurdum. Onlar da sizin yanınızda durur, sizi korur ve size eşlik 

ederler ama artık insan formunda değil, ruhani formdadırlar. Onları kim görüyor? Hiç kimse. Ancak 

kendinizi hazırlarsanız, her zaman insanlıkla temas halinde olan ve onun içinde yerine getirecekleri büyük 

misyonları olan büyük ruhların varlığını üzerinizde hissedeceksiniz. 

42 Dualarınızda onlara dönün ve onlara gerçekten güvenirseniz - size söylüyorum - asla 

mahvolmayacaksınız çünkü size dünyada çok fazla kanıt verdikleri sevgi ve bağlılıkla rehberlik edecekler. 

43 Size bir kez daha söylüyorum, dünyada büyük bir ışıkla donatılmış, yolunuzu aydınlatacak ve 

yaşamlarınızı sevgiyle ekecek insanlardan yoksun kalmayacaksınız. İnsanlık yeryüzünde her zaman bu 
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insanların varlığına sahip olmuştur, ancak barışın solunduğu ve hakikatin hüküm sürdüğü yeni bir dünyayı 

yükseltmek için yarattığınız sahte dünyayı ortadan kaldıracak olan yüksek ışık ruhlarından oluşan büyük 

lejyonların dünyaya geleceği zamanlar yaklaşmaktadır. 

44 İnsanların kötülüklerinden çok acı çekeceklerdir. Ancak bu yeni bir şey değildir, çünkü Tanrı'nın 

elçilerinden hiçbiri zulümden, alaydan ve düşmanlıktan kaçamamıştır. Dünyaya gelmeleri ve üzerinde 

yaşamaları gerekir çünkü yeryüzündeki varlıkları gereklidir. 

45 Onlar gelecek ve insanların yüreklerine sevgiyle hitap edeceklerdir. Baba'nın doğruluğuyla dolu 

olan sözleri, ruhlarının alçakgönüllülük giysisini kibir, kendini beğenmişlik, sahte güç ve sahte ihtişamın 

ihtişamıyla değiştiren herkesin kibir ve gururuna çarpacaktır. 

46 Bunlar ilk ayağa kalkanlar olacak ve öfkeden titreyen parmaklarıyla elçilerimi işaret edecekler. 

Ancak bu, hizmetkârlarımın maruz kaldıkları her denemede dünyaya getirdikleri gerçeğin büyük 

tanıklıklarını vermelerine hizmet edecektir. 

47 İnsan yaşamında hangi şekillerde ortaya çıkacaklarını şu anda bilemezsiniz. Ama size söylüyorum, 

bazıları büyük dini toplulukların bağrında ortaya çıkacaktır. Bunlar tüm insanların birleşmesi ve ruhani 

uyumu için mücadele edeceklerdir. Bilim adamları arasından başkaları çıkacak ve ilhamlarının 

meyveleriyle bilimin gerçek nihai amacının insanın yoksullaşması ve yok olması değil, ruhsal 

mükemmelleşmesi olduğunu göstereceklerdir. Böylece, yaşamın her alanında, yasamı yüreklerinde 

taşıyacak ve bu zamanda size söylediğim her şeyi sözleriyle ve işleriyle doğrulayacak hizmetkârlarım 

ortaya çıkacaktır.  

48 Ayrıca size, aldığınız bu öğreti olan tohumumun sizde meyvelerini vereceğini ve bu meyvelerin 

çocuklarınızda ya da çocuklarınızın çocuklarında enkarne olacak büyük ruhlar olacağını söylüyorum. 

49 Bunlar zaten son derslerim ve hala size yeni öğretilerden söz ediyorum ve bunun nedeni Üstatlık 

görevimi son ana kadar yerine getiriyor olmam, İlahi Adaletin Kendini daha önce hiç olmadığı kadar 

hissettirdiği acı ve ıstırap zamanlarında karanlıkta kalmamanız için sözlerimin her birine ışık akıtmamdır. 

50 Dünyayı izleyin ve dünya için dua edin, sevgili insanlar. 

51 Bana gelin, Ben teselli ve esenliğim. 

52 Yeryüzünde acı ve talihsizlik yaşadınız çünkü ruhunuz insani zorlukların üzerine çıkmak için 

yeteneklerini ve armağanlarını geliştirmedi. 

53 Eğer insanlar iyi niyetli olsalardı, bu dünya bir gözyaşı vadisi yerine bir cennet olabilirdi. Bu eve 

bereket ekiyorum, yollara diken saçmıyorum. İnsanların acıları günahlarından kaynaklanır. Ancak acıyı 

yarattıkları gibi, onu ortadan kaldırmak için de çaba göstermeleri gerekecektir. 

54 Beni işiten sizler kaybolmuş ya da başıboş bir halk değilsiniz. Dalları size sürekli meyvelerini 

sunan ulu bir ağacın gölgesinde evini kurmuş bir aile gibisiniz. 

55 Bu gölgede yeni bir güç kazanır ve yaralarınızı sararsınız, çünkü dağın zirvesine tırmanmak için 

gezintilerinize devam etmeniz gerekecektir. 

56 Ruhunuz şimdiden cennet merdiveninin altıncı basamağına yükselebilir; burada tüm hataları 

ortadan kaldıran ışığı bulacak ve yedinci basamağa ulaşmanız için size yardım edecektir. 

57 Yedi Mühür hakkında aranızda var olan karışıklığı ve kötü yorumları ortadan kaldıracağım. Size 

doğrusunu söyleyeyim: Belirli bir mühre ait değilsiniz ama - ruhunuz bunlardan ilkinden sonuncusuna 

geçmek zorunda olduğundan - bugün Altıncı Mühür zamanında ya da ruhunun gelişiminin altıncı 

döneminde yaşamaktadır. 

58 Ruhun bir mühürden diğerine ilerleyebilmesi için geçmesi gereken dersler ve sınavlar ne kadar 

büyük olmuştur! Kazanması gereken ne kadar çok değer vardı! Ancak doruk noktası olan yedinci bölüm 

hâlâ kayıp. 

59 Kötülüğün gücü, ayartmalarıyla birlikte ısrarla yolunuza çıkacaktır. Ama dünyanın, acının ve 

bedenin üstesinden gelen Efendinizi hatırlayacaksınız ki onun örneğiyle bu sınavdan zaferle çıkabilesiniz. 

Ruhunuzda savaşacak kılıcı arayın, burada her zaman hazır olan şaşmaz silahı bulacaksınız. 

60 Bir ruh, içinde Benim ışığımdan asla sönmeyen bir kıvılcım taşırken ve Ben her şekilde onunla 

birlikteyken, nasıl geri dönüşü olmayan bir şekilde Benim için kaybolabilir? İsyankârlığı sürdüğü ya da 

kafa karışıklığı devam ettiği sürece, bu karanlık güçler Benim sonsuzluğuma asla dayanamayacaklardır.  

61 Seni yeniden özgür bıraktım. Yoksa fanatik geçmişinden ve önyargılarından kurtulduktan sonra 

ruhunuzu daha özgür hissetmiyor musunuz? 
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62 Ben Yaşam'ım ve bunu herkese eşit olarak akıttım, ancak Kendimi onlara ifşa etmek için her 

zaman bir halkı ya da bir dizi insanı aradım. Bu, onları insanlığın hizmetinde Tanrısallığımın habercileri, 

peygamberleri veya tanıkları yapmak için yapılmıştır, ama onları diğerlerinden daha büyük bir sevgi veya 

iyilikseverlikle ayırt ettiğim için değil. 

63 Kendinizi benim sözlerimle güçlendirin ki, çocuklarım, hemcinslerinize gerçek bir hayırseverlikle 

bakabilesiniz ve günahkâr, kötü niyetli, fanatik, kendini beğenmiş kişiler hakkında yargıda 

bulunmayasınız. Çünkü o zaman vicdanınızda size şöyle seslendiğimi duyacaksınız: "İlk taşı temiz olan 

atsın." 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 256 
1 İyi niyet sözlerimi duyduğunuzda, huzurumu ruhlarınızda hissedersiniz. 

2 Ben, kalplerinizdeki bahçelere bakan ve onları sevgimin göksel suyuyla sulayan ilahi bahçıvanım. 

İnsanlığın içindeki her acıya bu ilahi sevgiden bir damla akıtıyorum. Size Baba'nın Krallığı'na giden yolu 

gösteriyorum. Bu yolun sonunu asla keşfedemeyeceksiniz, ancak her zaman ilerleyecek ve yeni yücelikler 

tanıyacaksınız. 

3 Şu anda benim sözlerim sizi öğütüyor ve size şekil veriyor. Ruhun üzerinde ince bir keski ile 

çalışıyorum. Kendiniz üzerinde çalışmayı ve Yasamı yerine getirerek kendinize güzel biçimler vermeyi 

öğrenin. O zaman çalışmanızı kutsayacağım ki daha sonra bu dünyadaki büyük görevinizi 

gerçekleştirebilesiniz, insan kardeşlerinizi bu sevgi yoluna getirebilesiniz. 

4 Ben sizin Efendinizim; ama Beni Baba'dan ayrı görmeyin, çünkü Ben Baba'yım. Oğul ve Kutsal 

Ruh arasında hiçbir fark yoktur, çünkü Kutsal Ruh ve Oğul tek bir Ruh'tur ve o Ruh Ben'im. Çağlar 

boyunca vahiylerimde, size çok sayıda ve çeşitli dersler aracılığıyla öğreten tek bir Tanrı görün: Birçok 

sayfası olan tek bir kitap. 

5 Çalışmalarınızla adımı kutsayın ve içinizde sizi cehalet ve günah gecesinden kurtaracak olan ışığı 

bulacaksınız. 

6 Sözüm tarafından şekillendirilmeden önce kim olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Daha önce, bugün 

yapamayacağınız pek çok nankör davranışı yapabildiğinizi hatırlıyor musunuz? Bugünkü yaşamınızı 

önceki yaşamınızla kıyaslayamazsınız. Geçmişte, varlıklarını mutlu kılacak ve içinde umut yeşertecek bir 

ışık olmadan yollarını kat eden yeryüzünün yalnız yolcularıydınız. Bugün, sevgi pınarında susuzluğunuzu 

giderdiğiniz ve yaralarınızı yıkadığınız öğretimin bir öğrencisisiniz. Sevgim ayağınızdaki dikenleri çıkarır 

ve eğer çarmıhınızda çiviler varsa, onları da çıkaracağım. 

7 Ben bu dünyanın ve tüm dünyaların ışığıyım ve bu ışıkla kendinizi giydirmenizi istiyorum. Sözüm 

şifalı bir merhemdir; onunla şifa bulun, onu dinleyin ve uygulayın. Her kelime hayat pınarından bir 

damladır. Tanrı'yı içinizde taşımanıza rağmen neden hastasınız, acı çekiyor ve ağlıyorsunuz? Kendinizi 

inceleyin ve düzeltilmesi gereken ne varsa düzeltin, arındırılması gereken her şeyi arındırın. Size diyorum 

ki: Kabınızı hem içinizde hem de dışınızda arındırın, yani ruhunuz kendi iradesi ve arzusuyla maddi ya da 

insani parçanızla uyum içinde olsun. 

İnsanlardan sakladığınız ama Benden saklayamadığınız içsel imajınızı Ben şekillendiririm. Dış 

görünüşünüzü, yüzünüz ruhunuzun gerçek bir yansıması olacak şekilde şekillendirirseniz, samimiyet ve 

doğruluk eylemlerinizde ifade edilecektir. İnsanların birbirlerine güvenmemelerinin nedeni, dünyaya bir 

yüzlerini gösterirken diğer yüzlerini saklamalarıdır. 

8 Talimatlarımı izleyin ve yeteneklerinizi kullanın. 

9 Yaralarınızı incelediniz mi? Size verdiğim merhemin onların içine akmasına izin verdiniz mi? 

10 Eğer merhemimin etkinliğinden şüphe ediyorsanız, onları yeniden tedavi edin. Ama eğer 

inanıyorsanız, onları tedavi etmeden bırakın ve sevgimin onları nasıl iyileştirdiğini göreceksiniz ve onları 

aradığınızda çoktan kapanmış olacaklar. 

Diğerlerine ise sağlıklarını inanç, dua ve düşünce gücüyle bulduklarını söyleyeceğim. Güçlerini ve 

kuvvetlerini birleştirip sizi "mesheden" çok sayıda ruhsal varlık gelecek ve onların yardımıyla 

iyileşeceksiniz. 

11 Sözüm gerçekleşmelidir: "İnancınız ve erdemleriniz sizi kurtaracaktır". Daha sonra, sağlıklı 

olduğunuzda, yaşamınızdaki en yüce şeyi başarmanız için sizi savaşa göndereceğim: komşunuza olan 

sevginizi. 

Başkaları için ışık olmak sizi memnun etmez mi? Sözleriniz gerçeğin özünü taşısaydı sizi memnun 

etmez miydi? Sizden teselli isteyenlere öğretecek bir şeylerinizin olması sizi memnun etmez mi? Eğer bu 

sizi memnun edecekse, bunu yapabilirsiniz; çünkü pek çok şey sizin iyi niyetinize ve bunu başarmak için 

göstereceğiniz çabaya bağlıdır. Geri kalan her şeyi ben yaparım. 

12 Ruhsallaşmış kişi şöyle der: "Hayat ne kadar güzel!" Gündelik insan, materyalist şöyle der: "Hayat 

ne kadar acı, ne kadar üzücü ve ne kadar kasvetli!" 

Yüksek bir akla sahip olmayan kişi her şeyden rahatsız olur, her şey onu incitir. Ruhen yüce olan kişi 

yolun zorluklarının farkına bile varmaz. Yüksek görüşlü bir zihin başkalarıyla ilgilenirken, bunu 
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başkalarının erdemlerini övmek ya da hatalarını mazur göstermek için yapar, asla yargılamak ya da 

kınamak için değil. Alçakgönüllü zihin yargılar, iftira atar, başkalarının kötülüklerini yayar ve bundan 

zevk alır. 

13 Yargılayan ve hemcinslerinin işleriyle ilgilenenlere soruyorum: Günah yükünüz çok mu hafif ki 

başkalarınınkine ekleme yapmaktan zevk alıyorsunuz? Eğer kendi yükünüzden kurtulamıyorsanız, neden 

hemcinslerinizin yükünü de buna ekliyorsunuz? Neden hemcinslerinizin ışığından yararlanmak için 

onlardan mücevher aramak yerine, kendinizi lekelemek için pislikle uğraşmayı tercih ediyorsunuz? 

14 Baba'nın evinde birçok konut vardır. Ancak yüksek ruhani bölgelerde yaşayanlar insanların 

yüklerinden kurtulmalarına ya da yüklerini taşımalarına yardımcı olurlar ama onları yargılamadan ve 

sefaletleri karşısında kederlenmeden. 

15 Bir gün küfredip ertesi gün tövbe ettiğinizi gördüm. Bildirimi inkâr ettiğinizi ve ardından bunun 

gerçek olduğuna tanıklık ettiğinizi gördüm. Bir gün iftira atıp ertesi gün iftira attığınız şeyi 

savunduğunuzu gördüm. Hatalarınızı düzeltmeniz iyi bir şeydir ama düzeltmek zorunda kalmamak için 

daha fazla kötülük yapmasanız daha iyi olurdu. 

Bir gün sizi, ihtiyacı olmayana yardım ederken ve gerçekten yoksul olanları yardımdan mahrum 

bırakırken gördüm. Ama ben sizi suçlamak ya da yargılamak istemiyorum; artık günah işlemeyesiniz diye 

öğretilerimin ışığıyla sizi aydınlatmaya geldim. Ayrıca sizi yardımsever, cömert, hayırsever ve anlayışlı 

gördüğümü ve bu meziyetlerinizin Benim tarafımdan her zaman dikkate alındığını ve takdir edildiğini 

söyleyebilirim. Bununla birlikte, yüreklerinizde şimdiden buğdayın dara göre daha fazla olması gerektiğini 

anlayın. 

16 Hissetmeden, dudaklarınızı mekanik olarak hareket ettirerek dua etmeyin. Konuşmadan, 

hissederek dua edin. Geçmişte yanlış yeminler ettiğiniz ve boş yere ant içtiğiniz o kolaylığı bugün doğruyu 

söylemek için kullanın. 

17 Yabancı hiçbir şeyi almayın. Kim yabancı olanı alırsa, bunu acı ve utançla ödemelidir. Kimseyi 

işaret etmiyorum ama herkesin sözlerimden kendilerini ilgilendiren şeyleri çıkarmasını istiyorum. 

18 Sizi suçlamayacağım ve cehaletin, olgunlaşmamışlığın ve maddileşmenin karanlığında yolunuza 

devam ederken yaptıklarınız için hesap sormayacağım. Ama bugün, benim Yasamın ne olduğunu tam 

olarak bildiğiniz halde, yasadışı, murdar şeylerde ısrar ederseniz, yaptıklarınızın hesabını kendi 

vicdanınızda sizin için acımasız olduğunu kanıtlayacak olan Tanrı'nın önünde vermek zorunda 

kalacaksınız. 

19 Hepiniz benim tohumumsunuz ve Efendi bunu biçiyor. İyi tohumların arasından dara tohumu 

çıkarsa, onu da altın buğdaya dönüştürmek için sevgiyle ellerime alırım. 

20 Kalplerde yabani otların, bataklığın, suçun, nefretin tohumlarını görüyorum ve yine de biçiyorum 

ve sizi seviyorum. Güneşte buğday gibi parlayana kadar bu tohumu okşar ve arındırırım. 

21 Aşkımın gücünün sizi kurtarmaya yetmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Sizi arındırdıktan sonra 

bahçeme ekeceğim, orada yeni çiçekler ve yeni meyveler vereceksiniz. Benim ilahi görevim sizi bana 

layık kılmaktır.  

22 Sizi sevindirmeye, yüreğinize seslenmeye geldim. Varlığım size emanet ettiğim görevi yerine 

getirmeniz için güç veriyor. 

23 Ama siz - insanların acısını hissetmiyor musunuz? Ölümün vicdanın ışığı yerine bu dünyanın 

günahını alıp götürdüğünü gördüğünüzde üzüntü duymuyor musunuz? 

24 Üçüncü Çağ'da İsa'nın öğrencileri olarak, Sözümü işitmiş ve Benden öğrenmiş olanlar arasında 

olduğunuz için, yerine getirmeniz gereken çok büyük bir göreviniz var. 

25 Bilin ki insanlar da bilim aracılığıyla öte dünyayla iletişim kurmaya çalışırlar. Sizi sarsıp 

uyandırmasını istemiyorsanız, öğretime tanıklık etmek üzere yola çıkın. 

26 Benim varlığımı sık sık inkar eden bilim adamı, doğayı tüm parçalarıyla araştırır, yeryüzünü, 

denizleri, uzayı araştırır ve her seferinde Benimle karşılaşır, çünkü yaptığı her keşif, tüm yaratılışı 

yarattığım sevgiden bahseder. 

27 Çok konuşmalısınız ki ışığım tüm hemcinslerinize ulaşabilsin ve onlar da atomlardan en büyük 

yıldız kümelerine kadar yaratılan her şeyin yaşam, beslenme, esenlik ve mükemmellik getirmeye yazgılı 

olduğunu anlayabilsinler. 
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28 Öğretimi mükemmel bir şekilde duyur ki, cahiller ona kusur atfetmesin. İyi ekerseniz, sizden sonra 

gelen nesiller sizin hatalarınızdan dolayı acı çekmek zorunda kalmayacak ve miras olarak acı 

biçmeyeceklerdir. 

29 Sizden, her yere bereket taşıyan saf ve sağlıklı tohumların fışkırmasını istiyorum. 

30 Yaşam yolunu iyi örnek çalışmalarla tohumlayın, öğretilerimi tahrif etmeyin. Bu konuda, 

öğretilerimi öğretmek ve açıklamak için asla nefsani kültlere düşmeyen "İkinci Çağ" havarilerimi örnek 

alın. İnsanlığın daha sonra içine düştüğü putperestlikten dolayı suçlanamazlar. Onların elleri hiçbir zaman 

sunaklar dikmedi, Tanrı'ya ruhsal tapınma için saraylar inşa etmediler. Ama insanlığa Mesih'in öğretisini 

getirdiler, hastalara sağlık, yoksullara ve acı çekenlere umut ve teselli getirdiler ve Efendileri gibi, 

kaybolmuşlara kurtuluş yolunu gösterdiler. 

31 Bugün bildiğiniz Hıristiyan dini, havarilerimin uyguladığı ve öğrettiği öğretinin bir yansıması bile 

değildir! 

32 Size tekrar söylüyorum, bu öğrencilerde alçakgönüllülüğün, sevginin, merhametin ve yücelmenin 

mükemmel örneklerini bulabilirsiniz. Ağızlarından çıkan gerçeği kanlarıyla mühürlediler. 

33 İnsanoğlu tanıklığınıza inanmak için sizden daha fazla kan talep etmeyecektir; ancak sizden 

doğruluk talep edeceklerdir. 

34 Benim öğretilerim her zaman insana materyalist olmamayı öğretmiştir. Ama bu size dünya 

mallarını hor görmeyi öğretmekten çok uzaktır. Size söylüyorum: Dünyayı, harikalarını, güzelliklerini, 

zevklerini, Benim tarafımdan yaratılan her şeyi sevmeniz gereken sevgiyle sevin. Ancak gerekirse her şeyi 

reddetmeye hazır olun ve ruhunuzun sadece geçici olarak bu hayatta olduğunu ve ruhsal olarak huzuru 

özlediği terk ettiği dünyaya geri dönmesi gerektiğini unutmayın. 

35 Bugün Bana daha iyi hizmet edebilmek için maddi yaşamı hor görüp görmeyeceğinizi ve dünyada 

sevdiğiniz her şeyi unutup unutmayacağınızı Bana kalbinizin derinliklerinden sorun. Buna karşılık size şu 

yanıtı veriyorum: Bunu söylediğime inanan kişi yanılgı içindedir ve Benim talimatımı anlamamıştır. 

36 Doğayı çocuklarımın beslenmesi için yaratmış olmama rağmen, sizi maddi yaşamın size 

sunduklarından mahrum bıraktığımı nasıl düşünürsünüz? Yarattığım hiçbir şey size karşı olamaz, bu 

yüzden onu yasaklıyorum; ancak her şeyi ölçülü kullanın. Size sefahatten ve materyalizmden 

uzaklaşmanızı söylediğimde, her zaman temel tutkulardan, ahlaksızlıklardan, utanmazlıktan ya da zararlı 

ve kötü şeylerin kullanımından söz ettim. 

37 Bugün, öğretilerimin ayrıntılı bir açıklamasını yaparken, ruhu ya da bedeni yöneten yasaların 

dışında yaptığınız her şeyin her ikisinin de zararına olduğunu anlamanızı sağlamalıyım. 

38 Vicdan, sezgi ve bilgi size güvenli yolu gösterecek ve düşmekten kaçınmanızı sağlayacak 

rehberlerdir. Bu ışıklar ruha aittir, ancak onları parlatmak gerekir. Her birinizin içinde bu netlik 

oluştuğunda, şöyle haykıracaksınız: "Baba, Senin kurtuluş tohumun varlığımda filizlendi ve Senin Sözün 

sonunda yaşamımda çiçek açtı." 

39 Yüreklerinizi büyük işlere sevk etmek için size büyük düşüncelerle ilham veriyorum. Ama size 

gerçekten söylüyorum, bu öğreti bu insanlarla sınırlı kalmayacak, çünkü spiritüalizm dünya çapındadır. 

Tanrı'nın öğretisi ya da vahyi 

Kutsal Ruh sadece tek bir insan için değil, tüm insanlar içindir. Her şeyi alıp götüren azgın bir sel gibi, 

spiritüalist insan kitlelerinin oluşturacağı sel de öyle olacaktır - kimsenin durduramayacağı bir sel, çünkü 

gücü aşılamaz olacaktır. Ve bu gidişata engel olmak isteyen herkes akıntıya kapılacaktır. 

40 Yeryüzünde kim ruhların gelişimini ya da Tanrı'nın öğütlerinin yerine getirilmesini durdurma 

gücüne sahip olabilir? Hiç kimse. Mutlak güç ve adalete sahip tek Varlık Babanızdır ve O her ruhun 

mükemmelliğe doğru ilerlemesini emretmiştir. 

41 Eğer ilahi yasalarım insanlar tarafından kısa bir süre için göz ardı edildiyse, sesimin ruhani yaşam 

için ölü olanlar tarafından bile yüksek bir çan sesi gibi duyulmasını sağlayacağım.  

42 Bu halkın sesi aynı şekilde kalplerde çan sesi gibi yankılanacak, sizi uyandıracak ve dua etmeye ve 

meditasyon yapmaya davet edecektir. Ancak, çalışmalarınızın insanlık arasında gerçek örnekler olarak 

parlayabilmesi için alçakgönüllülüğü kuşanmanız ve yüreklerinizin hayırseverlikle dolması gerekir. 

43 Başkalarını sevmeye başlayabilmeniz için kendinizi sevmeyi bırakın. Adınız için onur aramayın ve 

yalnızca işlerinizin temiz olmasına özen gösterin, o zaman ölümsüzlüğe gireceksiniz. Size doğrusunu 

söyleyeyim, alçakgönüllülükle eken kişi, dünyada yürüyüşüne dair silinmez bir iz bırakacaktır. Öte 
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yandan, dünyanın hayranlığı ve yüceliği için benim işlerimde çalışan kişi, eserlerinin kısa sürede 

unutulacağını ve adının kendisinden sonraki üçüncü kuşak tarafından bile bilinmeyeceğini görecektir. 

44 Size güzel bir görev emanet ettim ama aynı zamanda yerine getirilmesi zor bir görev. Ama bu 

yüzden gücünüzün ötesinde değildir, çünkü her birinize yerine getirmeniz için sadece küçük bir parça 

ayrılmıştır. 

45 İnsanlığın kurtuluşu tek bir insan, hatta tek bir halk tarafından bile gerçekleştirilemeyecektir. Size 

sevgimi ifade ettiğim Kanını veren ve bu zamanda insanların ayağa kalkıp Mesih'in öğrettiği yolu 

aramalarına neden olan Ben olacağım. 

46 Her zaman izleyin ve dua edin, çünkü şimdi karanlık ve kafa karıştırıcı güçlerin serbest bırakıldığı, 

karanlık ev sahiplerinin insanları kuşattığı ve rahatsız ettiği zamandır. 

47 Tezahürümün ruhunuzu iyileştirmek, onu özgürleştirmek, yenilemek ve ışığa yükseltmek; ona 

büyük bilgiyi ifşa etmek ve insanlar tarafından anlaşılmayan gizemleri açıklamak ve ayrıca sizden 

gizlenmiş olanı size ifşa etmek için gerçekleştiğini tam olarak anlayın. 

48 Sözümü öz ve ebedi yaşamla dolu tutun, gücümü içinizde hissedin. Endişelenmeyin: Ben her şeyi 

bilirim, çektiğiniz acıların sonuncusu bile Benim önümde mevcuttur. 

49 Benim adaletim senin işlerini halleder. Gözyaşlarınızı siliyorum, hayatta dayanabileceğiniz bir asa 

sunuyorum ve Efendiniz tarafından meshedildiğinizi ve sevildiğinizi hissetmeniz için sizi alnınızdan 

öpüyorum. 

50 Yoldaki küçük çakıl taşlarından korkmayın, kendinizi incitmeden onların üzerinden yürümeyi 

öğrenin; bu da insan yaşamının sefilliğinin üzerinde yaşamakla aynı şeydir. 

51 Uluslar için öyle bir inanç ve şefkatle dua edin ki, etkiniz hemcinsleriniz tarafından hissedilsin ve 

sevgi örtümün hepinizi sardığını hissedin. 

52 Ruhunuzun gelişimi için size verdiğim her zamanda, giderek daha fazla ışık elde ettiniz. 

53 Bu ışık zekanızı ve duygularınızı aydınlatan ışıktır. 

54 Siz dünyaya gelmeden önce bile, yaşam yolunuzu ve eğilimlerinizi zaten biliyordum ve yaşam 

yolculuğunuzda size yardımcı olmak için, yolunuza size olan sevgisiyle yolu aydınlatacak bir kalp 

yerleştirdim. Bu kalp hem bir erkeğe hem de bir kadına aitti. Bununla size bir yardım vermek istedim ki, 

ihtiyacı olanlar için bir inanç, manevi güç ve merhamet asası olasınız. 

55 Gelişimden açıkça söz etmek için dudaklarınızı açmaya korkuyorsunuz ve içinizde iyilik yapma 

arzusu ile reddedilme korkusu arasında bir mücadele var. O zaman Benden aldığınız armağanlarınız ve 

görevlerinizle kendinizi gizlemeyi tercih edersiniz. Ama unutmayın çocuklar, sahip olduğunuz 

armağanları gizlemek Beni inkâr etmek ve kendi gelişiminizi inkâr etmek demektir. 

56 Bana inanın: eğer bu halk birlik olsaydı ve bu İyi Haberi sözlerle ve işlerle iletmek için inanç ve 

cesaretle yola çıksaydı, şu anda Kendimi insanlara tanıttığım bilgisi çoktan dünyanın sonuna ulaşmış 

olurdu. 

57 Eğer hâlâ kendinizi güçsüz hissediyorsanız, size şunu söylüyorum: Yiyin, için, çünkü aranızda 

açlık ya da susuzluk görmek istemiyorum. 

58 İsteğimi yerine getirin; sevgimi içinizde hissettiğinizde, öte dünyanın huzurunu sizi geçmeye ve 

Yüzümü görmeye davet eden bir kapı olarak beklediğinizde ödül çabucak gelecektir. 

59 Hepinize dua ederek ruhunuzu yükseltmeyi öğretiyorum. Bazıları bu lütuf sayesinde kendilerini 

nasıl yenileyeceklerini zaten biliyorlar, diğerleri henüz bunu yapamadılar çünkü önceki izlenimleri 

zihinlerinde derin bir iz bıraktı, çünkü dini gelenek ve görenekleri unutmadılar. Ancak hepsi de ritüellerini 

arındırmaya, yenilemeye ve ruhani yükselişe kendilerini adamışlardır. 

60 İnsan aklı aracılığıyla varlığıma inananlar kutsanmıştır, çünkü onlar ruhtan ruha birliktelik 

zamanına sağlam adımlarla gireceklerdir. 

61 Yaşamınızda bir soluklanma olarak ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı ve sıcaklığı almak için Bana 

yaklaştınız, çünkü bu, ruhları büyük sınavlardan geçiren bir örs gibidir. Ancak kadere olan güveniniz 

büyük ve bu potadan savaşa hazır bir şekilde çıkacağınızı biliyorsunuz. 

62 Günden güne ruhani dualarınız Bana ulaşıyor, dünyevi doğanızın bilmediği bir dille, çünkü bunlar 

dudaklarınızdan dökülen sözcükler ya da zihninizin oluşturduğu fikirler değil. Ruhun duası o kadar 

derindir ki, insan yetilerinin ve duyularının ötesindedir. 
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63 Bu duada ruh, yüksek ruhların yaşadığı ışık ve huzur bölgelerine girer ve orada kendini bu özle 

doyurur ve sonra gücü ona aktarmak için bozulabilir bedenine geri döner.  

64 Şimdi insanın ruhunu özgürleştirdiği, onu uzun zamandır bağlayan zincirlerin kırıldığı ve kalbine 

gerçek huzurun girdiği zamandır. 

65 Sizin gibi, İlahiyatım tarafından kendilerine emanet edilen görevleri yerine getirmek için yola 

çıkanlarla savaşmamak için uyanık olun - böylece gerçek peygamberleri ve sahte olanları tanıyabilir, 

birinin işlerini onaylayabilir ve diğerinin işlerini yok edebilirsiniz. Çünkü bu, tüm güçlerin savaşmak için 

ayağa kalktığı zamandır. İyiliğin kötülüğe, ışığın karanlığa, bilginin cehalete, barışın savaşa karşı nasıl 

savaştığını görün.  

66 Şu anda Kutsal Ruh'a açık hale geliyorsunuz ve tüm insanları sevgiyle birleşmiş tek bir aile haline 

getirmek için sınır çizgilerini ve kısıtlamaları ortadan kaldıran ışığı görebilmesi için uykuda olanı 

uyandırıyorsunuz. 

67 Tüm öğrencilerimin ve "çocuk öğrencilerimin" Son Gün'de Beni duymalarını ve insanlığın 

vekaletiyle onları kabul etmelerini istiyorum. Kollarım açılacak ama bunun çarmıhtaki İkinci Sefer gibi 

olmasını istemiyorum. İlahi Ruh'un insan aracılığıyla bu tezahürünü sona erdirecek bir sevgi 

kucaklaşmasıyla sizi kucaklamak istiyorum. 

68 Ruhun yaşamına ölü olanların bile yüksek çanın sesini duyacağı saat gelmiştir. 

69 Bu dönemde seçtiğim kişilerden hiçbiri, ruhsal armağanları sayesinde kendini diğerlerinden üstün 

görerek kibirlenmesin. Kendinizi Yahya ile kıyaslayamazsınız - peygamberler arasında en büyük olmasına 

rağmen, göklerin egemenliğinde en küçükten daha küçük olduğunu söylediğim kişi. 

70 Kardeşleriniz olan çocuklarını severek Baba için yaşayın ve ölümsüzlüğe erişin. Eğer bencilliğe 

düşer ve kendinizi öz sevginize kapatırsanız, geride bıraktığınız tohumlar hafızanızdan çok zor silinir. 

71 Nazik ve alçakgönüllü olursanız, her zaman lütfumla dolu olursunuz.   

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 257 
1 Sessiz kaldınız, düşünceleriniz Babanıza doğru yükseliyor. 

2 Hoş geldin, diyor Efendi sana. Sükûnet, huzur veya rahatlık arıyorsunuz ve Beni duymaya 

eriştiniz, çünkü ihtiyacınız olan her şeye sahip olan Benim. 

3 Eğer İsa'nın sözünün anlamını ararsanız - gerçekten, size söylüyorum, onu siz de bulacaksınız. 

4 İsa'nın Sözü, İlahi "Söz "ün sesiydi. İsa, Mesih'in bedeninin adıydı - ruhumu barındıracak ve 

sözlerimle gerçeği ortaya çıkaracak bir tapınak gibi olan bir beden. 

5 Ama Bana inanırsanız, Beni sever ve Beni izlerseniz, Beni çağırmak için sahip olduğunuz birçok 

isim arasından Bana verdiğiniz isim önemli değildir. Önemli olan Beni hissetmenizdir, ancak bunu 

tamamen mükemmel bir şekilde yapmanızı talep etmiyorum. 

6 Ruhsal alıcılığının izin verdiği ölçüde Beni kendi varlığında hisseden kişiye ne mutlu! 

7 Bazılarının kalbi güçle çarpıyor, bazıları ise Bana bir şey söylemek istiyor ve bir düşünceyi 

kavrayamıyor. Bazıları ağlama ihtiyacı hissedip gözlerinin dolmasına izin verirken, bazıları da delici bir 

bakışın kendilerini izlediğini bildikleri için korkuya kapılırlar. 

8 Kendilerini hazırlayabilen ve varlığımı hissedebilenler, lütuf ekmeğini yemek için ruhani sofraya 

gerçekten yaklaşanlardır. Onlar, dersten derse, bir gün aklın ve insanın ötesine geçerek Sözümün anlamına 

nüfuz edecek ve onun ruhani içeriğini orada bulacak olan ruhlardır. 

9 Bunlar kendilerini merhamet göstermeye adayanlar olacaktır - barışı sağlayanlar, çünkü onlar 

barışın kaynağını bulmuşlardır ve ruh için gerçek karanlık olan anlaşmazlık ve çekişmenin ortasında 

yaşayanları düşündüklerinde acı çekeceklerdir. Onlar teselli etmek, cesaretlendirmek, karanlık zihinlere 

ışık tutmak, fiziksel ya da duygusal olarak hasta olanları iyileştirmek için yaşayanlar olacaktır. 

10 Sadece benim varlığımı hisseden, sözümün anlamını ve sevgisini ruhunda kavrayan kişi, daha 

sonra acı çekenlere karşı merhamet duyabilecek ve insanların acılarını, çıplaklıklarını, yoksulluklarını ve 

trajedilerini de hissedebilecektir. 

11 Hepinizi soframa davet ettiğimde ve ruhani olarak varlığımın tadını çıkarmak için kendinizi 

hazırlamanızı istediğimde, hepinizin kaderinde cennetin krallığının yiyeceklerinin tadını çıkarmak 

olduğunu söylüyorum, ama aynı zamanda hepinizin görevi uyumsuzluğun büyüdüğü tarlaları sevgiyle 

ekmek ve ahlaksızlığın, sefaletin ve cehaletin saklandığı her yeri ışıkla doldurmaktır. 

12 Bu ders size, size duyduğu sonsuz sevgi nedeniyle, sizi karanlığınızdan kurtarmak için her şeyi 

geride bırakan, ancak bunun için insan olması, zulüm dolu bir yaşam sürmesi ve çarmıhta ölene kadar 

kendisiyle alay edilmesine izin vermesi gereken Kişi tarafından verilmektedir. 

13 Öğrenciler: Siz yeryüzüne ilk adımınızı atmadan önce, ben sizin yaşamınızı, işlerinizi ve 

düşüncelerinizi önceden biliyorum. Bu nedenle, daha sonra başlayacağınız yaşam yolculuğunda ihtiyacınız 

olan her şeyi size veriyorum. 

14 Ruh, bedeni aracılığıyla bir imtihan dönemine başlar. Ama zaten önceden kendini aydınlatmış ve 

dünyanın ona sunduğu ayartmalara kapılmamak için kendini güçlü kılmıştır. 

15 Bazen kalbinde büyük bir huzursuzluk olan bir kişinin içinde yaşamak ona uygun gelir ve o zaman 

ışığını ortaya çıkarması zor görünür. Bu kalp onun mihenk taşı ve hayattaki sınavı olacaktır ve eğer onu 

kontrol altına almayı ve ancak beden ve ruh uyum içinde olduğunda insanın huzur bulabileceğine ikna 

etmeyi başarırsa, sınavını geçmiş olacak ve daha yüksek bir dünya için umut edebilecektir. 

16 Eğer kalp hayatın acıları ve talihsizlikleri karşısında zayıf düşer ve küfürbazlaşırsa, bunun nedeni 

ruhun kendisini acılarla fethetmesine izin vermesi, madde seviyesine inmesi ve kendisi için tasarlanmamış 

olan tüm zorlukları ve önemsiz şeyleri kendine mal etmesidir. 

Zamanla aklı başına gelen, dua eden ve imanla kendini güçlendiren kişi kazanabilecektir ve bu 

denemeden sonra deneyimin meyvesi onunla kalacak, böylece başarısız olmayacak ya da zayıf 

düşmeyecektir. Öte yandan, kısa bir süre için varlığının özünü unutan ve dünya için yaşamaktan ve acı 

çekmekten memnun olan kişi düşecek, maddenin gücüne, zorluklara, ayartmalara ve insan yaşamının 

sefilliğine yenilecektir. 

17 Ah, keşke yeryüzündeki ilk adımlarınızdan itibaren anne babanızın ağzından bilgece, güçlendirici 

ve teselli edici bir öğreti duyabilseydiniz - bu, ruhun Tanrınıza yükselişinde zihne ve kalbe rehberlik 

etmesine ne kadar yardımcı olurdu. 
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18 İnsanın vicdanının sesiyle uyum içinde yaşayabilmesi için büyük bir ruhani eğitim gereklidir. 

Çünkü her şey ilahi sevgiyle yoğrulmuş, insanın yararı ve mutluluğu için bilgece yaratılmış olsa da, 

dünyada onu çevreleyen madde, ait olmadığı bir dünyada yaşadığı ve doğası kendisininkinden farklı olan 

bir bedenle birleştiği andan itibaren ruh için bir imtihan anlamına gelir. 

19 Ruhun geçmişini unutmasının nedenini burada görebilirsiniz. Henüz doğmuş olan bilinçsiz bir 

yaratığa enkarne olduğu ve onunla birleştiği andan itibaren, o bedenle yakından bağlantılı bir yaşama 

başlar. Ruhun sadece iki niteliği mevcut kalır: vicdan ve sezgi; ancak kişilik, başarılan işler ve geçmiş bir 

süreliğine gizli kalır. Baba tarafından bu şekilde tasarlanmıştır. Yüksek bir yuvanın ışığından bu dünyanın 

sefil koşullarında yaşamaya gelen bir ruh geçmişini hatırlarsa ne olur? Ve eğer başka bir yaşamda 

ruhlarında var olan yücelik onlara ifşa edilseydi, insanlar arasında ne büyük bir kibir olurdu?  

20 Ruhun dünya enkarnasyonundan önce kapsamlı bir hazırlıktan geçtiğini bilmelisiniz, çünkü uzun 

ve bazen zorlu bir sınava tabi tutulmak üzeredir. Ancak bu hazırlık sayesinde, bu hayata girdiğinde 

rahatsız edilmez. Gözlerini yeni bir varoluşa açmak için geçmişe kapatıyor ve böylece ilk andan itibaren 

kendini geldiği dünyaya adapte ediyor. Ruhunuzun, bedenini ve dünyayı terk eder etmez, ruhani yaşamın 

eşikleri önünde kendini ayarlama şekli ne kadar farklıdır. Yuvasına dönüş için gerçek bir hazırlık 

yapılmadığı için kafası karışıktır, maddi bedenin duyguları hala ona hakimdir ve ne yapacağını, nereye 

döneceğini bilemez. Bunun nedeni, son anda kişinin gözlerini bu dünyaya da kapatması gerektiğini 

öğrenmemiş olmasıdır; çünkü ancak o zaman gözlerini terk ettiği Ruhani Dünya'ya tekrar açabilecektir; 

burada tüm geçmişi yeni deneyimiyle birleşmek üzere onu beklemektedir ve tüm eski erdemleri yenisine 

eklenmektedir. 

21 Işığı geri kazanırken zihnini kalın bir perde kaplıyor; geride bıraktığı her şeyin inatçı etkisi 

ruhunun titreşimini hissetmesini engelliyor; ama gölgeleri çözülüp varlığının gerçek özüyle birleşirken - 

ne kadar perişan, ne kadar acı. 

22 Bu mesajı duyduktan ya da okuduktan sonra yararsız ya da yanlış bir öğreti olduğunu düşünerek 

reddeden biri var mı? Size şunu söyleyebilirim ki, ancak aşırı materyalizm ya da kör bir öğretilemezlik 

aşamasında olan bir kişi, ruhu derinden etkilenmeden bu ışığı reddedebilir.  

23 Bu süre zarfında insana ruhunun geçmişini açıklamıyorum ama yine de ruhunun daha önce 

yaşadığını, yeryüzünde yüksek bir görevi yerine getirmek için geldiğini ve evine dönmesi gerektiğini - 

sadece lekesiz olarak değil, getirdiği aynı ışıkla bile değil, daha da büyük bir ışıkla - temin ediyorum. 

24 Yeryüzünde yaşayan ruhlar: Varlığımı hissedin, üzerinize dökülen ilahi ışığa bakın. Babanızın 

ışınlarını ve ilhamlarını size ulaştırmak için pek çok aracı vardır. Ama bunun da ötesinde, insan aklının 

organları aracılığıyla bildirdiğim bu Sözü size gönderiyorum ki size ulaşsın ve üzerinde düşünebilesiniz. 

Çölünüzde yaşam kudret helvası, varlığınızın çoraklığında lütuf çiyidir, acınızda merhem ve 

karanlığınızda sonsuz ışıktır. 

25 Sizi, siz çok sayıda dinleyiciyi ve tezahürüme tanık olanları harekete geçiriyor. İlahi mesajlarımın 

tüm insanlığa ulaşması için kendinizi hazırlayın. 

26 Sonsuz merhametim hepinizi kabul etmeye hazırdır - hem yorgun ve ağlayarak geleni, hem Beni 

duymak için gerçek bir imandan yoksun olarak geleni, hem de görevini yerine getirmenin meyvesini Bana 

sunmak için iyi bir öğrenci olarak hevesle geleni. 

27 Ben ruhunuzu ışıkla doldurmak isteyen Baba'yım çünkü belirsizlik ve karmaşa dolu bir zamanda 

yaşıyorsunuz. 

28 İnsanlığa, onları gelecek nesiller tarafından hatırlanacak, kutsanacak ve örnek alınacak gerçek 

merhamet, ruhani yararlılık ve yücelme işlerinin gerçekleştirilmesine götürecek bir talimat getiriyorum. 

Sadece hakikati içeren eserlerin izi dünyada yok olmayacaktır. Çünkü gerçeğin temelleri üzerine 

kurulmamış her işin yok edileceği ve tek bir taşının bile diğerinin üzerinde kalmayacağı yargı saati 

yaklaşmaktadır. 

29 Siz öğrencilerime diyorum ki, hemcinslerinizin yüreklerinde bir tohum bırakmak istiyorsanız, bu 

tohum sizin işleriniz ve örneklerinizden oluşmalıdır - gösterişsiz işler. Yolu eğri büğrü yapmamak ya da 

ıskalamamak için, işleri ruhunuzda yazılı olan Mesih'in alçakgönüllü hizmetkârları ve itaatkâr öğrencileri 

olmanız gerektiğinin her zaman farkında olun. 

30 Onca fırtına ve kasırgaya rağmen örnek çalışmalarım orada mevcut, ebedi ve silinmez. 
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31 İnsanlar, Sözümün sizi bu zamanda insani zorluklardan kurtardığının farkında mısınız? O zaman 

aynı şeyi hemcinsleriniz için de yapmanız gerektiğini bilin. Kalbiniz Bana şöyle der: "Tanrım, bize 

armağanlar ve lütuflar bahşettin - aynı şeyi komşularımıza nasıl yapabiliriz?" Buna cevap veriyorum: 

Ruhani armağanlar veremeseniz ya da lütuflar bahşedemeseniz bile, öğretimi sizin ağzınızdan 

duyduklarında, hemcinslerinizin armağanlarının ve yetilerinin uyandığını hissetmelerini sağlayabilir ve 

Babalarıyla iletişim kurmayı öğrenerek, yerine getirmeleri gereken görevi ilham yoluyla almalarını 

sağlayabilirsiniz. Göreviniz şu anda size yeterince büyük ve değerli görünmüyor mu? 

32 Öğrencilerim, size şunu söylemeliyim: Yaptıklarınızın Benim önümde bir değeri olmasını 

önemsiyorsanız, onlar için insan kardeşlerinizden hiçbir şey talep etmemelisiniz. 

33 Üçüncü Çağın İlahi Manna'sı bu halkın üzerine inmiştir - nasıl olur da ışığın çocukları olmaktan 

çıkıp karanlığın, küfrün ve itaatsizliğin çocukları haline gelirsiniz? Vahiylerimin emanetçileri olarak 

atandıktan sonra nasıl olur da yeryüzünde sefil varlıklar haline gelirsiniz? 

34 Günaha düşmemeniz, korku ya da bencillik nedeniyle armağanlarınızı kimseden saklamamanız 

için size her zaman dikkat edin ve dua edin diyorum, çünkü seyahat bohçanızda size ait olmayan pek çok 

armağan taşıdığınızı anlıyorsunuz. Çünkü onları size, hemcinslerinize yerleştirebilmeniz için verdim. 

Bilin ki, ne kadar çok şeye sahip olursanız olun, hiçbir şey vermezseniz, hiçbir şeyiniz yokmuş gibi 

olur. İşte bu yüzden sizi sık sık hesaba çekiyorum, çünkü Benden çok şey almış olmanıza rağmen, buraya 

gelip Bana ellerinizi boş gösteriyorsunuz, çünkü hiçbir şey vermediler, çünkü Benim sevgi sözümü 

ekmediler. 

35 Size doğrusunu söyleyeyim: Görevinizi yerine getirmek için bir teşvike ihtiyacınız varsa, gerçek 

hayır işleri yapın. Çünkü Benim öğretimi uygularken teşvik ve ödülü bulacaksınız. 

36 Benden merhamet bekleyenler ve bunu yapabilecekleri halde yapmayanlar, ne hemcinslerine ne de 

kendilerine merhamet etmişlerdir. Onlar kalplerinin soğumasına izin verenler, lambalarını söndürenlerdir - 

yuvalarından düşmüş zayıf küçük kuşlara ya da sonbaharda ağaçlardan düşen solmuş yapraklara 

benzeyenler, sadece rüzgarlar tarafından amaçsızca savrulanlardır. 

37 Belki de günahkâr yaratıklar aracılığıyla size verdiğim için Benim tezahürümde kusur 

buluyorsunuz? Onlar kesinlikle saf varlıklar değildir. Ama söyleyin Bana, eğer bu insan dudaklarından 

dökülen sözlerim yüreğinizde bir yankı bulmadıysa ya da onların tatlılığı bir vesileyle yüreğinizde 

taşıdığınız acıyı yok etmediyse. 

38 Sizler, buraya yaralı bir yürekle, rahatsız bir zihinle ve parçalanmış bir ruhla geldiğinizi ve Beni 

dinledikten sonra güçlenerek ayağa kalktığınızı hatırlayın. Bunu sana daha önce kim yapmıştı? 

39 Siz kadınlar, ağlamaktan yorulmuş gözleriniz ve kalplerinizle geldiniz. Ama artık gözyaşınız 

kalmadığını düşündüğünüzde, sözümü duydunuz ve yanaklarınız yine gözyaşlarıyla doldu. Ama şimdi 

onlar umut ve duygu gözyaşlarıydı. Sesimi duyduğunuz günden önce kalbinizin derinliklerine kim 

ulaşmıştı? 

40 Bu öğreti size onun boş bir söz olmadığını, ilahi özle dolu olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle, 

biçim olarak basittir çünkü derinliği ve anlamı ifadesinde temellenmiştir. 

41 Sıkıntılarınızda sizi teselli etmeye geldiğim gibi, ruhunuza ışık vermeye de geldim. Çünkü tüm 

karanlık güçler serbest bırakıldı ve uçurumlarında harekete geçirildi ve kendinizi nasıl savunacağınızı 

bilmeniz gerekiyor. 

42 Lambanızı yeniden yakın, kalbinizde sevgiyi uyandırın, kendinizi sonsuz yaşamla meşgul edin ve 

ruhunuza merhamet edin. Ancak bu şekilde komşunuza karşı şefkat duyabilir ve yaşamınızın bir bölümünü 

sevgi faaliyetine adayabilirsiniz. 

43 "Hazinenizi" koruyun, başkalarıyla paylaşın ve içerdiği her şeyi her zaman iyi kullanın. O zaman 

içinizde daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir güç, bir sağlık ve bir ışık ortaya çıkacaktır. Bu güç, ışık ve 

sağlık ruhtan gelecek ve bedene yansıyacaktır. 

44 İnsanlar, artık rastgele bir ışık arayan gezgin değilsiniz. Onu zaten buldunuz. 

45 Bu Söz sizi yaşama döndürme mucizesini gerçekleştirdi, sizi ayağa kaldıran ve iyileştiren güç 

oldu. Varlığınızda yalnızca benim gücüme atfedilebilecek bir dönüşüm yaşamış olmanıza rağmen, bunun 

Tanrı'dan gelmediğine sizi kim ikna edebilir? 
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46 Artık yaşamlarınızı iyileştirmek, faydalı olmak ve ruhani dünyada ruhunuz için değerli bir yuva 

kurmak için güzel bir fırsata sahipsiniz. Bu fırsatı elinizden kim alabilir? - Hiç kimse, siz izlemeyi ve dua 

etmeyi unutmadıkça ve dikkatsizliğiniz sizi günaha sürüklemedikçe. 

47 Öğretilerim tarafından duyurulan büyük olaylar gerçekleştiğinde huzur içinde kalmak istiyorsanız, 

kararlarınıza sadık kalın. 

48 Büyük kiliselerin temsilcilerinin İlahi Olan'ın varlığını hissedecekleri ve Yeni Çağ'ın gelişini fark 

edecekleri zamanı görecek kadar yaşayacaksınız. 

49 Birbirlerine danıştıklarını, birbirlerini sorguladıklarını ve önerilerde bulunduklarını göreceksiniz, 

her ne kadar kibirleri onları kısa bir süre için birbirlerinden üstün olduklarına inandırsa da. 

50 Bu mücadele dönemi ruhunuz için unutulmaz olacaktır çünkü bu dönemde materyalizmin 

üstesinden gelmeyi ve inancını, sevgisini, ruhsallaşma yolunda Tanrı'ya yükselme özlemini güçlendirmeyi 

başarmıştır. 

51 Spiritüalistin zihni ve kalbi, varlığının yüksek kısmının sevincini paylaşacak ve içlerinde yaşam 

olduğu sürece, yüksek misyonunu yerine getirirken ruhla işbirliği yapacaklardır. Ama yeryüzünün 

bağrında dinlenecekleri saat geldiğinde, bunu huzur içinde ve Rab'bin işiyle meşgul olmanın 

memnuniyetiyle yapacaklar ve bu adamın son düşünceleri ve son kalp atışları, ilahi emirlere itaat eden 

mütevazı, asil bir beden kabuğunda yaşayan kişinin ruhuna silinmez bir şekilde damgalanacaktır. 

52 Size neden bedeninizi bu dünyada ruhunuz için bir asa, bir destek haline getirmenizi söylediğimi 

anlayın; böylece vicdan tarafından yönlendirilen ve insanın yaşamındaki tek kontrol ve tek ışık olan ruha 

boyun eğdirmeye çalıştığı o asayı ve o gücü bedeninizden almanız gerektiğini anlamanızı sağladım. 

53 Sizinle kavrama kapasitenize göre konuştum çünkü sözlerimden herhangi birinin anlamını 

anlamamanızı istemiyorum ve size şunu da söylüyorum, her grubun, kalabalığın ya da topluluğun 

hazırlığına göre, Kendimi tanıttığım biçim de değişir. 

54 Her ruhun Babasına karşı büyük bir yükümlülüğü vardır. Size olan sevgimden dolayı, kendinizi 

Benim önümde aklamanız, ruhsal telafi yapmanız ve bir sonraki eve geçebilmeniz için kendinizi 

arındırmanız için size yeryüzünde bu yeni fırsatı sundum. 

55 Ey kutsanmış Üçüncü Zaman! Dünyanın kendisini esaretinden kurtarmak için ihtiyaç duyduğu her 

şeyi "Ahit Sandığı "nızda getiriyorsunuz. Ne mutlu senin ışığını kullananlara, çünkü onlar 

kurtulacaklardır. 

56 Ruhunuzun gelişim yolculuğu boyunca size rehberlik ettim, sizi sınadım ve sizi bu zamanın 

ifşasına hazırladım. Yeni İsrail ulusunu şekillendirenler insanlar olmayacak, onu şekillendiren, arındıran, 

yükselten ve bu ulus büyürken ve ilerleyebilmesi için engelleri yıkarken görevini yerine getirmesi için 

insanlığın arasına gönderen Ben olacağım. Onları Mısır'dan çıkarıp denizden ve çölden geçirdiğimde 

İsrail'e de aynısını yaptım. 

57 Buradaki insanlar insanlığı ruhen uyandırma misyonuna sahiptir. Ancak bunu yerine getirdiğinde 

ve insanlar içinde yaşadıkları zamanın farkına vardıklarında, kalplerinden bir ışık arzusunun ve 

ruhlarından insan yaşamını köklerine kadar sarsacak ve dünyayı dönüştürecek bir yükseliş idealinin 

fışkırdığını göreceksiniz. 

58 O zaman vicdan duyulacak ve itaat edilecek, Ruh tarafından çağrılanlar anlaşılacak, ruhsal 

özlemler ve haklar dikkate alınacak ve bunlara saygı gösterilecek ve her yerde Tanrı'yı bilme, O'nu 

hissetme, O'na yaklaşma ve O'nun gerçeğini görme arzusu parlayacaktır. 

59 Bütün bunlar, açlık ve susuzluk onları direnme güçlerinin sınırlarına getirdiğinde, gururları 

kırıldığında ve Rablerinin önünde suçlarını tövbe ederek itiraf ettiklerinde, Beni inkâr etmeye çalıştıkları, 

Beni yargıladıkları ve yalanladıkları tahtlarından ve ihtişamlı koltuklarından indiklerinde insanlarda ortaya 

çıkacaktır. Bu, hatalarından tövbe etmeleri, gözlerini Bana çevirmeleri ve yüzyıllardır onları sevgisiyle 

yıkamak için bekleyen bir Baba'nın çocukları olarak Benimle konuşmaları için gerçekleşecektir. 

60 İnsanoğlu materyalizminde ne kadar alçaldı ve sonunda her şeyi yaratanı inkar etti! İnsan zihni 

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

bozabilir? 

61 Biliminizin keşfettiği her eserde benim varlığım oradadır, her eserde yasalarım ortaya çıkar ve 

sesim duyulur. Nasıl oluyor da bu insanlar ne hissediyor, ne görüyor, ne de duyuyor? Varlığımı, sevgimi 

ve adaletimi inkar etmek ilerlemenin ve medeniyetin kanıtı mıdır? 
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62 O halde, doğanın her gücünde ve doğanın her mucizesinde, iyi olan her şeyi, var olan her şeyi 

atfettikleri ve bu nedenle ona taptıkları ilahi, daha yüksek, bilge, adil ve güçlü bir Varlığın eserini nasıl 

keşfedeceklerini bilen ilkel insanlardan daha ileri değilsiniz. 

63 Artan zekâları sayesinde, fiziksel duyularının algıladıklarını anlamaya çalıştılar. Bana zaten hangi 

mükemmel tapınmayı sunabilirlerdi ki? Gerçeği tam olarak nasıl anlayabilirlerdi? Yine de, onların 

mucizeleri, imanları ve tapınmaları, Ruhumun çağlar boyunca ilgilenmesi gereken geniş bir tarlanın ilk 

meyveleri olarak Benim tarafımdan kabul edildi. 

64 O zamandan bugüne kadar insanlığa ne kadar çok öğreti verdim! Ve Benim sevgim ona ne kadar 

çok vahiy emanet etti! Yine de, bu insanların anlayışın zirvesine ulaşmış olmaları ve Tanrı'ya ibadetlerinin 

mükemmel olması gerekirken, bencil, gururlu ve insanlık dışı bilimleri Beni inkar etmek için yükseldi ve 

var olan dini topluluklar rutin ve geleneklerin uyuşukluğu içinde yaşıyor. 

65 Size özgür irade armağan ettim ve çocuklarıma bahşedilen bu kutsanmış özgürlüğe saygı duydum. 

Ama aynı zamanda varlığınıza Ruh'un İlahi Işığını da yerleştirdim ki, onun rehberliğinde yetilerinizi doğru 

yollara yönlendirebilesiniz. Ama sana söylüyorum: Ruh ve beden arasındaki savaşta, ruh bir yenilgiye 

uğradı, acı verici bir düşüş yaşadı ve bu düşüş onu giderek daha fazla Hakikatin Kaynağı olan Ben'den 

uzaklaştırdı. 

66 Yenilgisi nihai değil, geçicidir; çünkü açlığına, susuzluğuna, çıplaklığına ve karanlığına daha fazla 

dayanamadığında uçurumunun derinliklerinden yükselecektir. Acı onun kurtuluşu olacak ve sonra, 

ruhunun sesini duyduğunda, güçlü ve ışıltılı, ateşli ve ilham verici bir şekilde ayağa kalkacak ve 

yeteneklerini yeniden kullanacaktır. Ancak, artık onları iyilik ya da kötülük için kullanma özgürlüğüyle 

değil, yalnızca ilahi yasaların yerine getirilmesine adayarak, Ruhuma sunabileceğiniz en iyi hizmet budur. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 258 
1 Ey insanlar, Benden korktuğunuzu gösteriyorsunuz, çünkü doğruluk sesim sizi titretiyor: 

Korktuğunuz Benim adaletim mi yoksa adaletsizliğim mi? Eğer bu Benim doğruluğumsa, işleriniz 

hakkındaki ilahi yargıyı kabul etmeniz gerektiğini bilin. Eğer bu bir adaletsizlikse, yanılıyorsunuz, çünkü 

ben böyle bir adaletsizlik yapamam. 

2 Yargıcınız olarak en acımasız ama aynı zamanda en sevgi dolu, sabırlı ve anlayışlı Baba'ya 

sahipsiniz - günahlarınızı ortaya dökmek ya da yakınlarınıza ihanet etmek yerine, sizi tek tek çağıran, 

yüreğinizle konuşan, gerektiğinde sizi sınayan ve bir işi bitirmeniz ya da bir hatayı telafi etmeniz için size 

yeni bir fırsat veren bir yargıç. 

3 Eğer Baba'nın en büyük sevgisi ilahi adalette mevcut olmasaydı, eğer adaleti bu kökene sahip 

olmasaydı, bu insanlık artık var olmazdı, günahı ve aralıksız ihlalleri ilahi sabrı tüketirdi; ama bu olmadı. 

İnsanlık yaşamaya devam ediyor, ruhlar bedenlenmeye devam ediyor ve her fırsatta, her insan işinde, 

benim adaletim kendini gösteriyor ki bu da sevgi ve sonsuz merhamettir. 

4 Sizinle konuştuğum konuyu kavramak için, insanların kendilerini Benim talimatlarımın anlamına 

kaptırmaları gerekirdi ve şimdiye kadar dünyevi işleri ve hedefleriyle meşgul oldular. Ama şimdi, 

bakışlarını gökyüzüne çevirmek ve içten içe Bana sormak için onları bu kadar meşgul eden ve köleleştiren 

şeyi kısa bir süreliğine geride bırakacakları saat geliyor: 'Tanrım, dünyada neler oluyor? Hayatımıza ne 

oldu ve onunla farkında olmadığımız ne yaptık?" Bu, şimdi pek çok kişinin sahip olacağı aydınlanma anı 

olacaktır. 

5 Diğerleri, bu zamanda size verdiğim ve siz olan elçilerimin, tanıklarımın ve öğrencilerimin kalbine 

ulaşacak olan söz karşısında şaşıracaklar. 

6 İnsanlar Benim vahyimin gerçekliğini inkâr etmeye çalışacaklar, ancak gerçekler, kanıtlar, olaylar 

konuşacak ve "Üçüncü Çağ "ın büyük mesajı olarak halkımın dudaklarından çıkacak olan bu gerçeğe 

tanıklık edecektir. Ve ayrıca yazılar aracılığıyla öğretilerim tüm dünyaya yayılacaktır, çünkü bu ilk 

zamanlardan beri elçilerime verdiğim izinli bir yoldur. Sizden tek istediğim benim gerçeğime sahip 

çıkmanız ve onu en saf ve en yalın şekilde kalplere aktarmanız. 

7 Öğrenciler, yakında sözünü sona erdirecek olan Üstat'ın her öğretisinde size mücadeleniz için nasıl 

ruhsal bir hazırlık dersi verdiğini görün. 

8 Kaderlerin değiştiği uçsuz bucaksız bir çölü geçtikten sonra talimatlarımı almak için akın 

ediyorsunuz. Bunun nedeni, ruhunuzun benim geri dönüşüm için ilan edilen zamanın geldiğini hissetmiş 

olması, onu çağıran ilahi sesi duymuş olmasıdır. 

9 Yaratıcılarının huzuruna umut ışığıyla gelen, sevgi ekmeğini, yaşam kudret helvasını özleyen çok 

sayıda hasta, aç, susuz ve yorgun. 

10 Hepiniz hoş geldiniz! Huzurumun gölgesinde dinlenin, yiyin, için ve hastalıklarınızdan beslenin. 

11 Bu sözü ısrarla dinlemeye devam ederseniz, yaşam mücadelesinde sebat etmek için yola 

çıkarsanız, iman ve bilgide güçlendiğiniz için yükünüzün hafiflediğini hissedeceksiniz. 

12 Benden sadece dünya mallarını ya da hazinelerini arayanlar ve ruhani armağanların varlığını kabul 

etmeyenler hayal kırıklığı yaşayacak ve çağrıldıkları yoldan ayrıldıklarında ellerini boş ve kalplerini ıssız 

bulacaklardır. Onlar hala saf olmayanı seven ruhlardır ve gelişebilmeleri, deneyim kazanabilmeleri ve 

Benim yoluma döndüklerinde Beni kabul etmeye daha hazır olabilmeleri için onlara başka bir zaman 

vermem gerekecek. 

13 Maneviyatla gelen kişi için, bu söz aracılığıyla benim varlığım, sevgiye, adalete, bilgeliğe ve 

barışa aç olan kişinin arzusuna manevi krallığın en iyi yemeğinin sunulduğu gerçek bir ışık şölenidir. 

Bunlar benim yolumdan ayrılamayacaklar ve dünya malını üstüne almayı bilecekler. 

14 Benim işim onların hayatında temel olacak ve malzeme de kendilerini hayatta tutmak ve onlara 

emanet edilen görevi yerine getirmek için ek olacak. 

15 Ah, keşke hepiniz bu Söz'ün güneşinin yakında gizleneceğini anlasaydınız - onun değerinden ve 

ışığından bir şeyleri yüreklerinizde tutmak için acele ederdiniz. Ama kavramakta çok yavaşsınız, 

görücülük armağanını açmakta çok dirençlisiniz, öyle ki şimdi bile Yeni Çağ'ın yakınlığını görebilirsiniz. 
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16 Sizinle birlikte olduğum şekliyle aranızdaki varlığım elbette kısa sürecektir ve Sözümü ilk kez 

işitmeye geldiğinizde yanınızda taşıdığınız muazzam yükün bir parçası olan geçmişinize ait pek çok 

geleneği, inancı, fikri ve davranış biçimini unutarak bugünü ve geleceği yaşamanız gerekmektedir. 

17 Ben ruhların Kurtarıcısıyım, Ben inancınızın ve yaşamınızın Savunucusuyum. Teselli edici sesimi 

duymanıza izin vermeden, Ruhumdan yayılan gerçek ışığı görmenize izin vermeden sizi uçurumlara 

dalmış ya da çöllerde kaybolmuş halde bırakamazdım. 

18 Kendinizi hemcinslerinizin yüreklerine Benim İşimi ekmeye ya da Benim öğrencilerim olmaya 

hazırlamadan, yalnızca yüreğinize huzur vermemi duymakla mı yetineceksiniz? 

19 Komşunuza yararlı olarak Beni hoşnut etmek istiyorsanız, Kendimi her araya soktuğumda size 

verdiğim ilahi öğretileri paylaşmalarına ve kullanmalarına izin verin ki, Benden, Yasamdan ve 

Öğretilerimden bahsedebilesiniz ve ortaya çıkan her yeni ışıkla savaşmaya hazır olanlar tarafından 

şaşırtılmayasınız, bu ışık mutlak gerçeğin, tüm zamanların bilgeliğinin ışığı olsa bile. 

20 Sizi sadece sıkıntılarınızda teselli etmek için değil, aynı zamanda size hemcinslerinizin acılarını 

hissetmeyi ve onları acılarında teselli etmeyi öğretmek için çağırdığımı anlayın. 

21 İnsanlar arasında ne yapmanız gerektiğini bilmek istiyorsanız, Sözümü ilk duyduğunuz günden bu 

yana aranızda neler yaptığımı düşünmeniz yeterlidir. 

22 Sizi bağışladım, sizi sonsuz merhamet ve sevgiyle kabul ettim, gününüzün sıkıntılarından 

dinlenmenize izin verdim. Senin sosyal konumunu düşünmek için durmadım. 

Sınıfınızı ya da kastınızı yargılamadım. Günahlarınızın cüzamını temizledim ve hastalıklarınızı 

iyileştirdim. Kusurlarınızı değerlendirirken anlayışlı, bağışlayıcı ve yardımsever davrandım. Komşunuzu 

kurtararak kendinizi kurtarmanızı sağlayan bir sevgi öğretisi vererek sizi gerçek yaşama geri döndürdüm. 

23 Her biriniz için yaptığım bu işlerde, size akın akın gelecek olan bedenen ve ruhen ihtiyaç içinde 

olanlar arasında kullanabileceğiniz en iyi örneği bulabilirsiniz. 

24 Buradaki insanlarla konuştuğumda, insanlıkla konuşuyorum. Yarınki göreviniz insanların 

kalplerine hitap etmek ve kurtuluş işini tamamlayacak olan Sözümü onlara kardeşçe iletmektir.  

25 Bugün acının sizi etkilediğini hissediyorsunuz ve bazen bu kâse aracılığıyla kendinizi 

arındırdığınızı anlamıyorsunuz. Lekeliyken Benden nasıl söz edebilirsiniz? Bencillikle dolu olsaydı, 

merhamet ve insanlık duygularıyla kendini gösteren sevgi kalbinizden nasıl akabilirdi? 

26 Tanrı'nın çocuklarının kusurları acıya neden olmuştur - yüreklerinizi çalıştırmak ve kaybettiğiniz 

yolu size göstermek için bir öğretmen haline gelen bir acı. Sizi güçlü, sağlıklı ve saf görmek istediğim için 

sevgim kalbinize yerleşerek tüm kötülükleri ondan uzaklaştırır. 

27 Aranızda bu şekilde yankılanan bu sesi dinleyin, onu duymaktan bıkmayın. Yüreklerinizdeki 

pürüzleri yumuşatmak ve 1950'den sonra artık Kendimi göstermediğimde sizi inançta sağlam bırakmak 

amacıyla tezahürümü uzattım. 

28 İnsanlar kendilerini bilimlerine adamışlardır, kalpleri ve zihinleri yeryüzünde yaşadıkları hayat 

tarafından tamamen emilmiştir. Bu nedenle, insanlar arasından, basitçe ve bilimsellikten uzak bir şekilde 

konuştuğum bu kişileri seçtim. Bu kalplere dokundum ve sonra bu sevgi mesajını halkıma ulaştırmak için 

ışığımla onların zihinlerine nüfuz ettim. 

29 Bu ışık hayatınızın yolunu aydınlattı ve işte bu yüzden kendinizi Bana teslim ettiniz. Ayrılışımdan 

sonra, gerçeğime tanıklık etmeniz için sizi insanlar arasında bırakacağım ve öğrenciler arasında eserleriyle 

ruhani sevgi doktrinini vaaz eden ustalar ortaya çıkacak. 

30 Cennetin krallığının sevinçleri herkes içindir. Bu dünyada o huzurdan birazına ve sonsuz yaşama 

bir anlığına sahip olacaksınız. Yeryüzünde iyi niyetli olursanız, esenliğimden yoksun kalmazsınız. 

31 Size Sözümü verdiğimden beri Yaşam Kitabı'nın birçok sayfasının geçtiğini gördünüz. Her biri 

mükemmel bir öğreti oldu. Bazen sizinle konuşan Baba'nın sevgisi olmuştur, bazen sizi koltuğuna oturtan 

Efendi olmuştur, bazen de sizi harekete geçiren Yargıç olmuştur. 

32 Hepiniz benim sözümü aldınız, dolayısıyla hepiniz takip etmeniz gereken ruhani talimatlar ve 

görevler aldınız. Bazıları başladı, diğerleri hala yola çıkmak için zaman bekliyor, diğerleri ise hazırlık 

aşamasında. İçinizde ortaya çıkma yeteneği kazanmamış hiç kimse yoktur. Ancak Ben Kendimi hâlâ bu 

formda tezahür ettirdiğim için, bazıları çoktan açılmaya başlamış olsa da, diğerleri ancak Benim 

tezahürümden sonra ruhlarını açmaya başlayacaklar. Ancak, bu zamanlarda hepiniz tek bir ruh olarak 

ayağa kalkın. 
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33 Sözümü kavrayacak, ilhamlarımı ve size gelecek olanı bildirecek vizyonları alacak yeteneklere 

sahipsiniz. 

34 Bugün durmuş olanlar - Benim İlahi ışınımı almak için armağanlar almış olanlar ya da Ruhsal 

Dünyanın kendisini onlar aracılığıyla tezahür ettirmesine izin vermesi gerekenler ve görevlerini yerine 

getirmemiş olanlar, daha sonra bunu yerine getirmeye başlayacaklar, ancak onlara şimdiden insanlığa kafa 

karışıklığı getirmemeleri için aktarım biçiminin değişmesi gerektiğini söylüyorum. 

35 Gün gelecek, dünyanın dört bir yanına dağılacaksınız - biriniz bir ulusta, diğeriniz başka ülkelerde, 

ama yine de hepiniz size getirdiğim ruhani uyumla kendinizi birleşmiş hissedeceksiniz. 

36 Sizi birbirinizi sevmeye ve bu bağ sayesinde güçlü ve yenilmez olmaya hazırlıyorum. Bu nedenle 

ben, kendi örneğiyle öğrencilerine yol gösteren sevgi dolu ve sabırlı bir Üstat oldum. Adımlarınıza, 

işlerinize ve hatta sözlerinize ve düşüncelerinize dikkat edin. Kusurlarınızı yargılayan insan değil, 

vicdanınız aracılığıyla sizi düzelten her zaman Efendi olmalıdır. 

37 Size gücümün ve sevgimin kanıtını vermek için günahkâr insanlar aracılığıyla Kendimi tanıtmak 

Benim isteğimdi. Şimdi Ruh aracılığıyla Babanıza yaklaşın ve O'na, sizin de O'nu sevdiğinizi kanıtlayın. 

Bu hedef için çabalayın, ruhtan ruha o yüce diyaloğa ulaşın, topladığınız ilk meyvelerle tatmin olmadan, 

ancak mükemmelliğe ulaştığınızda. O zaman her insan, Yaratıcısının sevgisi arzusuyla yukarıya doğru 

nasıl evrimleşeceğini bilenler için mukadder olan yollarda kendisini ebediyen yönlendirecek olan ilahi 

rehbere sahip olacaktır. 

38 Söz haline gelen ışığım, yaşamım, denemelerim - hepsinin amacı sizi materyalizminizden 

kurtarmaktır. Yarın, insan bilimi bile maneviyata, yüceliğe, asil amaçlara sahip olacak ve görünüşte 

kendisinden gizlenen ve gerçekte sadece keşfedemediği şeylerden nasıl bahsedeceğini bilecektir. Çünkü 

sırra nüfuz eden akıl değil, ruh olacaktır ve bu da ancak ruh saflığa ulaştığında gerçekleşecektir. 

Ancak ruha ve ona ait olana yönelmeniz nedeniyle, insan yaşamının ve dünyevi görevlerinizin ihmal 

edileceğinden ve bunun sonucunda sağlığınızın ve bedeninizin bugün henüz şüphelenmediğiniz sonuçlara 

maruz kalacağından endişe etmeyin. Çünkü bugünün insanının ruhu, bugün içinde yaşadığı pislikten 

yükseldiğinde, bedeninde yeni bir güç ve şimdiye kadar bilinmeyen bir ışık hissedecek ve bu da insanları 

refah, esenlik ve sağlık içinde bereketli bir varoluş yaratmaya yönlendirecektir. 

39 İnsanlar neden ruhlarına durmaksızın geçici ve bazen anlamsız tapınma eylemleriyle yaklaşmaya 

çalışmışlardır? Ruhu ya da kalbi, sonsuz yaşamın özü ya da maddesi olmayan ayinlerle aldatmamalısınız. 

40 Bu ışığın kısa sürede insanların kalbine ulaşması gerekmektedir. Başlangıçta anlaşmazlıkların veya 

mücadelelerin nedeni olması önemli değildir. Aydınlık ve karanlık, gerçek ve yalan, iyi ve kötü her zaman 

çatışmıştır. Gecenin gölgeleri gün ışığında nasıl kaybolursa, insanların kötülükleri de benim sevgi mesajım 

karşısında öyle kaybolacaktır. 

41 O "İkinci Çağ "da benim insan olarak gelişime sadece birkaç kalp inandı. Bununla birlikte, insanlık 

daha sonra Kurtarıcı'nın doğumunu yeni bir çağın başlangıcı olarak belirledi. Aynı şekilde, bu zamanda, 

size tezahürümün başlangıcı, yani Kutsal Ruh olarak gelişim, yarın başka bir çağın başlangıcı olarak 

kurulacaktır. 

42 İlahi Sevgi'nin vücut bulmuş hali olan Mesih'in size söylediklerini dinleyin. 

43 İyi niyetli insanlara, gerçeği sevenlere ve sevgi tohumları ekenlere esenlik olsun. 

44 Ben, Bana ulaşamadıkları için insanları arayan 'Söz'üm. Onlara açıkladığım Benim gerçeğimdir, 

çünkü Benim isteğime göre hepinizin gireceği krallık gerçektir. 

45 Bunun için birçok feragatin gerekli olduğunu size ilk önce ben söylemezsem, gerçeği nasıl 

keşfedeceksiniz? 

46 Gerçeği bulmak için bazen kişinin sahip olduklarından, hatta kendinden feragat etmesi gerekir. 

47 Kayıtsız, materyalist ve umursamaz kişi, içinde yaşadığı duvarları yıkana kadar gerçeği göremez. 

Işığımı yüz yüze görebilmesi için tutkularının ve zayıflıklarının üstesinden gelmesi gerekir. 

48 Bir materyalist yalnızca insan hayatını sever. Bununla birlikte, içindeki her şeyin geçici olduğunu 

kabul ederek, onu yoğun bir şekilde yaşamaya niyetlidir. Sonra, planları ya da arzuları gerçekleşmediğinde 

ya da bir şekilde acı çektiğinde, umutsuzluğa kapılır ve küfreder; kadere meydan okur ve hak ettiğine 

inandığı faydaları ona vermediği için onu suçlar. 
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49 Onlar yılmaz bedenler içindeki zayıf ruhlardır, ahlaki açıdan olgunlaşmamış varlıklardır ve 

cisimleşmelerinde çok az değeri olan işlere verdikleri sahte değeri anlamalarını sağlamak için pek çok 

şekilde sınanırlar. 

50 Maddeleşmiş olanlar kaderlerini değiştirmeyi ne kadar çok isterler! Her şeyin kendi fikirleri ve 

istekleri doğrultusunda gitmesini nasıl da arzuluyorlar. 

51 Kişi, Tanrı'nın adaletine meydan okumaya ya da gücüne güvenmemeye gerek kalmadan Tanrı'dan 

arzu ettiği tüm iyiliği elde edebilir. Aşkım, varlığını geliştirmek isteyen herkesi dinlemeye hazır. 

52 Size tekrar söylüyorum: Gerçeği seven iyi niyetli insanlara esenlik olsun, çünkü onlar İlahi 

İrade'ye boyun eğmek için bir şeyler yaparlar. Ve kendilerini benim korumam altına koyanlar kaçınılmaz 

olarak varlığımı hissetmelidirler - hem ruhlarında hem de insan yaşamlarında, mücadelelerinde, 

ihtiyaçlarında, sınavlarında. 

53 İyi niyetli insanlar Babalarının yasasına itaat eden çocuklardır. Onlar doğru yolda yürürler ve 

büyük acılar çektiklerinde, bağışlanma ve huzur arzusuyla ruhlarını Bana yükseltirler. Acının çoğu zaman 

gerekli olduğunu bilirler ve bu nedenle sabırla katlanırlar. Sadece dayanılmaz hale geldiğinde 

çarmıhlarının yükünün hafifletilmesini isterler. "Tanrım," derler Bana, "ruhumun yukarı doğru hareket 

etmek için arınmaya, acı çekmeye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Neye ihtiyacım olduğunu benden daha iyi 

biliyorsun. İhtiyacım olmayan hiçbir şeyi bana veremezsiniz. Bu nedenle senin isteğin benim için yerine 

gelsin." Ne mutlu bu şekilde düşünen ve dua edenlere, çünkü onlar yaşamlarındaki denemelere uygulamak 

üzere Efendilerinin örneğini ararlar. 

54 Her acının, her ıstırabın kalbi yenilediği, ruhu sarstığı ve lekelerinden arındırdığı, ona büyüme ve 

gelişme fırsatı verdiği doğrudur. 

55 Bu kadeh sevgi ve sabırla içildiğinde ruhtaki acı ne kadar iyi gelir! 

56 Ruhun için çok çetin bir sınav oldu. Rüzgâr estiğinde cılız yapraklarını kaybeden, onları 

kamçılayan ve çıplak bırakan, böylece daha sonra yeni yapraklarla örtünen binlerce yıllık ağaçlar gibisiniz. 

Böylece ağaç Baba'nın isteğini yerine getirir. Aynı şekilde, hepiniz Babanızın yaşamınız boyunca size 

verdiği denemelerin ve derslerin sizi eski giysilerden, ruhun kirliliklerinden ve paçavralarından kurtararak 

yeni bayram giysileri giydirmesine izin vererek bunu yerine getirmelisiniz. 

57 Bilin ki, öğrenciler, acı yüreğinizdeki kötü meyveleri temizler, size deneyim kazandırır ve 

hatalarınızın düzeltilmesine neden olur. 

58 Bu şekilde Babanız zihinlerinizin aydınlık olabilmesi için sizi sınar. Ama anlamazsanız ve bilgece 

derslerimin anlamını keşfetmediğiniz için sonuçsuzca acı çekerseniz, acınız anlamsızdır ve dersi 

değerlendirmezsiniz. 

59 Bu süre içinde size yaşamın anlamını, acınızın nedenini, kefaretin ve telafinin ne anlama geldiğini 

ve neden kendinizi arındırmanız gerektiğini açıkladım. Halkım benim öğretimi anladığında ve 

hissettiğinde, yeni bir insanlığın temelleri atılacaktır. 

60 Bazen acıdan sarsıldığınız oldu mu? Dallarınız eğildi mi, cılız yapraklar döküldü mü ve kötü 

meyveler ağacınızdan düştü mü? Size ruhunuzun kazandığı iyiliğin, dünyada en çok değer verilen şeyle 

kıyaslanamayacak kadar değerli olduğunu söylüyorum. 

61 Size doğada her gün gözlemleyebileceğiniz örnekler veriyorum; örneğin fırtına rüzgârıyla savrulan 

bir ağaç gibi. Maddi doğa ilahi doğanın bir tezahürüdür, bu nedenle bu yaşamda sizi çevreleyen her şeyde 

ruhunuz için bir ders veya bir vahiy bulabilirsiniz. 

62 Nasıl ki bedeniniz yaşamak için havaya, güneşe, suya ve ekmeğe ihtiyaç duyuyorsa, ruh da kendi 

doğasına uygun yaşam ortamına, ışığa ve beslenmeye ihtiyaç duyar. Eğer beslenme arzusuyla yükselme 

özgürlüğünden mahrum bırakılırsa, zayıflar, solar ve donuklaşır; tıpkı bir çocuğun sürekli beşiğinde 

kalmaya ve odasına kapanmaya zorlanması gibi. Uzuvları topallayacak, solgunlaşacak, duyuları körelecek 

ve yetileri körelecekti. 

63 Ruhun da bir topal olabileceğini fark edin! Hatta size dünyanın zihinsel özürlüler, körler, sağırlar 

ve hastalarla dolu olduğunu bile söyleyebilirim! Hapsedilmiş ve gelişme özgürlüğü olmadan yaşayan ruh, 

ne bilgelikte, ne güçte ne de erdemde büyümeyen bir varlıktır. 

64 Sizi kirlerden arındırmak için vahşi fırtınaları beklemeyin; sizi yenilemek, arındırmak ve 

çiçeklendirmek için mevsimlerin gelişini de bekleyebilirsiniz. 
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65 Yaşamın diğer, daha yüksek dünyalarına ulaşabilmeniz için bu dünyada öğrenmeniz gereken çok 

şey var. 

66 Savaşmayı, acı çekmeyi ve umut etmeyi öğrenin, düşünün, anlayın. Her zaman sevin ve aynı 

zamanda inanın. İnançlı ve iyi niyetli insanlar olun ve büyük ruhlar olacaksınız. 

67 Eğer sizi çevreleyen doğada Benim varlığımı aramak istiyorsanız, bunu yapın. Beni her şeyde 

keşfedeceğinizi biliyorum, çünkü Ben her şeyde ve her işimdeyim. 

68 İlahi Sözümün dudaklarından akmasına izin vermek için kısa bir süre için Kendimi gizlediğim bu 

insanlar aracılığıyla Kendimi nasıl tanıttığımı görün. Bu dünyaya ait olanın ötesinde Beni ne zaman 

göreceksiniz? Beni ne zaman bir insan aracına ihtiyaç duymadan ruhsal duyularınız aracılığıyla 

duyacaksınız? 

69 Tanrı'nın ebedi öğretiş sözü durmaksızın yankılanır, çünkü O "Söz "dür. Ancak yalnızca 

aydınlanmış insanlar bunu doğrudan, yani ruhtan ruha duyarlar. 

70 Bir kez İlahi olanla ve insanla doğrudan bir birliktelik içinde olduğunuzda, bir kez varlığınızın 

uyumuna eriştiğinizde, meleğin ve insanın, cennetin ve dünyanın, öte alemin ve yeryüzü aleminin, ruhun 

ve maddenin birleştiği şarkıyı duyacaksınız. Herkes, eserlerine hayat veren ve onları kendi çocukları 

yapan İlahi Varlığa karşı bir sevgi ilahisinde birleşecektir. Bu övgü ilahisinde birleşeceksiniz, öğrenciler, 

çünkü bu amaçla bir kez daha insanlara geldim. 

71 İnsan eliyle değil, İlahi Zihin tarafından inşa edilmiş olan içsel mabedinize girmeniz gerekir. Size 

söylüyorum, orada hakikatin vahyini öğreneceksiniz, orada Ebedi Olan'ın özünü anlayacaksınız, öyle ki 

onu geçici olan her şeyden daha çok sevebilesiniz. 

72 Vücudunuz nedir? Uçuşu kısa süren geçici küçük bir kuş - bilinçsizce yakın zamanda ortadan 

kayboluşunun şarkısını söyleyen bir kuş. Egoizmi içinde kendisi için çok şey isteyen ve talep eden acınası 

beden. Öte yandan ruh, dünya tarafından görülmeyen, ancak saf ve ışık saçan, zaman içinde gittikçe 

yükselen bir kuştur. O, kendisi için çağların, yılların ya da yüzyılların olmadığı varlıktır. 

73 Hangi gün, hangi saatte ve hangi yılda doğduğunuzu biliyorsunuz. Peki ruhsal olarak ne zaman 

hayata geldiğinizi biliyor musunuz? 

74 Ruhunuzu yukarı kaldırın, o yaşamınızın özüdür, kaderiniz ve yaratılış amacınızdır. Kalkın, çünkü 

Bana böyle geleceksiniz. Size verecek çok şeyim var, dünyada karşılaştıklarınızdan çok daha fazlası. 

75 Sevgi sonunda sizi fethetmeli ve sevgi sayesinde Beni tanıyacaksınız. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 259 
1 Hoş geldiniz, müritlerim. Öğretimi dinlemeye geldiniz ve sonsuz yaşamın gıdasıyla 

beslenebilmeniz için size ziyafet hazırlıyorum. 

2 "Bedeniniz" zayıf olsa bile, ruhunuz Bana itaat edecek kadar güçlüdür. Kalbini hazırlayan ve 

"Sözü" duymak için dünyaya ait olanı terk eden öğrenci kutsanmıştır. 

3 Ruhuna lütuf giysisini sunuyorum. Çünkü zaman içinde size verdiklerimi paçavraya çevirdiniz. 

4 Benim Yasam her zaman aldığınız öğretidir - itaat etmediğiniz bir Yasa ve itaatsizliğiniz nedeniyle 

karışıklığa düştünüz. Şimdi sizi Kutsal Ruh'un ışığıyla yeniden aydınlatıyorum. 

5 İnsanlığın önünde parlasın diye size paha biçilmez değerde bir mücevher emanet ettim. Onu 

saklamayın ve kendinizi ondan mahrum etmeyin. 

6 Bugün Benim eski Yeruşalim'e zaferle girişimi anıyorsunuz. Bugün insanoğlu da maddi ellerinde 

palmiye dallarıyla Bana kendini gösteriyor. Ama kalbinde huzur göremiyorum. 

7 O zaman kalabalıklar, Rab'bin lütfunun kendileriyle birlikte olduğunu bildikleri için, ruhlarıyla 

Hosanna'yı söyleyerek Beni kabul ettiler. Bu şekilde Tanrı'nın Oğlu'nun halkla birlikte olduğuna tanıklık 

ettiler. 

8 Daha sonra, size görevinizi yerine getirmeyi öğretmek için çarmıhın kutsal sunağında kurban 

edildiğimde, birçok kişi İsa'nın peygamberler tarafından uzun zaman önce duyurulan gerçek Tanrı'nın 

Oğlu, Tanrı Kuzusu olduğundan şüphe etti. Ama Kuzu'nun kanı aracılığıyla sizi aydınlatacağı yazılmıştır. 

9 Bugün Ruh'ta size talimatlarımı yeniden vermek, sizi ruhsallaştırmak, karanlığı Kutsal Ruh'un 

ışığıyla dağıtmak için geldim, öyle ki kendinizi yenileyebilesiniz ve erdemlerin tam olarak ortaya 

çıkmasına izin verebilesiniz. 

10 İnsanlar henüz bu sözü duymadılar, birbirlerini önemsemiyorlar. Ama ben size "Güçlü İsrail" adını 

verdim, çünkü benim gücümle dolu olarak insanlık arasındaki ruhani varlığıma tanıklık etmek üzere yola 

çıkacaksınız, böylece hakikatimi getirebilir ve dünyanın şu anda boşaltmakta olduğu acı kadehini 

kaldırabilirsiniz. 

11 Aranızda aç bir kurt var. İzlemeli ve dua etmelisiniz, öğrettiklerimi uygulamalısınız. Emirlerime 

itaat eden kişi benim huzurumu hissedecektir. 

12 Bu süre zarfında, Beni anlayabilmeniz için sizinle tüm açıklığıyla konuştum. Size bu yolun 

geçilebilir olduğunu gösterdim. Acı sizi vurduğunda, onu size gönderen Baba değildir. İtaatsizliğinizle 

buna neden olan sizlersiniz. 

13 Sonsuz, yüce ve kutsal Sevgi olduğumu, her şeyi sevdiğimi fark edin. Ama size söylüyorum: 

Baba'nın sizi sevdiği gibi sevin, ben de sizi her zaman sevmeye devam edeceğim. 

14 İnsanlığa örnek olabilmeniz için sizi potadaki altın gibi saflaştırmaya geldim. Hemcinsleriniz 

arasında tüm ruhları aydınlatan bir ışık meşalesi olabilmeniz için öğretilerimi anlamanız gereklidir. 

15 Benden çıktığı için sonsuz yaşam vermek istediğim sizin ruhunuzdur. Onu Bana itaat etmesi ve 

Benimle ruhtan ruha iletişim kurabilmesi için hazırlıyorum. 

16 Bana hurma dallarınızı ruhani bir şekilde gösterin, çünkü maddi hurma dalları Bana ulaşmaz. 

İnsanlığın acı dolu bir kadehi boşalttığı bir dönemden geçiyorsunuz. İzleyin ve dua edin ki, siz de bu acıya 

maruz kalmayasınız. 

17 Bu günlerde insanlık Benim Tutkumu anıyor. Ama size doğrusunu söyleyeyim, şimdi sizi 

dirilteceğim zamandasınız. 

18 İnsanlığın fanatizmi, sapkınlığı ve günahı içinde Beni hâlâ çarmıha gerdiğini gördüğümde 

Ruhumun duyduğu acı büyüktür. Ancak siz, aydınlanmış olan seçilmiş insanlar, insanlar arasında sonsuza 

dek hüküm sürecek olan gerçek Öğretimi takip edin. İnsanlar sevgimi esirgeyemeyecek, İlahi Işığımı 

gizleyemeyecekler. Adımlarımı takip edebilmeniz ve Yasamı yerine getirebilmeniz için sizi Sözümle 

cesaretlendiriyor ve yönlendiriyorum. 

19 Yarın tanrısallığıma dua ederek yükselecek ve sezgilerinizle aydınlanarak hemcinslerinizin 

yolunda rehber olacaksınız. 

20 Size emanet ettiğim görev her zaman yerine getirmeniz gereken bir görevdir, çünkü sizin 

aracılığınızla insanlık Benim ışığımı almalı ve Ben de onu lütuf yaşamına yükselteceğim. 
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21 İsrail, uyumaya devam etme arzusuna sahip değil. Çünkü böyle yaparsanız, doğa güçleri sizi 

uyandıracak ve size emanet ettiğim yüce ve zor görevi yerine getirmediğiniz için sizi suçlayacaktır. 

22 Yeteneklerinizi ve temizlemeniz ve işlemeniz için size emanet ettiğim tarlaların enginliğini 

bilmenizi sağladım. 

23 Sizler benim korumam altında, yaşam ağacının yaprakları altında olan çocuklarımsınız ve 

ruhlarınız sevinçle doldu. Size söylüyorum, seçilmiş halkım: İçinizden merhametimi dileyen kim onu 

almadı? Ne mutlu size ki, benim büyük yararlarımı bilerek, Baba'nın sizinle birlikte olduğuna tanıklık 

etmek için yola çıktınız. Çünkü tanıklığınız sayesinde büyük kalabalıklar yola çıkacaktır. 

24 İnsanlar ruhlarında lütuf yaşamına sahip olsunlar, Bende en iyi Hekimi keşfetsinler ve ruhtan ruha 

Beni arasınlar diye sizinle birlikte olduğuma tanıklık edin. 

25 İkinci Çağ'da, öğrencilerim öğretimi yaydılar, böylece insanlık onu inceleyecek, üzerinde 

düşünecek ve uygulayacaktı. Ancak daha sonra insanoğlu benim öğretilerimin özünden uzaklaştı ve 

kitlelere yol göstermek için kendi yasasını yarattı. Ancak insanın kendi sapkınlığı ve maddileşmesi içinde 

yarattığı şeyi kabul etmiyorum. Size sadece gerçek tapınağımın kalbinizde ve ruhunuzda inşa edilmesi 

gerektiğini hatırlatıyorum. 

26 Bu süre içinde, Beni arayanlarınıza Beni kalbinizde hissetmeyi, öğretilerimi kalbinize nakşetmeyi 

öğrettim ki lütuf ve ışıkla dolu yaşayan insanlar olabilesiniz. 

27 Kendinizi hazırlayın ve bu barış mesajını insanlığa ulaştırmak için alçakgönüllülükle yola çıkın. 

Onlar için dua edin ki, Babanız yasasının tüm insanlar tarafından tanınmasını ve itaat edilmesini sağlasın; 

böylece lütuf dolu bir yaşam sürsünler ve Beni ruhtan ruha nasıl arayacaklarını bilsinler. 

28 Dediğimi hatırla: Sizden iki ya da üç kişi Benim adımla toplandığında, aranızda olacağım ve 

hazırlığınıza göre Kendimi göstereceğim. 

29 Bu zamanda, siz seçilmiş insanlar arasında Kendimi tanıtarak insanlığa sevgimin bir başka kanıtını 

vermek için geldim. 

30 İnsanlara tanıklık etmeli ve onlara kendilerini hazırladıklarında, maddeselleşmelerini 

kaldırdıklarında, Beni ruhlarıyla hissedeceklerini ve göreceklerini öğretmelisiniz. Bu nedenle, insan aklı 

aracılığıyla sizinle konuştum ve günahkâr insanlar aracılığıyla bu tezahür, Sözümü alabilmeniz ve daha 

sonra onu insanlığa getirebilmeniz için size verdiğim sevginin kanıtı oldu. 

31 Kendini hazırla İsrail, çünkü Benim insan aklı aracılığıyla tezahürümün zamanı kısadır ve hazırlık 

eksikliğiniz yüzünden yarın kendinizi yetim gibi hissetmenizi ve sonra da gösterişli kiliselerinde toplanan 

ve törenler ve maddi şarkılarla tatmin olan kalabalıkları taklit etmenizi istemiyorum. 

Bu kalabalıklar arasında Beni hisseden çok az kişi vardır. Ama ben size kalplerinizi hazırlamak ve 

ruhlarınızı aydınlatmak, size sevgi dolu Sözümü vermek için geldim, öyle ki varlığımı hissedebilesiniz ve 

yarın bu sevgi ve barışı hemcinslerine aktaracak olanlar arasında yer alabilesiniz. 

32 Sözüm aracılığıyla yüreklerinizi sevgiyle doldurmazsanız, büyük sınavların ve fırtınaların insanlığı 

kırbaçladığı zamanı yaşadığınızda size ne olacak, komşunuza ne olacak? 

Kalplerde huzur yoktur ve eğer bu insanlar kısa bir süre için kendilerini teselli etme arzusuyla zevklere 

teslim ederlerse, size doğrusunu söyleyeyim, tüm bu zevklerin içinde Benim huzurumu hissetmeyen acı 

çeken ve hasta bir ruhları vardır. Aradıkları oyalanmada sadece fiziksel duyularını tatmin ederler, ama 

ruhlarında sadece acı vardır. 

33 Bu insanlık Beni hissetmedi, henüz elinden tutup ona yol gösterecek kimse gelmedi. Onu bir 

masum gibi kabul edecek ve suçlarını merhametle yargılayacağım. Telafi etmesi için ona fırsat vereceğim. 

Ama siz, Beni işitmiş, Kendimi göstermiş olan seçilmiş insanlar, ruhsal dünyaya vardığınızda ve Bana 

itaatsizliğinizi itiraf ettiğinizde, Benim önümde kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Sizler Baba tarafından 

lütfedilmiş olanlarsınız ve ben sizi zor görevinizin yerine getirilmesiyle birlikte kabul etmek istiyorum. 

Huzurumda suçlanmanızı istemiyorum, sizi babacan bir gülümsemeyle kabul etmek ve sizi dünyaya ışık 

ruhları, rehberler ve komşularınızın koruyucuları olarak tekrar göndermek istiyorum. 

34 Size doğrusunu söyleyeyim: Bana geldiniz çünkü İlyas sizi çeşitli yollardan topladı, çünkü siz 

İlyas'ın Bana koyun olarak getirdiği seçilmiş kişilersiniz. İlyas'ın koyun ağılında bulunan herkes onun 

tarafından korunur. Bu yorulmak bilmez Çoban sizi kurnaz canlandırmalardan korur. 

35 Kutsal Ruh sizi aydınlattı. Ama bu lütfa sadece Benim İlahi Mührüme sahip olanlarınız değil, İlyas 

tarafından hazırlanmış ve yönlendirilmiş olarak Bana yükselen herkes sahiptir. 
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36 Ruh'ta ve gerçekte Benimle birlikte olabilmeniz için Kutsal Ruh'un ışığı sizi aydınlattı. Sevgimi 

hissedeceğiniz ve kurtuluşu bulacağınız yol budur. 

37 İlyas'ın önüme getirdiği koyunları kabul ediyorum. Kaybolanları aramaya devam edecek, çünkü 

Ben yeryüzündeki tüm halklara ve gelecek tüm nesillere merhametimi bahşedeceğim. 

38 Üstat size şöyle der: Bu tükenmez kaynaktan, berrak sudan için, kendinizi sonsuz yaşamın 

ekmeğiyle besleyin, asmanın meyvesinden alın. Bakın, soframda sizin için en güzel yeri hazırladım. 

39 İsrail, sana soruyorum: Uluslar için ne istiyorsun? Çünkü bu fayda sadece sizin için değildir. 

Ulusların büyük acılardan nasıl etkilendiğini görün. Ama size diyorum ki: İsrail, eğer insan kardeşlerin 

için şefaat eder ve dua edersen, Benim İradem tüm insanlıkta gerçekleşecektir. 

40 İnsanlar öğretilerimi çarpıttı. Ama ben sizi bir kez daha öğretilerimle, bilgeliğimle eğitmek için 

geldim ki öğrencilerim olabilesiniz ve yarın dünya insanlarını eğitecek ve varlığımı onların ruhlarında 

hissettirecek olanlar sizler olabilesiniz. 

41 Ülkeler yeni savaşlara girmeye hazırlanıyor. Ama izler ve dua ederseniz, insanlığa huzurumu 

sunacak ve bağışlayacağım. 

42 Bu Üçüncü Çağ'da sizi Lazarus gibi mezarınızdan diriltmek için ruhumla geldim. Cüzamınızı 

iyileştirdim ve acınızı dindirdim. 

43 Size talimatlarımı verdim ki sevgimi kalbinizde taşıyabilesiniz ve böylece insanlığa önderlik 

etmeye ve size gölge veren ve meyveleriyle hayat veren ağacı ona göstermeye hazır olarak yola 

çıkabilesiniz. 

44 İnsanları Bana gelmeye, onlara Babalık şefkatimi göstermeye, ruhlarını aydınlatmaya, onları 

sonsuz kötülük denizinden kurtarmaya, onlara süt ve bal vermeye ve yaşamlarındaki acıyı gidermeye 

davet edin. 

45 Hemcinslerinizle böyle konuşursanız, size verdiğim görevi her zaman yerine getirmiş olursunuz. 

Sevgili insanlar, içinizdeki vicdanın sesini duyun ve Beni ve hemcinslerinizi sevme kararlılığınızı 

güçlendirin. 

46 İçinde Benim için bir sığınak inşa edebilmeniz için yüreğinizin sevgisini arıyorum. Sizi seviyorum, 

sizi ilahi lütufla süsledim ve Benim hizmetimde olabilmeniz için sizi aydınlattım. 

47 Yarın iyi bir tohum gibi çoğalacak olan bu Sözü içinize yerleştirdim. Çünkü Beni artık bu şekilde 

duymadığınızda, kalabalıklar ses taşıyıcıları aracılığıyla duyamadıkları talimatları almak için 

öğrencilerime dönecekler. Sen onları eğiteceksin ve ben de onlarla birlikte olacağım. Yasama sadık ve 

itaatkâr olmalısınız ki, Çalışmalarım size koruyucu bir savunma olarak hizmet edebilsin ve ruhsallaşma 

bayrağını yükseltebilesiniz. 

48 İsrail, büyük sınavlar insanlığı etkilemeye hazırdır çünkü insanoğlu bunu istemiştir, çünkü yok 

etme azmi hala kalplerinde yaşamaktadır ve ayrıca bu dünyada kendi Tanrılarını yaratmışlardır. Ancak 

insan kendi isteğini yerine getirmeden önce, Baba kendisini insanlığın arasında yeniden hissettirecektir. 

Siz, halkım, Nuh'un o zaman halka söylediği gibi, benim yasam olan kurtuluş gemisini yeniden 

göstermek için ayağa kalkacaksınız. 

49 Halkım, size gelecek olanları kabul etmek için kendinizi hazırlayın. Onlara sevgimi ver, 

birbirlerini sevmeyi öğret, onlara Yasamı göster, yüreklerinde iman ateşini yak ve onlara Sözümle huzur 

ver ki, yollarında ondan beslensinler. O kalabalıklara ruhtan ruha Beni aramayı öğreteceksin. 

50 Siz dünyaya bu görevi yerine getirmek için geldiniz. Bunun için, ruhunuzun susuzluğunu bu berrak 

suyla gidermek, sizi güçlendirmek ve iyileştirmek için Sözüm aracılığıyla sizi hazırladım. İnsanlara benim 

adıma konuşmak için cesaretle ayağa kalkacaksınız. Siz benim elçilerim olacaksınız ve sizin aracılığınızla 

onlara ışığımı vereceğim. 

51 Dua ederek kalkın, ben sizinle olacağım ve ruhani dünya ile birlikte insanları yavaş yavaş 

uyandıracaksınız. Beni hissetmeyenler ve acıları içinde ağıt yakıp Bana şöyle diyenler için dua edin: 

"Baba, Baba, neden bizi duymuyorsun?" 

Bununla birlikte, Beni ruhtan ruha nasıl arayacağını bilen sizler, hemcinslerinize dua etmeyi ve Beni 

sessizlik içinde ve kendi ruhlarının yüceliğinde aramayı öğreteceksiniz. Bağışlayıcılığımı onlar için 

hissedilir kılacağım, yasamı yerine getirebilmeleri için onlara ışık ve bilgelik vereceğim. 

52 Beni tanıyan ve Benimle birlikte olanlarınız aracılığıyla, kötülüğün engin denizinde yok olanlara 

yardım edeceğim. Onları affediyorum ve kutsuyorum. Bununla birlikte, Tanrınızdan ve Rabbinizden iyilik 
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görmüş olan sizler, size öğrettiğim ve açıkladığım her şeye insanlığa tanıklık edin ki, onlar da Beni 

sevsinler ve ruhsal görevlerini yerine getirmeye koyulsunlar. 

53 Yeryüzünde şimdiki zamanda Tanrı'nın yeni halkının, "İsrail halkının" ortaya çıkacağı kehanet 

edilmiştir ve Benim sözüm gerçekleşmelidir. Ancak Yeni İsrail Halkı'ndan söz ettiğimde bunun Yahudi 

halkıyla ilgili olduğunu düşünerek yanılmayın. Çünkü sizinle konuştuğum halk tüm ırklardan ve tüm 

dillerden oluşacaktır. Topluluğu fiziksel değil ruhani olacaktır, tıpkı misyonunun ruhani olacağı gibi. 

54 İlk Çağ'da İsrail on iki kabileden oluşurken, şimdi Yeni Halk'ın yerine getireceği on iki görev 

olacaktır - etkileşimleri içinde ona yenilmez bir halk gücü verecek olan on iki ilahi görev. 

55 İnsanlar yeni kabileler oluşturmak için gruplar oluşturmak zorunda kalmayacaklar. Onları 

yaratacağım ve her birine insanlar arasında yürütmeleri için farklı bir görev vereceğim. 

56 Sezgi, vahiy ve ilham armağanları Yeni İsrail'in ruhunda uyanacak, çünkü onlar aracılığıyla 

mesajlarımı alacak. 

57 Yeni halkı oluşturan insanlar yeryüzünde seçilmeyecekler ama benim sevgim sayesinde ruhlarında 

evrimleşmiş varlıklar, ışık varlıkları olarak işaretlenmiş ya da mühürlenmiş olacaklar ve onlar için 

işaretlenmiş olan yoldan sapamayacaklar. 

58 Tıpkı İlk Çağ'da İsrail'in Vaat Edilmiş Topraklar'a ulaşma arzusuyla çölü geçmeye hazırlanması ve 

her kabileye farklı bir görev verilmesi gibi, bu zamanda da bazıları diğerlerini ruhsal olarak güçlendirecek 

ve her biri kendisine verilen görevi yerine getirecektir. 

59 Şu anda Beni dinleyen sizler, tüm yeryüzüne dağılacak ve sayıları gök kubbedeki yıldızlar kadar 

çok olacak olan bu halkın yalnızca bir parçası olacaksınız. 

60 Bazılarınızın aldığı bu işaret, bu Üçüncü Çağ'da İsrail'in Yeni Halkı içinde bir görevi yerine getiren 

herkesin ruhunda taşıdığı işaretin yalnızca bir sembolüdür. 

61 Size birçok kez ruhunuzun dünyaya gelmeden önce bile sahip olduğu her şeyi içinde barındırdığını 

söyledim. Bu nedenle, "mühürleme" olarak adlandırdığınız eylem yalnızca bir semboldür. Ancak sevinin, 

çünkü göreviniz zaten belirlenmiştir, çünkü kaderinizin ve Yeni Halkın bağrındaki rolünüzün ne olacağını 

zaten biliyorsunuz. 

62 Sizler Benim talimatlarımı uluslara duyuran müjdeciler olacaksınız ve sizi emanetçisi kıldığım 

ilahi mesajı insanlığa açıklayanlar olacaksınız. Çünkü bu mesajda tüm elçiler ve işaretlenmiş olanlar 

ruhsal olarak birleşmiş olacaklardır. Ruhun tüm yeteneklerinin ve yetilerinin serbest bırakılacağı zamanı 

insanlığa duyuracak ve onları keşfetmenin, ortaya çıkarmanın ve kullanmanın yolunu öğreteceksiniz. 

63 İlham, sezgi, söz armağanı, şifa, kehanet, vahiy, ruhsal diyalog - bunlar halkımın üzerine 

döküldüğünde tüm insanları yeni bir insanlık haline getirecek armağanlardır. Ama dua edin, inançlı olun, 

cesaretli olun ki hemcinsleriniz arasında barış, adalet ve hayırseverliği yayabilesiniz. 

64 Elçilerim her yerde, her kurumun bağrında görevlerini yerine getirecekler. Kalpleri yerine getirdiği 

ruhani görevi bilmeyecek ama ruhları yaptığı her şeyin tamamen farkında olacaktır. Kalbe yeryüzünde 

yerine getirmesi gereken kaderi gösterecek ve zihne gerçekleştirmesi gereken her şeyi açıklayacaktır. 

65 Bu mesajı almış olan sizlerin sorumluluğu ne kadar büyük! Çünkü işittiklerinize tanıklık etmek ve 

ruhaniliğin bir örneği ve öğretisi olmak için kendinizi hazırlamalısınız. 

66 İnsanlara Müjde'yi duyurmak için dudaklarınızı açma zamanı geldiğinde aranızda en ufak bir 

belirsizlik olmamalı ve sözleriniz ve yazılarınızda olduğu kadar işlerinizde de doğruluk ve cömertlik ifade 

edilmelidir. 

67 Şimdi sana soruyorum: İnsanlık için uyandırma çağrısı yapan, kalpleri çağıran gerçeğin sesi olan 

bir çanla onları uyandıran kişiler olmak ister misiniz? Yoksa bu tanıklığı dünya halklarına yeni nesillerin 

iletebilmesi için yeryüzündeki son ayak iziniz de yok olana kadar beklemelerini mi istiyorsunuz? 

68 Böylesine yüksek bir kaderi yerine getirme gücünüzden bazen şüphe etseniz de, her birinizi 

gönderirken yanılmadım. 

69 Zayıflıklarınızı bildiğiniz için seçildiğinizden ve gönderildiğinizden şüphe ediyorsunuz. Ama size 

şunu söyleyebilirim ki, bu zayıflıklar benim gönderdiğim ruhsal ruhta değil, yeryüzünde sizin için bir 

sınav görevi gören bedendedir. 

70 Ruhun bedene üstünlük sağlayacağı ve bilginin ışığının her zihinde parlayacağı zaman gelecektir. 

O zaman kendi aranızda bir olacaksınız, çünkü geriye sadece bir kişi kalacak: Bu, Yeni İsrail Halkı'nın 

değerli çocukları olmak için Baba tarafından ruhunuza yazılan emre itaat etmektir. 
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71 Üstadın ilahi ışığı tüm dünyaya yayılıyor. Rab'bin sofrasına oturabilmeniz için "işçilerime" çağrı 

gönderiyorum. İtaatinizi ve alçakgönüllülüğünüzü ifade edin, kendinizi beslemeye gelin ki içinizde sevgi, 

anlayış ve merhamet olsun. 

72 Ben, Yüce Efendi, "işçilerime" mükemmel bir örnek veririm. Bu Üçüncü Çağ'da öğrencilerimi, 

Yasa'yı yerine getiren ve size ait olan merhameti uygulayan kalpler olabilmeniz için hazırlıyorum. 

73 Siz sevgili öğrencilerime, Beni hissedebilmeniz ve Beni tanıyabilmeniz için, Sözü kimden 

işittiğinizi bilebilmeniz ve onu inceleyip araştırarak anlayabilmeniz için, sizi sevgimle cesaretlendirmeye 

geldim. 

74 Kendinizi buna bırakın sevgili "işçiler", çünkü karanlık insanlığın içine yayılıyor - nefret, 

açgözlülük ve kibir. Ama sizin büyük bir gücünüz var, benim İşim hakkında konuşması gerekenler 

sizlersiniz, öyle ki hastalar, "cüzamlılar", inanmayanlar "İlahi Söz "ün bu zamanda ne getirdiğini 

anlayabilsinler. 

75 Siz dünyanın ışığısınız. Ama insanlar arasında parıldamanıza rağmen, henüz ne kendinizi 

biliyorsunuz ne de insanlar sizi tanıyor. 

76 İnançsız insanlık Benim gücümü inkâr etmek için ağzını açıyor çünkü İkinci Çağ'da ona verdiğim 

kanıtları ve mucizeleri görmeyi bekliyor. İnsanlar putperestliği beslerler çünkü ruhlarını nasıl 

yükselteceklerini bilmezler, nasıl dua edeceklerini bilmezler, nasıl isteyeceklerini bilmezler. 

77 Size sormayı öğrettiğimde, sizi gerçeğin, yukarı doğru gelişimin ve hazırlığın yoluna koydum. Size 

söyledim: İnsanlara nöbet tutmayı ve dua etmeyi öğreteceksiniz. 

78 Düşünün, çalışın ve Efendi'nin size ışık, bağışlama ve bereket vermek için alçakgönüllülüğünüzde 

kendini tanıttığını, sizi asla terk etmediğini anlayacaksınız. Haçınızı hafifletmek ve sizi rahatlatmak için 

yanınızdayım. 

79 Tarlaları ve tarım aletlerini size emanet ettim ki tarlaları işleyip ekip biçebilesiniz. 

80 İnsanlık size emanet ettiğim gerçeğe aç ve susamış durumda. İnsanlık karanlığa, uçuruma, yıkıma 

doğru ilerliyor. Ama farklı dillerden, ırklardan ve renklerden Beni seven kalpler var. Farklılıklara 

bakmadan sadece ruhlara çağrı yapıyorum. 

81 Onlara yolu gösterecek, talimatlarımı iletecek olan sensin, İsrail. 

82 Sahip olduğunuz lütfun ve Sözümün değerinin farkına varın. Size emanet ettiğim görevi hakkıyla 

yerine getirmek için tek bir yürek, tek bir insan ve tek bir irade olarak çalışmaya başlayın. 

83 Birbirinizi sevin, birleşin ve alçakgönüllülük örneği olun. Sözümü iletin, sağlık verin, teselli edin, 

Lazar'ı mezarından kaldırın, körlere görme yetisini geri verin ve topalları iyileştirin, o zaman insanlık bu 

ruhsal mucizeler aracılığıyla Beni tanıyacaktır. 

84 1950'den sonra artık Beni ses taşıyıcıları aracılığıyla duymayacaksınız ve o zaman insanın anlama 

yetisi aracılığıyla Kendisini tanıtan kişinin Üstat olduğunu, Kutsal Ruh olduğunu anlayacaksınız. 

85 Bugün size Baba olarak lütfumu ve Efendi olarak talimatlarımı veriyorum. Sizi melodik çanımla 

çağırdım ve sizi bu zamanda insanların önderleri yapmak için çeşitli yollardan topladım. Size yerine 

getirmeniz gereken görevi hatırlattım ve ruhsal gözlerinizi semboller ve şekiller aracılığıyla Beni 

görmeleri için eğittim. Benden aldığınız vahiylere insanlığa tanıklık edebilmeniz için size söz söyleme 

armağanını verdim. 

86 Sizler Benim seçtiklerimsiniz ve size söyledim: Nereye giderseniz gidin, ışıktan bir iz 

bırakacaksınız. Ancak bu izi bırakmak için kendinizi yenilemeli, kendinizi hazırlamalısınız. 

87 Eğer öğretilerimi izlerseniz, dünyadan ne korkabilirsiniz? Beni anlayabilmeniz ve Beni 

izleyebilmeniz için sizinle tüm açıklığıyla konuşuyorum. 

88 Dünyaya hakikatin sözlerini verebilmeniz için, varlığımı hissettirebilmeniz için size öğretiyorum. 

Bana kalbinizin çiçeklerini sunun, iyi işlerinizin kokusu Ruhuma yükselsin, hemcinslerinize iyi bir örnek 

olun ve yarın, artık Beni bu ses taşıyıcıları aracılığıyla duymadığınızda, insanlığa bu yolu göstermek için 

iyi öğrencilerim olarak yola çıkın. 

89 İnsanlar işime hile karıştırdılar ve yoldan çıktılar. Ama kendinizi eğitecek ve bir daha putperestliğe 

düşmeyeceksiniz. Çünkü insan eliyle yapılan imgeler konuşmaz, hissetmez ve duymazlar. Sizinle birlikte 

olmak için özümün cisimleşmesi mi gerekiyor? Doğruluk her zaman üstün gelecektir. Siz de Bana tanıklık 

edebilesiniz diye, size her zaman hakikatin sözlerini verdim. 
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90 Günah, yırtıcı bir kuş gibi sizi hediyelerinizden mahrum etmek ister. Ancak inanç özgürlüğüne 

sahip olduğunuz bir zamanda yaşıyorsunuz, çünkü baskı çağı artık sona erdi ve bu özgürlüğü kullanmalı 

ve insanların kötülüklerine ve yalanlarına köle olmanıza izin vermemelisiniz. 

91 Bu öğretiyi sevgiyle aktarın, çünkü size verdiğim şey sevgidir. Bana inanmanız için kırbaç 

kullanmadım. Çünkü böyle yapsaydım, artık sizin Babanız ve Tanrınız olmazdım. 

92 Dünyanın yollarında ve patikalarında acıyla karşılaştınız. Şimdi gerçeğimin olduğu bu yolu 

düşünün, ruhani bakışlarınızla onun ihtişamını tefekkür edin. Size anahtarlar, armağanlar ve güç emanet 

ettim. Tüm bunları iyi değerlendirin ki insanlık sizi öğrencilerim olarak tanısın. 

93 Artık ses taşıyıcıları aracılığıyla Beni duymadığınız zaman görevinizi yerine getirmeye 

başlayabilmeniz için kendinizi hazırlama zamanıdır. Senden asla ayrılmayacağım. Zorlu görevinizi yerine 

getirebilmeniz için size ilham vereceğim ve ruhunuzdan ruhunuza sizinle konuşacağım. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 260 
1 Şu anda yeni öğretimi duymak, unuttuğunuz Öğretilerimin yasa sayfasını almak ve insanların 

sizden gizlediği vahiylerimin kitabını aramak için Bana dönüyorsunuz. 

2 Önünüzde Yaşam Kitabı'nın bir başka bölümünü, Altıncı Mühür'ü açtım; bu bölüm sonsuz bilgelik 

içeriyor ve şu anda size basit ve anlaşılır bir şekilde açıklıyorum. Bu vahiy size henüz nüfuz edemediğiniz 

sırları açıklıyor. 

3 Altıncı Mühür tamamen açıldı ve ben de size onun sayfalarını birbiri ardına gösteriyorum. 

4 Hazırlığınız ne zaman büyük olduysa, Beni duyduğunuzda, büyük İlahi vahiyler elde ettiniz. Sizler 

Bilgelik Kitabı'nın mirasçılarısınız, bu nedenle kendinizi hazırladığınızda, Altıncı Mühür'ün içindekiler 

size dökülecek, böylece duyduğu sesin Benim sesim olduğunu doğrulayan tanık siz olacaksınız ve 

işlerinizle buna tanıklık edeceksiniz. 

5 Eğer Baba Kendisini çocuklarına tanıtmasaydı, onlardan mükemmel bir anlayış ve sevgi 

bekleyebilir miydi? Zaman içinde öğretilerimi ruhunuza her zamankinden daha büyük bir sadelikle 

bildirdiğimi hatırlayın. 

6 Kutsal Ruh'un zamanında yaşıyor olmanıza rağmen, henüz Beni tam olarak tanımadığınızı, kim 

olduğum hakkında mükemmel bir fikre sahip olmadığınızı ve size açıkladıklarımı anlamadığınızı 

söylemeliyim. Ancak sevginiz sizi, Efendinizin sözleriyle cesaretlendirerek yaşam yolculuğunuzun 

hedefine ulaştıracaktır. 

7 İlahi bir işaretin ışığıyla aydınlanan ruhani bir çölde dolaşıyorsunuz. Ayak tabanlarınızı yakan şey 

sıcak kum ya da yüzünüzün derisini yaralayan şey güneş ışınları değildir. Size eziyet eden su ve ekmek 

yokluğu değildir, ama yine de fedakârlıkları, zorlukları ve talihsizlikleriyle yaşadığınız hayat da yavaş 

yavaş geçtiğiniz bir çöldür, ama barış krallığına ulaşma umuduyla. 

8 İlyas bu dönemde halka önderlik eden, onlara yol gösteren ve mücadelede onları cesaretlendiren 

liderdir. 

9 Bu gezinti ruhunuzda ilerleme ve mükemmellik bırakacaktır. Bununla birlikte, Birinci Zaman'da 

çırak idiyseniz, İkinci Zaman'da öğrenci olacağınızı ve bu zamanda usta olmak için eğitim alacağınızı 

anlayın. 

Uyanık olmalısınız, çünkü insanlar bazılarının bilimsel olarak değerlendireceği çalışmalarımı 

araştırmaya başlayacaklar. O zaman onlara ruhani öğretinin dünyayı nasıl dönüştüreceğini duyurmalı ve 

insan kardeşleriniz için yaptığınız sevgi çalışmalarıyla buna tanıklık etmelisiniz. 

10 İnsanın bilimine karşı çıkmıyorum, çünkü bilim bilgidir, idraktir, ışıktır. Ama Benim talimatım 

tüm insan bilgisinin üstündedir. Sözümde size ruhtan, ruhsal olanın, İlahi olanın bilgisinden, madde ve 

madde olan her şeyin ötesinde olan daha yüksek bir yaşamın bilgisinden bahsediyorum. Size doğrusunu 

söyleyeyim, insanların insanlığın iyiliği için geliştirdiği bu bilimi kutsuyorum. 

11 Şimdi ruh ve bilim hakkında çok konuşulacak bir zaman. Bilim sadece onu çalışmak için fiziksel 

olarak kendini eğitenlerin ayrıcalığı değildir. Çünkü ışık, onu Tanrı'dan alan ruhtan kaynaklanır. 

12 Benim ilahi talimatım size ruhunuzu mükemmelleştirmeyi öğreten yüksek bir bilimdir. Bunun için 

size beyni ve kalbi verdim ki orada düşüncelerinizi ve duygularınızı geliştirebilesiniz. 

13 Şu anda size vermekte olduğum öğretinin sınırları yoktur, her şeyi kapsar, sonsuzdur. İçinde ruhsal 

ve maddi yaşamın gerçek bilgisini bulacaksınız. 

14 Öğrettiklerimi anlayabildiğinizi ve sırlarına nüfuz edebildiğinizi görüyorum. Maddi bilim 

sayesinde maddi yaratımı yöneten yasaları - kendi bedeninizde yoğunlaşmış olan yasaları - öğrenmeye 

başladınız. 

Ama daha önce sizin için bir gizem olan şeyi öğrenmeye başladığınızda, öte dünyanın eşiklerinin 

önünde olduğunuzun farkına vardınız; burada durmaksızın size kendini anlatmaya çalışan Baba'nın kalbini 

hissettiniz. Benim öğretimi bildiğinizde sizin için bilinmeyen ne olabilir? 

15 Bu nedenle, öğretilerimin size bu dünyanın bilginlerinin huzurunda kalbinizin umutsuzluğa 

kapılmasını önleyecek yüksek bilgiyi verdiğini söylüyorum. 

16 Doğadaki veya yaşamınızdaki herhangi bir olayın anlamını veya önemini anlamak için bilim 

kitaplarına başvurmanıza gerek yoktur. İlhamın dudaklarınızdan akabilmesi için zihninizi hazırlamanız ve 

kalbinizi arındırmanız yeterli olacaktır. 
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17 Size olan sevgim o kadar büyük ki, henüz olgunlaşmamış olmanıza rağmen, size krallığımı 

sundum ve Kanımı vermek için size indim! 

18 Şu anda öğretmekte olduğum bu insanlar, bu nedenle diğerlerinden daha büyük olmayacaklar, 

ancak onlara emanet ettiğim ve onlara açıkladığım şeylerden daha sorumlu olacaklar. Göreviniz, sahip 

olduklarınızı başkalarının da paylaşmasını sağlamak, onları kendinizle eşit kılmaktır; böylece ilk alan siz 

olsanız da, alçakgönüllülükle sonuncu olabilirsiniz. Sizden sonra gelenlerin sizden daha fazla ilerleme 

kaydedeceğinden korkmayın. Ne kadar çok verirseniz, bilginiz o kadar artacaktır. Öte yandan, Baba'dan 

aldıklarınızdan hiçbir şey aktarmazsanız, ruhunuz çıplak, yüreğiniz boş ve elleriniz güçsüz kalacaktır. O 

zaman hazineyi kaybetmiş olacaksınız ve defter kapanacak. Ağzınız dilsiz kalacak ve artık ruhani 

öğretilerden söz etmeyecek ve İsa'nın size emanet ettiği şifa merhemini kaybedeceksiniz. 

19 İnsanlar arasındaki göreviniz barış ve sevgidir. Ruhunuz zaten İlk Çağ'da, Yasamın çocuk 

öğrencileri olduğunuzda, sizi tüm zamanların insanlarına öğretiler ve örnekler vermek için araçlar olarak 

kullandığımda bu göreve sahipti. İkinci Çağ'da sizler İsa'nın öğrencileriydiniz, çünkü on iki havarinin 

duyduklarını benim ağzımdan duydunuz ve tüm insanlar tanık olsun diye yaydınız. Bu nedenle, benim 

ayrılışımdan sonra, Mesih'in birçok öğrencisi ve birçok şehit ortaya çıktı. 

20 İnsanlar: Kutsal Ruh olarak geldiğim bu zamanda, sizi Tanrısallıkla doğrudan iletişim kurabilen 

Üstatlar olarak eğitilmiş olarak bırakacağım. 

21 İnsan yaratıklarının çoğu Beni insan aklı aracılığıyla duymayacak, ama talimatlarımı sizin 

aracılığınızla alacaklar. Bu dünyada size Sözümü vermenin bu biçimini sonsuza dek ortadan kaldıracağım 

zaman yaklaşıyor. Ama Beni duymamış olan birçok halk sizin aracılığınızla Beni duyacaktır. Bugün 

sizinle yaptığım antlaşma kanımla değil, ışığımla mühürlenecek. 

22 İnsanlara ne yapacaklarını sormak zorunda kalmayacak, soruları karşısında kekelemeyecek ya da 

sessiz kalmayacaksınız. İçinizde sizinle konuşacak ve size ilham verecek olan Üstadı taşıyorsunuz. 

Dualarınız mucizeler gerçekleştirmek için yeterli güç ve kudrete sahip olacaktır. 

23 Dünyanın, büyük ihtiyaçları karşısında, İsa'nın İkinci Çağ'da insanlığa geri döneceğine dair verdiği 

vaatleri nasıl düşündüğünü ve bu çağı çevreleyen olayların benim yakında geleceğimin işareti olduğu 

umuduyla önceki zamanların peygamberlerini nasıl incelediğini görün. 

24 Eğer siz, benim Çalışmamın takipçileri olarak, hemcinsleriniz karşısında kendinizi aşağılık ve hor 

görürseniz, aptal ve cahil olduğunuz düşünülecektir. 

25 Bu sadece size Kendimi cahiller aracılığıyla tezahür ettirdiğimi söylerken kullandığım bir ifade 

biçimidir. Çünkü ilhamımın geçmesine izin veren bir beyin ruhtaki ışığı ortaya çıkarır ve ışık bilgeliktir. 

26 Size tekrar söylüyorum: Dövüşün! Ruh gelişim yolunda olduğu sürece ayartmalara maruz 

kalacaktır. Bu nedenle, kötü eğilimlerin üstesinden gelebilmeniz için size talimat veriyor ve güç 

veriyorum. Ruhunuz güçlüyse, bedenin arzularının üstesinden gelmek için zihne güç ve yüreğe sağlam bir 

irade verecektir. Eğer insan ışıktan yoksunsa, ruhu gelişmez. O zaman hayatın tüm cilveleri kalbini güçlü 

bir şekilde etkiler ve fırtınanın ortasında alabora olan bir tekne gibi olur. 

27 İnsan ruhen hazırlandığında, sanki ayartmanın sinsiliğine karşı yok edilemez bir zırh giymiş gibi 

olur. 

28 Bu öğretileri size açıkladım ki, yolda bir an için düştüğünüzde veya tökezlediğinizde, hatanızı fark 

edip düzeltme yolunu tekrar arayabilesiniz. 

29 Alçakgönüllü olursanız, sizi bekleyen yaşamda manevi zenginliğiniz artacaktır. O zaman size 

varoluşunuzun en güzel hissini verecek olan huzura sahip olacaksınız. Ve ruhunuzda, Benim tarafımdan 

yaratılan her şeyin sadık bir koruyucusu olarak, acı çekenlere teselli ve huzursuzlara huzur olarak Baba'ya 

hizmet etme özlemi doğacaktır. 

30 Bu anlarda size Varlığımı duyuran sadece Benim Sözüm değildir, size verdiğim huzurun ortasında 

Beni derinden hisseden sizin kendi ruhunuzdur. 

31 Efendi seninle. Ruhun cennetimdeki masamda yerini aldı. Size doğrusunu söyleyeyim, bu sofrada 

ayrıcalıklı bir yer yoktur, herkes eşittir çünkü hepsi Benim merhametimle kucaklanmıştır. 

32 Sevgim varlığınıza nüfuz eder, öyle ki komşunuzu benim sizi sevdiğim gibi sevebilesiniz ve 

böylece kalplerinizde ne ilk ne de son yer olsun. Eğer uluslara, illere ve köylere doğru yola çıkmış 

olsaydınız, sevgisiz, merhametsiz bir insanlık bulacak, her yerde acı ve sefaletle karşılaşacaktınız. 

Tohumumu ekmek için her yerde uygun toprak bulabilirsin. 
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33 İnsanlık, Kendimi ne şekilde tanıttığımı bilmeden varlığımı hissediyor ve korku dolu duasında 

Bana, yalnızca Kanımın onu kurtarabileceğini, ekmeğimi verirsem açlıktan ve sevgiye susamışlıktan 

ölmeyeceğini ve yalnızca Benim ışığımın çatışmalarına çözüm getireceğini söylüyor. Acı ve umutsuzlukla 

dolu sesi Bana soruyor: "Neden gelmiyorsun? Acı içinde seni arayan ve sana yalvaran kişiye neden 

yaklaşmıyorsun?" 

34 Her gün Beni duyan ve lütfuyla paryaları tanrısallığın hizmetkârlarına dönüştüren Ruhumun 

varlığını alan insanlar olduğunu bilmiyorlar. 

35 Yakında tekrar yola çıkacağımı bilselerdi, teselliye, ruhani bir söze, bir ışık huzmesine duydukları 

ihtiyaca kayıtsız kaldığınız için sizi acımasızca nankörlükle yargılarlardı. 

36 Şu anda sizi ayrılışımdan sonraki zaman için hazırlıyorum, öyle ki hayatın iniş çıkışlarına rağmen 

birlik içinde kalabilesiniz, çünkü "Söz" içinizde ruhsal olarak titreşmeye devam edecek ve size büyük 

ilhamlar ifşa edecek. Ruhani tezahürlerden bahsetmek için bir araya geldiğinizde, Benden ilahi ilhamlar 

alacaksınız ve o anlarda Üstadın kalbinin sıcaklığını ve elinin tatlı ağırlığını başınızın üzerinde 

hissedeceksiniz. O zaman size Benim huzurumu verecek olan sevgili sesimi duyuyormuşsunuz gibi 

gelecektir. 

37 Size bir damla şifa merhemi veriyorum ki, zulüm gördüğünüzde insanlar arasında mucizevi şifalar 

gerçekleştirebilesiniz. Çünkü büyük salgınlar sırasında, bilimin bilmediği garip hastalıklar patlak 

verdiğinde, öğrencilerimin yetkisi ortaya çıkacaktır. 

38 Masumlara özgürlük vermek ve suçluları kurtarmak için en paslı kilidi, yani en asi kalbi ve hatta 

hapishane kapılarını açacağınız bir anahtarı size emanet ediyorum. Her zaman huzur içinde yaşayacak ve 

Bana güveneceksiniz, çünkü nereye giderseniz gidin, meleklerim tarafından korunacaksınız. Görevinizi 

yerine getirmenizi sağlayacaklar ve evlere, hastanelere, hapishanelere, anlaşmazlık ve savaş alanlarına - 

Benim tohumumu ekmek için gidebileceğiniz her yere - size eşlik edecekler. 

39 O zaman Altıncı Mühür'ün ışığı güçle parlayacak, ışınları herkes tarafından görülecek evrensel bir 

meşale gibi olacak ve Öğretilerimin adı insanlık arasında bilinecek. 

40 Bu zamanda Kendimi tanıttığım yeryüzünün bu köşesi, Efendinin bu zamanda nerede olduğunu 

sormak, gerçekleştirdiği mucizelere ve Sözünü incelemek ve O'nun öğrencileri olanları gözlemlemek için 

verdiği kanıtlara tanıklık etmek üzere büyük kalabalıklar halinde gelecek olan yabancılara giriş izni 

vermek için "on iki kapısını" açacak olan Yeni Yeruşalim'in bir yansıması olacaktır. Birçokları gerçekten 

aranızda bulunup bulunmadığımı belirlemek için geçmiş zamanların kehanetlerini içeren kutsal yazıları 

getirecek. 

41 Öğrencilerimden bazıları şu anda bulundukları yerde kalacaklar. Ancak diğerleri başka ülkelere 

gitmek zorunda kalacaklar ve elçiler ve misyonerler olarak yollarında yıkım ve ölümün izlerini bıraktığı 

savaş alanlarını görecekler. Ölü şehirleri, yıkıntıları ve sefaleti görecekler. O zaman "ölüleri" inanç, ışık ve 

sevgi dolu bir yaşama geri döndürmek için mücadele başlayacaktır. Ama insanlar "işçilerimin" 

doğruluğundan şüphe ederlerse, onların aracılığı ile mucizeler gerçekleştireceğim. O zaman kâfirler 

dinlerinden dönecekler, ağlayacaklar ve kalabalıklar bu elçilerin kalbini acılarıyla yıkayacaklar. 

42 Kim tarafından çağrılacağınızı ve kabul edileceğinizi bilemezsiniz. Ama nereye giderseniz gidin ve 

kendinizi kime takdim ederseniz edin, her zaman alçakgönüllülük ve uysallık içinde konuşmalısınız. 

Yasayı, geçmiş zamanların vahiylerini ve öğretilerini ve bu zamanda Kutsal Ruh tarafından açıklananları 

yorumlayacaksınız. Mecazi konuşacaksınız ama mecazi ifadelerimi ve benzetmelerimi nasıl 

açıklayacağınızı bilin ki yetişkinler anlasın, çocuklar uyansın ve yaşlılar beyinlerini yormasın. 

43 Bu Söze inananlar "işçilere" katılacak ve Benim için kalpleri ve ruhları kazanmak üzere yola 

çıkacaklar. 

44 Yüzleşme şiddetli ama verimli olacaktır çünkü acı kalpleri önceden verimli hale getirmiş olacaktır. 

45 Öğrettiklerim sayesinde gerçekleşecek dönüşümlerin farkına varın! 

46 Maddi şiddet geçersiz kılınacak, bilimin kafası karışacak, gurur alçaltılacak ve tutkular 

bastırılacaktır. 

47 Evrimi nedeniyle çoktan açılmış olan insan ruhu, Doktrinimin vahiylerini yakında anlayacak ve 

benimseyecektir. Materyalizmin, kişisel çıkarların ve gösterişin ardında, benim gelişimi bekleyen bir ruh 

vardır. 

48 Ektiğiniz tohumun size emanet ettiğim kadar saf olduğundan emin olun. 
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49 Sizden farklı düşünen, farklı şekilde hisseden ve yaşayan ve gelenekleri, koşulları, yasaları, 

öğretileri ve ritüelleri de kalplerinde çok derin kökleri olan insanlarla tanışacaksınız. 

50 Dünya görüşleri ve doktrinlerin mücadelelerine tanık olacaksınız; bazıları yasalarıma kısmen bağlı 

kalırken, diğerleri bu ilkelerden tamamen uzaklaşıyor. Birbirleriyle yüzleşmelerine ve savaşmalarına izin 

vereceğim. 

51 Bu çatışmada büyük dini toplulukların sevgi ve merhametten çok şiddet ve adaletsizlikten 

yararlandıklarını göreceksiniz. Zayıfları kendilerine bağlama çabalarını göreceksiniz. 

52 Ayrışma her şeyde kendini gösterecektir, çünkü hakikatin, o hakikate bağlı olanları savunmak için 

kendi silahları vardır. Ancak insanlarda şu soru ortaya çıktığında: "Gerçek nerede?" Cevap vermelisiniz: 

"Sevgide." 

53 Öğrencilerim, sevinciniz büyük çünkü Sözüm hala sizinle - size yaşam veren, deneme saatlerinde 

sizi ayakta tutan ve sizi besleyen bu Söz. Onunla tanıştığınızda yaralarınızın kapandığını ve yaşamlarınızın 

dönüştüğünü deneyimlediniz. 

54 Ruhsal tohumla iyi işler yaparak yaşamı değerlendirme fırsatını gören ruhunuzun büyük sevinci 

karşısında, maddiyatla ilgili ne kadar çok arzu kalbinizde öldü! Gözlerinizi geçmişe çeviriyor ve daha 

önce nasıl olduğunuzu ve şimdi nasıl olduğunuzu yargılıyorsunuz. Kaydettiğiniz ruhsal ilerlemenin farkına 

varın ve Bana yürekten teşekkür edin. 

55 Günah işlediyseniz, sizi başkalarına ele vermeden sevgiyle düzelttim. Çünkü dünyanın aranızdaki 

kusurları görüp sizi geliştirmesini istemiyorum. Dünya acımasızdır ve adaletinde merhamet yoktur. 

56 Ruhani dünyamın sizi düzeltmesine izin verin. Onlar sizin en iyi arkadaşlarınızdır, onlar sizin 

sevgi dolu kardeşlerinizdir. Sizi kaç uçurumdan ve tehlikeden kurtardılar, kaç kötü karardan caydırdılar. 

Yüreğinizin tutkusu, kendiniz için bir cümle olabilecek sözcükleri açığa çıkarmasın diye dudaklarınızı ne 

kadar sık kapattılar! 

İyi olduğunu düşündüğünüz kötü bir girişimde başarısız olduysanız, o zaman sizin için iyi bir yol 

çizmişlerdir. Hemşire ve koruyucu olarak yorulmadan yanınızdadırlar. Ben konuşmayı bıraktığımda onlar 

da artık iletişim kurmayacaklar. Ancak bu varlıklardan tüm sevginizi çekmeyin, çünkü size çok yakın 

olacaklar ve size yardım etmeye devam edeceklerdir. 

57 İşim sona ermeyecek çünkü artık sizinle konuşmayacağım ve ruhani dünyam da konuşmayacak. 

Aksine, O'nun sesini ruhsal olarak duyacağınız zaman, Baba'yla mükemmel diyalog zamanı gelecektir. 

58 Sözüm ne Musa'nın Sina'da duyduğu gibi bir fırtınanın uğultusunda cisimleşecek, ne İkinci Çağ'da 

İsa'nın dudaklarında olduğu gibi insanileşecek, ne de bu zamanda Kutsal Ruh'tan duyduğunuz gibi insan 

ses taşıyıcıları aracılığıyla duyulacak. Kendini hazırlayan herkes ruhtan ruha söyleme ulaşacak ve bu 

sadece bazılarının ayrıcalığı olmayacaktır. 

59 Ruhların nasıl iletişim kuracaklarını ve içinden çıktıkları ruhun dilini bilmeleri en doğal şeydir. 

60 Ruhsallaştırma, uykuda olan yeteneklerin veya yetilerin uyanmasını ve kalbin tüm liflerinin incelik 

kazanmasını sağlayacaktır. 

61 Varlığım hissedilecek. Benim İşim hakkında konuştuğunuzda, Benden ilham alacak ve çok bilgili 

insanları bile şaşırtacak muazzam bilgelikte cümlelerle konuşacaksınız. Bu iletişimde büyük ilerleme 

kaydedenler sadece kelimeler, cümleler veya fikirler değil, mükemmellik dolu doktrinel söylemlerin 

tamamını alacaklardır. Elleriniz Kutsal Ruh'un esini altında Havari Yuhanna'nınki gibi "altın tüyler" gibi 

yazabilecektir. 

62 Etrafınız imansızlarla, din bilginleri ve rahiplerle doluysa ve kendinizi Ruhum'la dolu 

hissediyorsanız, kimseye ağzınızdan konuşanın Baba olduğunu söylemeyin. Ama ben sizin aracılığınızla 

insanlığa seslenmeye devam edeceğim. Bu iletişimde gözleriniz açık olsun ve ruhunuz dudakların o anda 

ortaya çıkardığı şeye hayret etsin. 

63 Kâhinlik yoluyla kehanet armağanı da aynı şekilde serbest bırakılacak ve size henüz açıklanmamış 

sırları açıklayacak ve geleceği görmenizi sağlayacaktır. Ancak kahin asla bir yargıç ya da hemcinslerini 

ifşa eden biri olmamalıdır. 

64 Bu, 1950'de aranızdaki sözüm sona erdiğinde, işimin bitmeyeceğini size bir kez daha söylediğim 

bazı biçimlerde ruhtan ruha iletişim olacaktır. Kaderi, tüm dünya üzerindeki misyonu devam edecektir. 

65 Kendinizi hazırlayın, sonra ne zaman bir araya gelirseniz - bu toplum merkezlerinde, evlerinizde 

ya da açık havada - bu toplantılarda varlığımı ruhsal olarak hissedeceksiniz. 
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66 Ancak dikkat edin, sahte öğrenciler de ortaya çıkacak, Baba'yla doğrudan iletişim kurduklarını ilan 

edecek ve sahte talimatlar ve ilhamlar ileteceklerdir. Size gerçeği yalandan ayırt etmeyi, ağacı 

meyvesinden tanımayı öğrettim. 

67 Bazılarını ve diğerlerini sınayacağım ve gerçek öğrencilerin imanlarıyla ayakta durduklarını ve 

sahte olanların zayıflıklarıyla düştüklerini göreceksiniz. 

68 Son öğretim konuşmamı yaptığımda, öğretilerimden yararlanmayanlarda üzüntü göreceğim; ancak 

ayrılışımın anlamını anlayanlarda, ilerlemelerinden dolayı memnuniyet göreceğim. 

69 Bana ulaşmanız için size bir rehber olarak duayı bırakıyorum - dudakların söylediği ya da ilahilerle 

dile getirdiğiniz değil, saf düşünceler ve asil duygularla dolu olan duayı. 

70 Bu davranışlarınızdan dolayı size karşı çıkılması durumunda korkmayın. Sunakların ve resimlerin 

önünde diz çökmediğiniz için kınanıyorsanız, siz de korkmayın. Konuşma zamanınız gelecek ve gerçeği 

söyleyerek ikna edeceksiniz. Tanrı'ya tapınmanızın ne kamusal ne de dışsal etkilerle ilgili olduğunu, içsel 

ve ruhsal olduğunu göstereceksiniz. İnsanlar tüm bunlarda hata arayacak ve bulamayacaklardır. 

71 Sabredin ve putperestlerin hatalarını anladıklarını ve putlarını kendi elleriyle yok ettiklerini 

göreceksiniz. 

72 Size doğrusunu söyleyeyim, benim sözüm gerçekleşmeden yer ve gök yok olup gidecek! 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 261 
1 Sözüm açıktır, basit ifadesi hem eğitimlileri hem de eğitimsizleri ikna eder ve harekete geçirir. 

Onun açıklığı karşısında, anlayamadığınız ya da kabul etmek istemediğiniz pek çok dersi kolaylıkla 

anladınız. 

2 Bugün biliyorsunuz ki insan, ruhani olanı onlar aracılığıyla algılamak için duyguların coşkusuna 

ihtiyaç duymadan Tanrısını tanıyabilir. Bugün, sınırlı beyninize rağmen, Tanrı ve insan arasındaki 

mükemmel birlikteliğin nasıl gerçeğe dönüşeceğine dair bir fikir oluşturabileceğinizi biliyorsunuz, tıpkı 

sesimi taşıyanların aklı aracılığıyla tezahürümün gerçekliğine ikna olduğunuz gibi. 

3 Beni işitenlerin kalpleri aydınlandı, bu yüzden sahte ve saf olmayan şeyler artık onların kalplerine 

giremez. 

4 Şimdi, insanın inanmanın yanı sıra gerçeğimi anlayacağı, muhakeme edeceği ve hissedeceği ışık 

zamanıdır. 

5 Öğretilerimin amacı, hiç kimsenin bu dünyaya geçerli bir nedeni olmadan gelmediğine, bu nedenin 

ilahi sevgi olduğuna ve tüm insanların kaderinin bir sevgi misyonunu yerine getirmek olduğuna herkesi 

ikna etmektir. 

6 Başlangıçtan bu yana her zaman insanlar kendilerine şu soruyu sormuşlardır: "Ben kimim? 

Hayatımı kime borçluyum? Ben neden varım? Buraya ne için geldim ve nereye gidiyorum?" 

Belirsizliklerinin ve bilgi eksikliklerinin bir kısmının cevabını benim açıklamalarımda ve zaman içinde 

size açıkladığım şeyler üzerindeki düşüncelerinde buldular. Ama bazıları zaten her şeyi bildiklerine 

inanırlar; ama size büyük bir yanılgı içinde olduklarını söylüyorum, çünkü Tanrı'nın Bilgeliği Kitabı'nda 

saklananların, kendilerine açıklanana kadar insanlar tarafından keşfedilmesi mümkün değildir; ve bu İlahi 

Bilgelik Kitabı'nda bulunan çok şey vardır, içeriği sonsuzdur. 

7 Bu dünya hakikatin gerçekleşmesinde bir adım daha atacaktır. Aniden kafa karışıklığı yaşayacak, 

ancak daha sonra sakinleşecek ve anlayışa kavuşacaktır. 

8 İnsanoğlu her zaman hakikatin bilgisine ulaşmak için mücadele etmiştir. Başlangıçta her şeyi 

doğaya atfediyordu, ancak daha sonra, gözlem ve düşünme yoluyla, bu kadar çok mucizenin ve 

mükemmel eserin yoktan var olmasının mümkün olmadığına, yaratıcı bir gücün, bir zekânın ve daha 

yüksek bir gücün var olması gerektiğine inanmaya başladı. Bu inanç insanların inancını güçlendirdi ve 

onlar da tüm yaratıkların kendisinden çıktığı Kişi'ye tapınmak için kültler ve ayinler yarattılar. 

9 İnsan kalbinde yeni sorular ortaya çıktı: "Tanrı kimdir? O nasıl biri? O gerçekten var mı, yok mu?" 

İnsanlar Benim varlığım ve Varlığım hakkında bu ve diğer soruları sordular ve Ben her çağrıyı ve her 

soruyu her zaman yanıtladım. 

10 İnsanlığın ilk günlerinden bu yana Tanrı insanlara birçok kanıt ve vahiy verdi - bu yaratıkların 

saflığına, cehaletine ve basit fikirliliğine bağlı olarak maddi, dokunulabilir ve görülebilir tezahürler, doğru 

zaman geldiğinde, insanların tüm sorularını kişisel olarak yanıtlamak için Kendimi İsa aracılığıyla 

dünyaya gösterene kadar, Tüm şüpheleri ortadan kaldırmak ve onları artık cahil, masum ve aptal küçük 

çocuklar olmayacakları, ancak İlahi Ruh'un ışığı sayesinde büyük öğrenciler, Tanrı'nın çocukları, sevgi ve 

bilgiyle yüceltilmiş - doğalarının, kaderlerinin ve varoluşlarının nedeninin farkında olan insanlar olacakları 

bir zamana hazırlamak için. 

11 Dolayısıyla, bazıları hayatta kazanmak için her zaman ilahi destek ve yardım ararken, diğerleri 

zekâları geliştikçe kendilerini bağımsız, güçlü ve bilge olarak gördükleri için kibirlendiler. Kendilerinin 

yaratıcı fikirler üretebileceklerini ve kendi kendilerine yetebileceklerini düşünüyorlardı. 

12 Spiritüalistler ve materyalistler, her biri gerçeğe sahip olduğunu kanıtlamak için savaşan biri ve 

diğeri arasındaki dünya görüşleri savaşında olduğu gibi, bu insanlıkta her zaman var olmuştur. 

13 Şu anda ruhani Varlığım sizi yatıştırmak, uzlaşmanızı sağlamak, tüm sorularınızı yanıtlamak ve ne 

ruhani olan için savaşanların ne de tek gerçeğin maddi yaşamda bulunan olduğunu ilan edenlerin haklı 

olmadığını size kanıtlamak için gerçekleşti. Birinciler fanatik olarak, ikinciler ise cahil olarak günah 

işlemişlerdir. Birinin diğeri gibi bu gerçeğin bir parçasına sahip olduğunun farkına varmamışlar, ama 

onları nasıl uzlaştıracaklarını, birbirleriyle nasıl barıştıracaklarını ve sevgide nasıl birleştireceklerini 

anlamamışlardır. 
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14 Birbirinizi anlamanız size imkansız görünüyor, böylesine muhteşem bir birleşmeye 

inanmıyorsunuz. Ama gerçekten, size söylüyorum, bu birleşmenin gerçeğe dönüşeceğini çok iyi 

biliyorum. 

15 Aksi takdirde, artık Tanrı'nın sizi yarattığı mükemmel doğaya sahip olamazdınız ve Baba'nın tüm 

işleri gibi adil ve doğru bir şekilde çalışmak için vicdanınızda benim ışığıma sahip olamazdınız. Ancak, 

ruh dediğiniz o ışığın, o ilahi parçanın, insana verilen irade özgürlüğünün tüm seyrini insandan 

geçirebilmesi için, onu yenilenme, restorasyon ve ruhsal yükselme işine sokabilmesi için bir süre daha 

beklemek gerekir. 

16 Yüreğinizi Beni içine kabul edecek bir sığınak olarak hazırladınız. Ondan önce, bir vicdan 

sınavından geçtiniz ve birçok gözden tövbe gözyaşları aktı. 

17 Hepinizi duydum ve hepinizi kutsuyorum. 

18 Kimin duruşmada zayıf olduğu için acı çektiğini, kimin düşmanını bağışlayacağına dair Bana söz 

verdiğini ve bağışlamadığını biliyorum. Ama Beni dinlemek için Bana döndüğünde, hemen vicdanının 

sitemini hissetti, alçakgönüllülükle günahını itiraf etti ve Benden başka bir fırsat istedi. 

19 Artık düşmemeniz için sizi güçlü kılacağımı, size sonsuz sabır ve hoşgörüyle talimat vereceğimi 

ve anlayışlarını, çabalarını, iradelerini ve ilerlemelerini kanıtlamaları için herkese yeni fırsatlar vereceğimi 

bilin. 

20 Samimi bir tövbenin pek çok lekeyi temizlediğini, yükünüzü hafiflettiğini ve yüreğinize huzur 

verdiğini fark edin. Sonra, yükünüzden kurtulduğunuzu hissettiğinizde, dua etmeyen ama yine de acı 

çeken pek çok hemcinsiniz olduğunu hatırlayın ki, şifa merhemimin tüm hasta ve muhtaçların üzerine 

döküleceğine dair tam bir inançla onlar için dua edebilesiniz. 

21 Sizden saatlerce süren bir dua değil, kısa ve içten bir dua istiyorum, şekli basit ve ruhaniyeti derin. 

O anlar size merhametimi bağışlamam için yeterli olacaktır. 

22 Dua, insanın Tanrısallığımla iletişim kurması için ilham ettiğim ruhani bir araçtır. Bu nedenle, en 

başından beri, sizde bir özlem, ruhun bir ihtiyacı, ziyaret saatlerinde bir sığınak olarak kendini 

göstermiştir. 

23 Gerçek duayı bilmeyen, onun getirdiği nimetleri bilmez, onun içerdiği sağlık ve yararların 

kaynağını bilmez. Bana yaklaşmak, Benimle konuşmak ve isteğini Benim önüme getirmek için bir dürtü 

hisseder; ama maneviyattan yoksun olduğu için, sadece düşüncelerini yükseltmek ona o kadar zayıf 

görünür ki, Bana sunmak için hemen maddi bir şey arar, çünkü böylece Bana daha iyi saygı gösterdiğini 

düşünür. 

24 Bu şekilde insanlar putperestliğe, fanatizme, ayinlere ve dışsal kültlere düşmüşler, bunlarla 

ruhlarını boğmuşlar ve onları doğrudan Baba'larına dua etmek için o kutsanmış özgürlükten mahrum 

bırakmışlardır. Ancak acı çok yoğun olduğunda, ıstırap insan gücünün sınırlarına ulaştığında, ruh kendini 

özgür bırakır, formaliteleri unutur ve putlarını devirerek kendini ayağa kaldırır ve kalbinin derinliklerinden 

haykırır: "Babam, Tanrım!" 

25 Dua sayesinde kişi huzura kavuşur, bilgelik kazanır, sağlık kazanır, derin olanı anlar, zihin 

aydınlanır ve ruh teşvik edilir. 

26 Ruhtan ruha nasıl dua edeceğini bilen kişi her yerde korunduğunu hisseder, ancak varlıklarını 

hissetmek ve kendini güvende hissetmek için gitmesi gereken figürler ve imgeler arayan kişi böyle 

değildir. 

27 Bu materyalizm çağında ulusların nasıl birbirlerine karşı savaş açmakla meşgul olduklarını 

görüyor musunuz? Ama size söylüyorum, oradaki birçok insan, bu savaş olaylarının ortasında, duanın 

sırrını keşfetti - yürekten gelen ve Bana acil bir yardım çığlığı, bir ağıt, yalvaran bir dilekçe olarak gelen o 

dua. Daha sonra yolda talep edilen mucizeyi yaşadıklarında, Tanrı'yla ruhun dilinden başka bir şekilde 

konuşmanın mümkün olmadığını anladılar. 

28 Öğrenciler: Bir topluluk oluşturan, yalnızca bir ders değil, bütün bir kitap alan sizler, daha önce 

kimsenin konuşmadığı gibi Benden söz etmeye hazır olacaksınız. 

29 Şimdi size görevlerinizi yerine getirmeniz için pek çok fırsat veriyorum - bunları kullanın. Herkese 

verin, herkese öğretin. Size verdiklerimin sınırı yoktur ve bu sayede kalbiniz asla boş kalmayacaktır - tam 

tersine, ne kadar çok verirseniz, içinizde o kadar arttığını göreceksiniz. Ne kadar çok severseniz, erdemde 

o kadar büyük olursunuz. 
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30 Varlığımın bir kanıtı olarak sevgimi halkımın arasına bırakıyorum. 

31 Bildirim sizinle, ışığım insan aklı üzerinde parlıyor ve onun aracılığı ile insanlığa sevgi mesajımı 

gönderiyor. 

32 Sizler, sözümün dudaklarında ilden ile, kalpten kalbe dolaştığı elçiler olacaksınız. 

33 Şimdiki zaman bu halk için kendini düşünmeye adanmıştır; Beni saflıkla sevip sevmediğinizi ya da 

fanatizmin kurbanı olup olmadığınızı gerçekten bilebilmeniz için içsel sınavınız içindir. Hatalarınızı 

düzeltmek için uygun bir zaman. 

34 "Ruhsallaştırma" kelimesinin anlamını inceleyerek, İlahi Olan'ı sembol olarak adlandırdığınız 

formlar aracılığıyla temsil etmek istemenin bir hata olduğunu anladınız - bu hata, dış görünüşler 

aracılığıyla tam önünüzde duran gerçekliği gizlediğinizi düşündüğünüzde daha da büyük bir hata haline 

gelir. 

35 Kendimi her zaman zekâda, yaşamda, sevgide, güçte gösterdiğimi, asla cansız şekillerde 

göstermediğimi hatırlayın. Bugün bile, bir insanın aklı aracılığıyla gerçekleşen Benim tezahürlerimden 

birine katılıyorsunuz. Neden Beni ruhsuz imgeler ve şekillerle temsil etmekte ısrar ediyorsunuz? Kendimi 

tezahür ettirdiğim kişi Beni ruhunda ve hatta bedeninde derin ve yoğun bir şekilde hisseder, sevinci 

derindir ve kendinden geçmesi aklına ulaşan ışığı net bir şekilde görmesini sağlar. 

36 Sen bu insan gibisin. O zaman neden Beni yüreğinizde de hissetmiyorsunuz? 

37 Bu öğreti üzerinde düşündüğünüzde, Tanrısal olanı maddeleştirme eğiliminin olduğu yerde 

ruhsallaşmanın olamayacağı sonucuna varacaksınız. 

38 Şu anda hepiniz 'ruhsallaşmanın' ne anlama geldiğini anlamadığınız gibi, sizden neden bu içsel 

yükselişe ulaşmanızı istediğimi de anlamıyorsunuz. Sizden ne yapmanızı istediğimin farkında bile 

değilseniz, emirlerime istekli ve itaatkâr olabilir misiniz? Ancak bazıları Üstadın öğrencilerine aşıladığı 

ideali anlar ve onun işaretlerini takip etmekte acele ederler. 

39 Sembolizm ve resmiyet sevgisinin yanı sıra imgelere duyulan saygı, insanlığın ruhani bebekliğini, 

insanların ilahi olana inanmak için dışsal ve görünür olana ihtiyaç duyduğu ilkel zamanları hatırlatır. 

40 İnsan zekası gelişiminin başlangıcındaydı. O zaman insana şöyle demezdim: "Ruha ait olanı araştır 

ve kavra." Ama bugün, insan bilimin tüm yollarına girdiğine göre, birçok felsefe geliştirdiğine göre, birçok 

alanda entelektüel olarak geliştiğine göre - sonunda spiritüalizmi anlamayacak mı? Yeni mesajım 

karşısında kafası karışacak mı? Hayır, insanlar, insan ruhunun benim kurtuluş doktrinime ihtiyacı ve 

özlemi var. 

41 Bu öğretiyi yaymak ve ekmek için mücadele etmekten korkmayın. Halihazırda pek çok halk 

özgürce düşünme gibi kutsal bir hakka saygı duymaktadır. Daha sonra insanlar, insanlığın şimdiye kadar 

bilmediği zihin özgürlüğünü bilecekler. 

42 Dünyada savaşlar devam edecek, ölüm ve yıkım tehdidi halklar üzerinde ağırlığını hissettirecek ve 

bunun nedeni kendi felsefe ve doktrinlerine inatla bağlı olan insanların gerçeği kabul etmek 

istememeleridir. 

43 Başarısızlıktan korkmamanız için size ruhani cesaret veriyorum, ey insanlar. Eğer size ruhunuzda 

parlattığım bu ışığın gölgeleri yok edeceğini söylediysem, şimdi tekrar ediyorum ki size gerçeği söyledim. 

44 Şu anda sizi Tanrısallığımın ışığıyla sarmalıyorum. Sizi, sevgi ve merhamet, alçakgönüllülük ve 

bağışlama sözleri ve işleriyle hemcinslerinizi eğitecek Ustalar olarak hazırlamak için aşağı indim. Ama 

gerçekten söylüyorum, eserler her zaman kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. 

45 İnsan da aynı şekilde insan sevgisinden, kardeşlikten ve barıştan bahseder, ancak eserleriyle 

sözlerini inkar eder. 

46 Bugün, Baba kendisini insan aklı aracılığıyla size tanıtmak için aşağıya indiğinden, size diyorum 

ki: Sevgiden söz edip nefret taşıyanlardan, iyilikten söz edip tersini yapanlardan, barıştan söz edip 

savaşları kışkırtanlardan olmayın. Hayır, sözümün aranızda yeşerdiğini görebilmeniz için, onu yürekten 

gelen işlerle dile getirmelisiniz. 

47 Ruhun aracılığıyla konuşun, çünkü Kutsal Ruh'un zamanının doruğundasınız. Her zaman neşeli 

kalın. Eğer Beni kısa bir süre için uzakta hissederseniz, giden Ben değil, siz olacaksınız, çünkü ruhunuzu 

zayıflattınız. Çünkü ben sonsuza dek senin kalbinde yaşıyorum. 
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48 İlahi Ruh ile insanın kalbi arasındaki mesafeler ve engeller insanın kendisi tarafından yaratılır. 

Ama Ben size o kadar yakınım ki, Beni görmek için bakışlarınızla ufku aramanıza gerek yok. Mabedimde 

Beni keşfetmek için adanmışlık ve tefekkürle içsel varlığınıza nüfuz etmeniz yeterli olacaktır. 

49 Bu zamandaki ifşaatlarım sizi tanrısallığımla ruhsal temasa geçiriyor - ruhunuzun her zaman 

aradığı bir yakınlık. 

50 Bu insanlığın Beni pohpohladığını ve Beni yakın hissetmek için ayinleriyle, ilahileriyle, kelime 

dualarıyla ve çeşitli ibadet biçimleriyle Bana seslendiğini hala görüyor ve duyuyorum. Varlığımı herkese 

hissettiriyorum, ben herkesle birlikteyim. Ama şimdi Rab'bin, çocuklarının tapınmasının mükemmel 

olmasını ve Baba'yla olan iletişimlerinin de mükemmel olmasını istediği bir zaman geldi. Ve bu öğretinin 

bu zamanda size açıkladığı şey budur. Bugün Benden nasıl dua edeceğinizi ve ruhun ruhla diyaloğuna 

nasıl erişeceğinizi öğrendiniz. 

51 Bu yolda ilerleyebilmeniz için sizi tüm ritüelleri ve harici ibadetleri bir kenara bırakmaya teşvik 

ettim. Bunun üzerine, toplantı odalarınızdan, ilahi nitelikleri temsil etmeye çalıştığınız tüm nesneler ve 

ayrıca Tanrı'ya ruhani tapınmanızın anlamlılığı veya dışsallaştırılması yavaş yavaş kayboldu. 

52 Benim öğretilerim sadece dünyadaki yaşam yolculuğunuz sırasında size güç ve güven vermek için 

değil; bu dünyayı nasıl terk edeceğinizi, öte dünyanın eşiklerini nasıl geçeceğinizi ve ebedi eve nasıl 

gireceğinizi öğretmek içindir. 

53 Tüm mezhepler ruhu bu dünyadan geçerken güçlendirir; ama ona ne kadar az şey gösterirler ve 

onu öbür dünyaya doğru büyük yolculuğa hazırlarlar. Pek çok kişinin, o andan itibaren gerçek yaşamın 

sonsuz ufkunu göreceğini bilmeden ölümü bir son olarak görmesinin nedeni budur. 

54 Bu zamanda Kutsal Ruh olarak size verdiğim öğretileri spiritüalizm olarak adlandırdınız, çünkü O 

size birçok aşılmaz sırrı ifşa etti. Artık öbür dünya ile insan arasında bir perdenin var olması çağdaş bir 

durum değildir. Size bu yaşamdan kavrayabileceğiniz kadarını ve yalnızca Benim İsteğim olanları 

açıklayacağım. 

55 Mezarı bir son olarak görmeyin, onun ötesinde boşluk, ölüm, karanlık ya da hiçlik görmeyin. 

Çünkü fiziksel ölümün ötesinde yaşam, ışık ve her şey vardır. 

56 Bu bölgelere girmeden önce kendinizi hazırlamalısınız, o zaman ruhunuzun yücelmesi sayesinde, 

enkarne olduğunuz şu anda bile "Ruhsal Vadide" yaşayabilecek veya oraya girebileceksiniz. 

57 Bedeninizde bir zincir, bir düşman ya da bir cellat görmeyin, bedeninizde güçlendirmeniz gereken 

zayıf bir yaratık görün, çünkü o zaman o sizin hizmetkarınız, desteğiniz ve bir görevi başarmak ve dağa 

tırmanmak için en iyi aracınız olacaktır. Fanatizme düşmesine izin vermeden onu ruhsallaştırın ki 

dualarınızda kendinizi ayırabilesiniz ve düşünce kanatlarıyla hastalara şifa merhemi getirebilesiniz. 

58 İkinci Çağ'da öğrencilerime Krallığımdan söz ettiğimde, anlamadılar ve Bana sordular: "Krallığın 

nerede, Rab?" Ama ayrılış günüm yaklaştığında, sözüm artık kinayeli değildi, açıkça anlaşılır hale geldi ve 

herkes onu anladı. 

59 Şu anda bile, Kendimi artık bu biçimde göstermeyeceğim zaman yaklaşırken, size sadece sizin için 

ayırdığım büyük şeylerden söz etmek için alegorik anlatımı terk ettim. 1866'dan beri sizinle konuştuğum 

her şey bu son üç yıldaki öğretilerimde özetlenecektir. 

60 Şu anda bir insanın zihnini aydınlatan İlahi ışın vasıtasıyla işittiğiniz bu söz, sizin için ruhunuzun 

yeni manası olmuştur. Aynı zamanda İsa'nın çölde gerçekleştirdiği somun ve balık mucizesi gibi olmuştur. 

61 Sizinle konuşacağım süre zaten çok kısa. Kendinizi eğitin ve benim sözlerimi ve örneklerimi 

kullanın ki, onlarla birlikte öğretime tanıklık etmek üzere insanlığa gidebilesiniz. Birçok kapı sizin için 

açılacak, diğerleri ise kapalı kalacaktır. 

Çok sayıda insan sizi duymak için gelecek ve aralarında "sağırlar" da olacak. Ama ekmelisiniz, çünkü 

insanın yüreği toprak gibidir. Ektiklerinizin üzerine çiy ve yağmur göndereceğim ve tohumlar çıkacak. 

62 Diğer halklara gidecek olanlar barış elçileri olarak sınırları geçeceklerdir. 

63 Dünya tüm acıları, kötülükleri, hastalıkları ve yaralarıyla bir kefaret vadisi olarak sizi bekliyor, 

öyle ki size emanet ettiğim ve tüm kötülükleri iyileştiren merhemi üzerlerine sürebilesiniz. 

64 Kendinizi büyük işler yapmaya muktedir hissetmiyorsunuz, ama Ben, sizin aracılığınızla, 

sevginizin ve merhametinizin küçük bir kısmıyla, sizin bile kendinizi değersiz hissedeceğiniz şaşırtıcı işler 

başaracağım. 
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65 Sözlerim artık bu toplantı odalarında yankılanmadığında, daha önce anlayamadığınız birçok 

öğretiyi anlayacağınız öğreti söylemlerimi okumak için bir araya geleceksiniz. Görenler, Kutsal Ruh 

olarak size yeni vahiyler verecek olan Üstadın suretini görecekler. Orada, aranızda, hastalar acılarını 

dindirecek ve ölümcül hastalar hayata yeniden kavuşacak, yas tutan teselli bulacak ve umutsuzluğa kapılan 

yeni bir umut bulacaktır. 

66 Siz kendi yaşamlarınızla örnek olarak öğreteceksiniz, gerisini ben halledeceğim. Bu sevgi işine 

katılmanıza izin vermek Benim isteğimdi, öyle ki insan kardeşlerinizi severek Beni sevebilesiniz. 

67 Son eğitim konuşmamın yapılacağı güne kadar hazırlıklı olun, çünkü son sözlerimi alacağınız 

zaman İkinci Çağ'daki son yemek gibi olacak. 

68 Talimatlarıma uymayanlar, ruhsallaşmak için çaba göstermeyenler, modası geçmiş gelenek ve 

göreneklere inatla bağlı kalanlar gözyaşı dökmek zorunda kalacaklar ve daha sonra, şu anda size emanet 

ettiğim kitabı okuduklarında, hatalarının farkına varacaklar. Ardından, acı ve pişmanlıkla dolu bir şekilde 

hatalarını düzeltmeye çalışacaklardır. 

69 Sevgimin ışığı, karanlık onları örtmekle tehdit ettiğinde dünyayı ve yollarını aydınlatır. Her geçen 

gün ruhlar, nereye gittiklerini bilmeden bu yaşamdan ayrılıyor. Onları unutmayın, onlara dualarınızın ve 

merhametinizin ışığını verin. Işık varlıkları hakkında endişelenmeyin, çünkü onlar zaten ışıktalar ve sizin 

için aracılık ediyorlar. Sadece insanlar için dua etmeyin, tüm komşularınız için dua edin. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 262 
1 Ruhum, sizi Efendiye yaklaşmak için aynı arzuda birleşmiş gördüğünde memnun olur. Burada, 

Benim Sözümün tezahüründe, mutsuzluğu, kızgınlığı, kıskançlığı ve acıyı unutursunuz. 

2 Yüreğini arındırırsan iyi edersin, çünkü onu bir sığınak gibi hazırladığında sözüm ona ulaşacaktır. 

3 Alçakgönüllülük ve sadelik, Tanrı'ya ruhani tapınmanızda var olması gereken şeydir; böylece 

maddi ve gösterişli olan sizi esas olandan, yani Babanıza duyduğunuz sevgiden ve komşunuza karşı 

merhametten uzaklaştırmaz. Bu yücelme anlarını yaşamaya hazır olduğunuzda, düşünceniz ilahi 

düşünceye uyum sağlamış demektir. 

4 Gerçeği ve iyi eylemleri seven, yeni kardeşlerinin gelişinden sevinç duyan, onları dudaklarında bir 

gülümsemeyle, kalplerinde gerçek bir hayırseverlikle ve ruhlarında duayla karşılayan birleşik, kardeşçe bir 

halk oluşturun. Beni dinlediğiniz süre boyunca biriktirdiklerinizi onlara vereceksiniz. Onlara sizin için 

çizdiğim doğru yolu gösterecek ve Beni örnek aldığınızı düşünerek sevineceksiniz. Bilginizin henüz çok 

derin olmaması önemli değildir. Eğer hayırseverliğiniz büyükse, gerçek mucizeler gerçekleştirirsiniz. 

5 Bu görevi yerine getiren kişi, çalışmalarını sevgiyle aydınlatırsa, bu görev asla zorlu 

görünmeyecektir. Öte yandan, bunu sadece bir görev olarak yerine getiren biri için bu ağır bir haç gibi 

görünebilir. 

6 Böylesine hassas bir görevi yerine getirmek için hala çok kusurlu olduğunuzu düşünüyorsanız 

cesaretiniz kırılmasın. İyi niyet her şeyin üstesinden gelir. 

7 Şimdi size kendinizi hazırlamanız için belirli bir yol öğretiyorum ki günlük çalışmalarınızın tümü 

asil duygulardan ilham alsın ve böylece ziyaretler ve zorluklar sizi durdurmasın ya da geri çekilmenize 

neden olmasın: Gözlerinizi yeni bir günün ışığına açtığınızda, dua edin, düşüncelerinizle Bana yaklaşın, 

sonra Benim ışığımdan esinlenerek günlük planınızı oluşturun ve şimdi yaşam mücadelesine yükselin. 

Bunu yaparken, güçlü olmayı ve itaat ve imanı bir an bile ihlal etmemeyi kendinize görev edinin. 

8 Size doğrusunu söyleyeyim, yakında sebatınız ve işlerinizin sonucu sizi şaşırtacak. 

9 Eylemlerinizin doğruluk ve saflık içermesine dikkat edin ve hemcinsleriniz tarafından alaya 

alınmaktan korkmayın. Çünkü o acelecilik anında ne yaptıklarını bilmeyeceklerdir. 

10 Aşağılayıcı yargılardan ve eleştirilerden korktuğunuzu görüyorum. Seninle alay edilmesini 

istemiyorum. Ama vicdanınız sizi suçlamazsa, sizi kırmış olabilecek kişileri bağışlayacağım ve 

zihinlerinde gerçeğin ışığının parlamasını sağlayacağım. 

11 Merhametin ne olduğu, nasıl hissedileceği ve nasıl bahşedileceği konusunda gerçek bir bilgiye 

sahip olun ki, merhametiniz daha gür çıksın ve gösterişten uzak bir şekilde merhametinizi gösterin. Her 

zaman "sağınızın ne yaptığını solunuz bilmesin", yani gösteriş için vermeyin, çünkü her merhamet işini 

yok edersiniz. 

12 Bu toplulukların her biriyle, birbirinizi sevdiğiniz, acılarınızda ve ihtiyaçlarınızda birbirinizin 

yanında olduğunuz gerçek bir aile oluşturmak istedim, böylece kendi aranızda merhamet göstermeyi 

öğrenebilirsiniz. Bu duygu kalplerinizde gelişip olgunlaştığında, yolunuzu binlerce kez kesişecek olan 

sevgi ve ışığa ihtiyaç duyanlara iyi meyvelerini sunmak için mücadele yoluna çıkabileceksiniz. 

13 Gün gelecek, bugün benim öğretimi dinlemek için bir araya gelen bu öğrenci kalabalığının bir 

parçası olmayacaksınız. Ancak dünyanın farklı yerlerine dağılmış olsanız da, mücadelede ve görevinizi 

yerine getirirken ruhen birlik içinde kalacaksınız. Hiç kimse bu manevi birliktelik bağlarını 

koparamayacaktır. 

14 Babanızla uyum içinde olduğunuz için kutsanın. Tanrınızla bir araya geldiğiniz bu saatte 

aklınızdan tek bir kötü düşünce bile geçmedi. Her şey uyum içindeydi ve siz benim sözümü herhangi bir 

toplanma yerinden uzakta, doğanın bağrında duydunuz. 

15 Etrafınızı saran görkeme bakın: Yaratıcı'ya sürekli saygı sunakları olan yüksek dağlar; insanların 

yaşamlarını aydınlatan ölçülemeyecek kadar büyük bir lamba olarak güneş yıldızı; yalvarış şarkıları gibi 

Baba'ya trillerini gönderen kuşların ahenkli şarkısı ve bu görkemin ortasında ilahi Söz'ün konseriyle 

kendinden geçen ruhunuz. 

16 Teselli Ruhum sizinle, Işığım ışınlar halinde yayılıyor ve aynı zamanda Benim için getirdiğiniz 

sunuyu yüreklerinizden alıyorum. 
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17 Dolayısıyla, bu yücelme ve maneviyat atmosferinde, en büyük mucizelerin aranızda gerçekleştiğini 

göreceksiniz. Hastalar için, muhtaçlar için, gaipler için, kayıplar için isteyin, çünkü o zaman bol bol 

alacaklardır. 

18 Kendilerini Bana sunacakları en iyi sunuyu arayan sevgili insanlar: Kendinizi temizlediniz ve 

vicdanınızın size işaret ettiği günahlardan arındınız ve günah işlediğiniz için tövbe ederek Benimle birlikte 

olmak için kutsal alanı hazırladınız. 

19 Efendi size, ayartmalar karşısında güçlü olabilmeniz ve bir daha günah işlememeniz için dikkat 

edin ve dua edin diye öğretir. Kendiniz ve nasıl dua edileceğini bilmeyenler için dua edin. Her gün dua 

etmek için ne kadar zamana ihtiyacınız olacak? Ruhunuzu Bana yükseltmek için geçirdiğiniz uzun saatler 

hakkında mı? Hayır, millet, beş dakika yeterli olacaktır. Bu kısa sevgi, Bana teslimiyet zamanı, Bana 

teslimiyetinizi ve yaşadığınız gün için önceden yaptığım planlarıma itaatinizi sunmanız için gereken 

zamandır. İhtiyaçlarınızda sizi rahatlatacağım, çalışmalarınızda sizi cesaretlendireceğim ve girişimlerinizin 

başarılı olması için sizi aydınlatacağım. 

20 Ne zaman bir sırdaşa, iyi bir dosta ihtiyaç duyarsanız, Bana dönün ve yüreklerinizde var olabilecek 

acıları önüme koyun; Ben de size en iyi yolu - aradığınız çözümü - tavsiye edeyim. Eğer ruhunuz yüklerle 

ağırlaşmışsa, bunun nedeni günah işlemiş olmanızdır. Sizi kabul edeceğim ve yargılamamda iyiliksever 

olacağım, düzeltme kararlılığınızı güçlendireceğim ve kaybettiğiniz gücü size geri vereceğim. 

21 Sadece benim öğretilerimi takip etmek sizi lütuf içinde tutacak ve zihinsel ve fiziksel sağlığınızı 

koruyacaktır. Kazandığınız deneyim, ruhunuzda azar azar biriktirdiğiniz bir ışık olacaktır. 

22 Benim yargım ve yasam acımasızdır ve bu süre içinde borcunuzu ödemeniz gerekiyorsa, bunu 

sevgiyle, sabırla yapın. Ama bitkin düştüğünüzde, savaşmaya devam etmek için yeni bir güç 

kazanabilmeniz amacıyla çarmıhınızı taşımanıza yardım edeceğim. 

23 Kaderinizin yazılı olduğunu, sınavların yalnızca kalbi öğüttüğünü ve bedensel doğayı eğdiğini 

biliyorsanız - neden isyan ediyorsunuz? 

24 Ruhunuz büyük bir güçle donatıldı ve size gönderdiğim sınavlar sahip olduğunuz güç ve enerjiden 

daha büyük değil. Bunlar, liyakat kazanmanıza ve sizi kurtarmanıza yardımcı olan avantajlardır. 

25 Baba-Ruhum insanlığın acısını gördüğünde acı çeker. Onları cezalandırmadım. Uygulanan sevgi 

ve adalet yasalarım yalnızca esenlik ve huzur getirir. 

26 İnsan aracılığıyla, yıkım güçleri serbest bırakıldı. Savaş tüm kalplere tohumlarını ekmiştir. İnsanlık 

ne kadar çok acı çekti! Yolunda ne kadar çok terk edilmişlik, sefalet, yetimlik ve keder bıraktı! Savaşta 

ölenlerin ruhlarının yok olduğunu ya da yaşamın bir parçası olan ve insanın içinde yaşayan sonsuzluğun 

artık var olmadığını mı düşünüyorsunuz? 

27 Hayır, millet: ruh savaştan ve ölümden kurtulur. Kendi ruhumun bu parçası acı tarlalarından 

yükseldi ve yaşamaya, gelişmeye ve evrimleşmeye devam etmek için yolumda yeni bir ufuk arıyor. 

28 Ve yeryüzünde kalıp da yurtlarının harap olduğunu, tarlalarının yakılıp yıkıldığını, salgın hastalık 

ve açlığın kol gezdiğini, ahlak ve iyilik ilkelerinin ayaklar altına alındığını görenlerin yaşama cesaretlerini 

korudum ve hepsini gözetip kolladım. 

29 Gelecek zamanlarda onları Sözümün ışığını diğer insanlara taşımak için kullanacağım. Onlara 

büyük bir ruhani görev emanet edeceğim. 

30 Size öğrettiğim gibi dua etmeyi öğrendiler. Bu ruhlarda acı yoktur, sefalet yoktur, ama ruh yüceliği 

vardır, çünkü imtihanlarının ortasında Beni sevmişler, Beni anlamışlar ve Bana itaat etmişlerdir. 

Kendilerini acı içinde arındırdılar. 

31 İnsanlar, dualarınızı bu ruhların dualarıyla birleştirin. Siz acı içinde arınmadınız, sizin potanız bu 

zamanda size sevgi sözcüklerimle sunduğum huzur oldu. Hazırlandıktan sonra -bazılarınız acıyla, 

bazılarınız sevgiyle- birlikte hareket edecek, birleşecek ve öğretilerimi izleyerek Sözümü birlikte 

kavrayacaksınız. Bu sevgi kadehini içeceksiniz ve aldığınız her şeyin hayırlı olduğunu teyit edeceksiniz. 

İşimi ilerleteceğim ve size nihai hedefi, bunun sonucunu göstereceğim. İnsanlığın sunduğu manevi ve 

ahlaki kalıntılar üzerine bütün ve güçlü bir dünya inşa edeceğim. 

32 Hükmünüz henüz gelmedi ey insanlar ve diğer uluslar hükmümün yükünü nasıl taşıdılarsa, siz de 

belirtilen zamanda işlerinize göre hükmümü alacaksınız. 

33 Herkesi hoş karşılarım, hem Beni duymak için hevesle gelenleri hem de keşfetmek için gelenleri 

ya da büyük bir gönül rahatlığıyla tüm duyduklarını inkâr edip sadece meraktan gelenleri. 
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34 Doğrusu size söylüyorum, benim ışınım her zaman olmuştur ve her zaman olacaktır - dün bir 

şekilde, bugün başka bir şekilde, yarın başka bir şekilde ve sonsuza kadar böyle olacaktır. 

35 Baba ve çocuklar arasında asla koparılamayacak bir bağ vardır ve bu bağ İlahi Ruh ile hepiniz 

arasındaki söylemin nedenidir. 

36 Ne mutlu gerçeği arayana, çünkü o sevgiye, ışığa ve iyiliğe susamış biridir. Arayın ve 

bulacaksınız, gerçeği arayın ve o size gelecektir. Düşünmeye devam edin, İlahi Bilgelik Kitabı'nı 

sorgulamaya devam edin, o size cevap verecektir, çünkü Baba Kendisini hararetle sorgulayanlara karşı 

asla sessiz ya da kayıtsız kalmamıştır. 

37 Gerçeği kitaplarda, bilgili kişiler arasında ve çeşitli bilimlerde arayanların kaçı sonunda onu kendi 

içlerinde keşfedecek, çünkü Ben her insanın en iç kısmına Ebedi Gerçeğin tohumunu yerleştirdim? 

38 İşte benim ışığım bir insan beyninde parlıyor ve kelimelere dönüşüyor. Neden bu tezahürün 

imkânsız olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce insanoğlu bilimi sayesinde uzaktan iletişim kurmayı başarırsa 

Tanrı'dan daha yetenekli olabilir mi? 

39 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer insan ruhunun sahip olduğu yetileri bilmezseniz, Beni daha az 

tanırsınız. 

40 Kendimi insanın akıl organı aracılığıyla tanıtıyorum, çünkü beyin, ruhun ışığı olan zekânın onda 

kendini gösterebilmesi için Yaratıcı tarafından mükemmel bir şekilde yaratılmış bir "aygıttır". 

41 Bu "aygıt", tüm biliminizle asla taklit edemeyeceğiniz bir modeldir. Onun biçimini ve yapısını 

yarattıklarınız için bir model olarak kullanacaksınız; ama asla Babanızın eserlerinin sahip olduğu 

mükemmelliğe ulaşamayacaksınız. O zaman yarattığım şeyi kullanabileceğimden neden şüphe 

ediyorsunuz? 

42 Size tekrar söylüyorum, siz kendinizi tanımıyorsunuz. Çünkü kendinizi ruhen tanısaydınız, bu ilahi 

tezahürü yalnızca aklınızla onaylamakla kalmaz, aynı zamanda sizi daha da büyük sürprizlerin beklediğini 

anlardınız. Kendinizi tanıyor olsaydınız, hemcinsleriniz tarafından anlaşılamamaktan şikayet etmezdiniz, 

çünkü siz kendinizi bile tanımıyorsunuz. Kendiniz için ebedi bir soru olmamak için kendinizi tanıyın - 

böylece kendi içinizde taşıdığınız cevabı her yerde aramazsınız. 

43 Tüm öğretilerimin amacı, varlığınızın içerdiği her şeyin farkında olmanızı sağlamaktır; çünkü bu 

bilgiden Ebedi Olan'a, Mükemmel Olan'a, Tanrı'ya giden yolu bulmak için ışık doğar. 

44 Öğretilerim sizde dünyada var olan her şeyden daha yüksek bir varlık yaratmayı amaçlar - 

cömertlik, ışık ve ruh güzelliği, erdem, bilgelik ve güç olan bir varlık. O zaman mutluluğunuz ve iç 

huzurunuz ne kadar büyük olacak! Ruhunuz size şöyle diyecektir: "Bu, varlığınızın gerçek özüdür." 

Kalplerinden her iyi tohumu atmış ve varlıklarını bencil bir hayata, materyalist ve kısır bir hayata 

adamış olanların davranışları ne kadar farklı olacaktır. Bir kez kendi içlerine bakmaya başladıklarında, bir 

kez vicdanlarıyla diyalog kurduklarında, kendilerini asla solmayan, asla yalan söylemeyen o aynada 

gördüler ve içlerinde taşıdıkları ve kendi eserleri olduğunu fark edemedikleri canavar karşısında dehşete 

düştüler. 

45 Ey kâfirler! Gelin ve Beni sık sık dinleyin, Sözüm şüphelerinizin üstesinden gelecektir. Sözümün 

ifadesinin bir zamanlar sahip olduğumla aynı olmadığı izlenimine sahipseniz, size biçime, dışsal olana 

bağlı kalmamanızı, aynı olan özü aramanızı söylüyorum. Öz, anlam her zaman birdir, çünkü İlahi olan 

ebedi ve değişmezdir; ancak vahyin size geldiği ya da gerçeğin başka bir parçasını size bildirdiğim biçim, 

her zaman ulaştığınız alıcılık ya da gelişime uygun olarak kendini gösterir. 

46 Öğrettiklerimin çoğu kendinizi keşfetmeniz, kendinizi tanımanız içindi; böylece artık yol boyunca 

düşmeyecek ve kendinizi kaybolmuş ya da mutsuz hissettiğinizde merhamet için ağlamayacaksınız. 

47 Varlığınızda bu kadar çok zenginlik ve gizli hazine taşırken neden gözyaşı döküyorsunuz? 

Hayatınızın uzun zamandır unuttuğunuz hedeflerinden biri de budur: Ruhun sahip olduğu her şeyi 

keşfetmek için kendinizi tanımalısınız. 

48 Sorun, keşfedin, araştırın ve varlığınıza ne kadar çok nüfuz ederseniz, o kadar büyük hazineler ve 

sürprizler keşfedeceksiniz. 

49 Siz kalabalıklar, Benimle gelin, sizi kurtaracağım. Dünyanız sizi yorduğunda, dostlarınız sizi 

yanlış değerlendirdiğinde, sevdikleriniz sizi anlamadığında, Bana gelin ve sizi kabul edeyim. Başına gelen 

her şeyi bildiğimi sana kanıtlayacağım. 
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50 Gelin ki sizi gerçek yaşama yükselteyim ve vermek için yaratıldığınızı hatırlatayım. Ancak 

içinizde ne taşıdığınızı bilmediğiniz sürece, ona ihtiyacı olana vermeniz imkansız olacaktır. 

51 Sizi çevreleyen her şeyin verme görevini nasıl yerine getirdiğini görün. Elementler, yıldızlar, 

varlıklar, bitkiler, çiçekler ve kuşlar - en büyüğünden artık algılanamaz olanına kadar her şeyin verme 

kapasitesi ve kaderi vardır. Sevgi için ilahi lütufla donatılmış olmanıza rağmen neden bir istisna 

yapıyorsunuz? 

52 Genç kardeşlerinizin yolunda ışık olabilmeniz için bilgelikte, sevgide, erdemde ve yetenekte ne 

kadar çok büyümelisiniz! Babanız size ne kadar yüksek ve güzel bir kader vermiş!  

53 Huzurumu hissedin ve onu kalbinizin derinliklerinde taşıyın. Kimsenin sizi huzurumdan mahrum 

etmesine izin vermeyin. Bu bir hazinedir - insanın sahip olabileceği en büyük hazine. 

54 Ne güç ne de bilim size huzur verebildi. Yine de, bulamazsanız umutsuzluğa kapılmamanızı 

söylüyorum. Çünkü barışın gerçekten iyi niyetli insanların içinde sevgi, hizmet ve Tanrı tarafından dikte 

edilen yasalara itaat etmek olduğunu anlamanız uzun sürmeyecektir. 

55 Size Yasa'yı yerine getirmenin en pratik, basit ve kolay yolunu öğreten öğretimi dinleyin. 

Tanrınızın, O'nun işlerinin ve yaşamının basit ve sade olduğunu, basit olanın size karmaşık, apaçık olanın 

ise gizemli görünmesine neden olanın sizin cehaletiniz ve olgunlaşmamışlığınız olduğunu anlayın. 

56 Tanrı karmaşık, gizemli ya da yaratılışında düzensiz değildir, çünkü mükemmel olan basittir. Öte 

yandan, yaratıklar, çeşitli aşamalarında, daha karmaşık, daha kusurludurlar. 

57 Babanız hakkında doğru bir fikre sahip olana kadar Beni tanımaya, ruhsal olanın anlamına nüfuz 

etmeye çalışın. Benim hakkımdaki bilginiz az olsa bile, yine de doğru olacaktır. 

58 Benim varlığım, özüm, gücüm ve adaletim hakkında gerçek bir anlayışa sahip olduğunuzda, 

zamanı geldiğinde hemcinslerinize Babanızın ne olduğu hakkında doğru bir anlayış getirebileceksiniz. 

59 O zaman insanların uzak, erişilmez, gizemli ve anlaşılmaz olarak hayal ettikleri Tanrı'nın nasıl 

ortadan kaybolacağını göreceksiniz; böylece O'nun yerine, yüreği çocuklarına sonsuza dek açık olan, her 

yerde ve her anda mevcut olan gerçek Tanrı ortaya çıkacaktır. 

60 Beni gerçekten tanıdığınızda - çünkü henüz Beni kavrayışınız ruhani olmaktan çok insani ve 

inancınız küçüktür - Beni bugün olduğundan daha derinden seveceksiniz. Beni daha mükemmel bir şekilde 

sevdiğinizde, karanlıkla karşılaştığınız her yere ışığı taşımaktan yorulmayacaksınız. Gerçek Baba'yı 

tanımayan herkes için merhametiniz içten olacaktır - Beni sevdiklerini ve Beni tanıdıklarını düşünen, 

gerçekte Beni gerçekten tanımayan ve Beni saflıkla sevmeyenler için. 

61 İkinci Çağ'da, tarım işçilerinin Beni geçerken gördüklerinde Beni karşılamaya geldikleri ve 

yürekleriyle Benimle konuştukları tarlalarda dolaşmaktan zevk aldım. Ruhum onları saf ve sade gördüğüm 

için sevindi. 

Evlere, bazen ebeveynlerin küçük çocuklarıyla masaya oturdukları anda girdim. Çağrımı 

duyduklarında sevinçle Bana geldiler, Beni kendileriyle birlikte yemek yemeye davet ettiler, lütuf 

armağanı istemek için yüreklerini Bana açtılar. Hepsini kutsadım ve öğrencilerimle yeniden bir araya 

geldiğimde onlara şunu söyledim: Bu aileler Cennetin Krallığının bir yansımasıdır ve bu evler birer mabet 

gibidir. 

62 Bazen, yalnız olduğum zamanlarda, küçük çiçekler uzatmak, Bana küçük üzüntüler anlatmak ve 

Beni öpmek için Bana gelen çocuklar tarafından keşfedilirdim. 

63 Anneler, küçük çocuklarını kollarımda sözlerimi dinlerken bulduklarında endişelendiler. 

Öğrenciler bunun Efendi'ye karşı saygısızlık anlamına geldiğini düşünerek, onları huzurumdan 

uzaklaştırmaya çalıştılar. O zaman onlara şöyle demek zorunda kaldım: "Bırakın çocuklar Bana gelsin; 

çünkü Cennetin Krallığına girmek için çocukların saflığına, sadeliğine ve basitliğine sahip olmalısınız." 

64 Bu masumiyet ve tarafsızlık beni sevindirdi, tıpkı yeni açmakta olan bir çiçek tomurcuğunun 

görüntüsünün insanı sevindirmesi gibi. 

65 Onlar da çiçek açmış ruhlar, gelecek için vaatler, parlamaya başlayan hayatlar. 

66 Ruhları seviyorum çünkü onlar Baba'nın yüceliği için hayata çiçek açması gereken tomurcuklardır. 

67 Bir vesileyle, dünyevi annem Meryem'le birlikte bir düğüne davet edildim. Sevgiyle birleşen iki 

insanın hayatındaki o önemli anda çocuklarımla birlikte olmak istedim. Bu yüreklerin sevincini görmek ve 

onlarla birlikte bayramlarını yaşamak istedim, böylece kurtuluş sevinçlerinizin hiçbirine kayıtsız 

olmadığımı ve varlığımın yaşamlarınızın önemli ya da anlamlı anlarının hiçbirinden yoksun kalmaması 
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gerektiğini anlamanızı sağladım ve sevgi dolu Anne ve Avukatınız Meryem de, İsa'dan gücünü kullanarak 

kısa bir süre için azalan bayram şarabını artırmasını istediğinde, bu insanlığa karşı görevinin ne olduğunun 

kanıtını verdi. Bu mucizeyi o kutsanmış şefaat uğruna, gücüme olan inancı ve istemek için verdiği ilham 

sizin için mükemmel bir örnek olan o kadının kalbi uğruna bahşettim. 

68 Bu olaylardan - kısaca da olsa - bahsetmeme izin verin. Bununla birlikte, dünyaya dönmemin 

kesinlikle gerekli olduğunu söylemeyin. O zaman size deneyimlediğim ve konuştuğum her şeyin yazılı 

olduğunu ve ruhunuzda mevcut olduğunu söylemeliyim. Öte yandan, gelişiminin tüm aşamalarında harika 

olan bu yaşamın, Benim tarafımdan size ebediyen seslenen derin ve sonsuz bir ders kitabı olduğunu fark 

edeceksiniz. 

69 Onu gözlemleyin, hissedin ve onda Üstadı, Babayı ve Yargıcı keşfedeceksiniz, burada zaten size 

başka, daha yüksek, daha aydınlık ve daha mükemmel bir yaşamdan söz eden sesi duyacaksınız. 

70 Havariler: Sizi, acıya yenik düşerek secde ettiğiniz yeryüzünün tozundan, umutlar ve 

farkındalıklarla dolu bir yaşama yükselttim. Size denemelerinizde gücümü hissettirdim, en büyük acılarda 

bile şüphe etmemeyi, umutsuzluğa kapılmamayı öğrettim. 

71 Bugün tüm insanlığın şu anda acı kadehini içmekte olduğunu, sadece sizin acı çekmediğinizi, 

sadece sizin gözyaşı dökmediğinizi ya da acı kadehini daha yoğun bir şekilde boşaltmadığınızı 

biliyorsunuz. Bunun için Bana şükredin ve düşüncelerinizi insan kardeşlerinize çevirin ve kendinizi biraz 

olsun unutun. 

72 Hepiniz kalbinizde bir yara taşıyorsunuz. Kim senin içine benim kadar nüfuz edebilir ki? 

Dünyanızda hüküm süren bunca adaletsizlik ve nankörlük karşısında çektiğiniz acıyı, üzüntünüzü ve 

kederinizi biliyorum. Yeryüzünde uzun süre yaşamış ve çalışmış olanların yorgunluğunu ve varlıklarının 

onlara ağır bir yük gibi geldiğini biliyorum. Bu hayatta yalnız bırakılanların yaşadığı mutsuzluğu 

biliyorum. Hepinize şunu söylüyorum: "İsteyin, size verilecektir"; çünkü Ben, ister arkadaşlık, ister huzur, 

ister şifa, ister görevler ya da ışık olsun, Benden ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size vermeye geldim. 

73 Benim önümde ağlamaktan utanmayın, çünkü gözyaşları yalnızca çocuklar ve kadınlar için 

değildir. Ne mutlu önümde ağlayanlara, çünkü elim onların gözyaşlarını kurutacak ve teselli sözüm 

yüreklerine inecek. Bana zayıf olarak gelen kişi, daha sonra hemcinslerine karşı güçlü olacaktır, çünkü 

Babasının gücüyle nasıl güçlü olacağını bilmiştir. 

74 Kendimi sıkıntılarınızı hissetmekle sınırlamadığımı, onları ortadan kaldırmak istediğimi bilin. 

Ama sadece bunu bilmeniz değil, yasama sevgi ve iman duymanız, nasıl isteyeceğinizi ve dua edeceğinizi 

bilmeniz ve denemelerde sabırlı olmanız gerekir. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 263 

118 

Talimat 263 
1 İlahi Işığın sizi aydınlattığı ve ruhunuzu güçlendirdiği bu birliktelik anında Ruhumun huzuru 

içinizde olsun. 

2 Ne mutlu barış ve uyum dolu bir cennetin hayalini kuranlara. 

3 Ne mutlu insana ve ruhuna hiçbir yararı olmayan önemsiz şeyleri, boş şeyleri ve tutkuları 

küçümseyenlere ve bunlara kayıtsızlıkla bakanlara. 

4 Ne mutlu hiçbir yere götürmeyen fanatik kült eylemlerini bir kenara bırakanlara ve mutlak, çıplak 

ve saf gerçeği kucaklamak için eski ve hatalı inançları terk edenlere. 

5 Kendilerini ruhsal tefekküre, sevgiye ve iç huzura vermek için dışsal olanı reddedenleri 

kutsuyorum, çünkü onlar dünyanın huzur vermediğini, huzuru kendi içlerinde bulabileceklerini her geçen 

gün daha fazla anlıyorlar. 

6 Ne mutlu hakikatin korkutmadığı ve ondan öfke duymayanlarınıza, çünkü size söylüyorum, ışık 

sonsuza dek ışık arzunuzu tatmin etmek için ruhunuza bir şelale gibi düşecektir. 

7 Bir yerde ya da başka bir yerde toplanmış olan ve İlahi Efendi'nin arzusuyla yanıp tutuşan sizlerin 

üzerine huzur örtümü seriyorum. Bana geldiğinizde dua edin, öğrencilerime dua edin, çünkü size 

bildirdiğim her şeyin gerçekleştiğini henüz görmediyseniz de, göreceksiniz. 

8 Dua etmeye devam edin ki, insanın cehaletinin yükü ve diğer insanların bilgilerini biriktirdikleri 

için bilgili olduklarını iddia eden ve gerçek bilgili insanın yok etmenin, hükmetmenin, yok etmenin en iyi 

yolunu keşfetmeye çalışan değil, yaratabilmek, insanların yaşamını daha uyumlu hale getirebilmek için 

yükselen, tüm yaratılmışların Tanrısı'na ve tüm yaratılmışlara olan sevgiyle ilham veren kişi olduğunu 

bilmeyenlerin kibri ortadan kalksın. 

9 Öğrencilerim, size gerçeği yalanda aramanızı değil, alçakgönüllü ruhta, komşusuna duyduğu 

sevgiyle yücelen yürekte, sadelikte ve yaşamın saflığında aramanızı söylüyorum. 

10 Yüreğinizin özlemle beklediği şifa ve teselli bilgeliktedir. Bu nedenle bir zamanlar size Teselli 

Ruhu olarak Gerçeğin Ruhu'nu vaat etmiştim.  

11 Ancak yolda durmamak ya da denemeler karşısında korku hissetmemek için inanç sahibi olmak 

şarttır. 

12 İman, sonsuzluğun güvenli limanına varıncaya kadar yaşam boyunca yolunuzu aydınlatan bir 

deniz feneri gibidir. 

13 İman, bugün bir adım ileri, yarın bir adım geri atan, kendi acılarıyla mücadele etmek istemeyen ve 

sadece Baba'nın merhameti sayesinde Ruh'un zaferine inanan ılık ve çekingen ruhların imanı olmamalıdır. 

14 İman, Tanrı'nın içinde olduğunu bilen, Rabbini seven ve O'nu içinde hissetmekten ve diğer 

insanları sevmekten zevk alan ruhun hissettiği şeydir. Baba'nın adaletine olan inancı o kadar büyüktür ki, 

komşularının onu sevmesini beklemez, suçları ve günahları bağışlar, ama yarın ışıkla dolacağına inanır, 

çünkü kendi erdemleri sayesinde arınmayı başarmıştır. 

15 İmanı olan kişi barışa sahiptir, sevgiye sahiptir ve içinde iyilik vardır. 

16 O, ruhen ve hatta maddi şeyler bakımından zengindir; ama gerçek zenginlik bakımından, sizin 

düşündüğünüz gibi değil.  

17 İnsanlar sefaletten korkarak kaçarlar ve dehşet içinde tekrar tekrar uçurumlara ve zorluklara 

düşerler. Kendilerini bu pençelerden kurtarmak için doğru araçları düşünmezler. Ancak dünyanın 

sefaletinden kaçan kişi, yoluna çıkan herkesi deviren, ezen, parçalara ayıran ve yıkıma sürükleyen bir 

egoisttir. Yalnızca kendini düşünür, tek ideali ve hedefi kendi güvenliği ve korunmasıdır. Diğerleri onun 

kardeşi değil, hepsi ona yabancı. İnancı yoktur, bu ışığı bilmez, gerçeğe güvenmez çünkü onu bilmek 

istememiştir. 

18 Ama size Benim yolumu, bilgelik, sevgi ve barış yolu olan iman yolunu hatırlatmak için 

gönderdiğim o insanlara, insanlığa ne yaptınız? 

19 Onların görevlerini bilmek istemediniz ve teorileriniz ve mezhepleriniz nedeniyle sahip olduğunuz 

ikiyüzlü inançla onlarla savaştınız. 

20 Gözleriniz, ister peygamber, kahin, aydınlanmış adam, doktor, filozof, bilim adamı ya da papaz 

deyin, elçilerimden her birinin size sevgi mesajı olarak getirdiği ışığı düşünmek istemedi. 
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21 O insanlar ışık saçtılar ama siz onların ışığını tanımak istemediniz, onlar sizden önce geldiler ama 

siz onların adımlarını takip etmek istemediniz; onlar size fedakârlık, acı ve merhamet yolunu örnek olarak 

bıraktılar ama siz Beni takip edenlerin acısının Ruh'un sevinci, çiçeklerle dolu bir yol ve vaatlerle dolu bir 

ufuk olduğunun farkında olmadan onların örneğini takip etmekten korktunuz. 

22 Ama onlar yeryüzünün çiçeklerinin kokusunu koklamaya ya da dünyanın geçici zevkleriyle sarhoş 

olmaya gelmediler; çünkü ruhlarının arzusu artık murdar olana değil, yüce olana yönelikti. 

23 Acı çektiler, ama teselli edilmeye çalışmadılar, çünkü kendilerini teselli etmeye geldiklerini 

biliyorlardı. Dünyadan hiçbir şey beklemiyorlardı, çünkü savaştan sonra ruhların -gerçekten uzaklaşmış 

olanların- iman ve yaşam için dirilişini görmenin sevincini bekliyorlardı. 

24 Size bahsettiğim bu varlıklar kim? Size söylüyorum, onların hepsi size ışık, sevgi, umut, sağlık, 

inanç ve kurtuluş mesajları getirmiş olanlardır - hangi isme sahip olurlarsa olsunlar ya da hangi yolla 

ortaya çıktıklarını görmüş olursanız olunlar ya da yeryüzünde hangi unvanı taşırlarsa taşısınlar.  

25 Elçilerim aracılığıyla size sürekli olarak verdiğim harika örnekleri kendinize örnek alarak siz de 

onlar gibi olabilirsiniz. Ancak, insanların çalışmalarınızı anlamamasını bir bahane olarak kullanmayın. 

Size sevgi mesajı getirenlerin sadece ektiklerini ve hiç biçmediklerini söylemeyin. Hayır, insanlar, 

"bedenin" meyve verene kadar sevgi yoluyla sürekli olarak verimli hale getirilmesi gereken çorak bir 

toprak olduğunu düşündüğünüzde, ruhun hasadı çabuk gelmez. 

26 Bugünkü bilginleriniz hakkında, doğaya, onun güçlerine ve unsurlarına meydan okuyan ve böylece 

iyiliği kötü bir şey gibi gösteren kişiler hakkında size ne söyleyeyim? Bilim ağacından olgunlaşmamış bir 

meyveyi - sadece sevgiyle olgunlaştırabilecekleri bir meyveyi - kırıp yedikleri için büyük acılar 

yaşayacaklar.  

27 Seni sadece benim aşkım kurtarabilir! Bakın, insanların içinde sevginin kırıntısı bile kalmadı. Dua 

edin, ama duanın gücüne gerçek bir inançla, öylesine büyük bir inançla dua edin ki, hemcinslerinizin 

yaşamda savaştığı ve komşularının huzurunu yok ettiği silahların şiddetini alt etsin. 

28 Dua etmek için kullandığınız figürleri ve imgeleri gözünüzün önünden kaldırmış olan sizler, 

gerçek duayı uygulayabilirsiniz çünkü artık Tanrı'yı yaşlı bir adamla sınırlamıyorsunuz ya da ilahi olduğu 

için şekli olmayan bir şeye hayal gücünüzün insan şekli vermesine izin vermiyorsunuz. 

29 Bedeniniz yeryüzünde kaldığında ve ruhunuz göksel evlere yükseldiğinde, ölüm dediğiniz şeyden 

geçip sonsuzluğa yükseldiğinizde, zihninizin ne kadar çok yanlış fikir yarattığını fark edeceksiniz ve o 

zaman yalanın gözlerinizden düşen ve gerçeğin ışığını görmelerine izin veren bir göz bağı gibi ruhunuzdan 

ayrıldığını hissedeceksiniz. 

30 Kaç kişi en yüce cennete ulaşıp, her zaman dünyada olduğu kadın olarak, beden almış Mesih'in 

Annesi olarak insan formunda hayal ettikleri ve tahtta oturan, güzel ve güçlü bir Kraliçe olarak hayal 

ettikleri Meryem'le buluşmayı umuyor. Ama size artık zihninizde Tanrısal olana şekil vermemeniz 

gerektiğini söylüyorum. Ruhsal Anneniz Meryem vardır; ama o ne bir kadın formuna ne de başka bir 

forma sahiptir. O, merhameti sonsuzluğa uzanan kutsal ve sevgi dolu şefkattir. Ruhlarda hüküm sürer, ama 

onun hükümdarlığı alçakgönüllülük, merhamet ve saflıktır. Ama erkeklerin hayal ettiği gibi bir tahtı yok. 

Güzeldir, ama en güzel yüzle bile hayal edemeyeceğiniz bir güzelliğe sahiptir. Onun güzelliği gökseldir ve 

siz göksel olanı asla kavrayamayacaksınız. 

31 Sana söylüyorum: Gerçeğe biraz daha yaklaşmak ve kendinizi onun tefekkürüne kaptırmak 

istiyorsanız, İlahi Olan'a şekil vermeye çalışırken yarattığınız tüm şekilleri gözlerinizden ve 

zihinlerinizden çıkarmaya devam edin. 

32 İlahi Üstadın hala öğretecek ve düzeltecek çok şeyi olduğunu yavaş yavaş anladığınızda, 

gerçeğimin zihninize nüfuz etmesine izin vereceksiniz ve o zaman ruhunuzun önünde yeni bir ufkun 

belirdiğini göreceksiniz, size dolaşmak, öğrenmek, yeni şeyler tanımak ve ruhta daha da gelişmek için 

tarlalar, vadiler, yollar ve dağlar sunuyor. 

33 Işığım her ruhun içindedir. Şu anda Ruhumun insanların üzerine döküleceği zamandasınız. Bu 

nedenle, size söylüyorum, hepiniz yakında varlığımı hissedeceksiniz - bilgili olanlar kadar cahiller, büyük 

olanlar kadar küçükler, güçlü olanlar kadar yoksullar da. 

34 Hem bazıları hem de diğerleri diri ve gerçek Tanrı'nın gerçeği karşısında titreyecektir. 
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35 İşte size yeni bir ders, öğrenciler, üzerinde derin derin düşünebilmeniz için. Sadece kulaklarınızı 

okşayan ya da yüreğinizi okşayan sözler duymanızı sağlamak için gelmediğimi anlayın. Üstadın amacının 

size gerçeğin ışığını göstermek için sizi karanlıktan çıkarmak olduğunu anlayın. 

36 Ben ebedi ışık, ebedi huzur ve ebedi mutluluğum ve sizler Benim çocuklarım olduğunuza göre, 

sizi yüceliğime ortak etmek Benim isteğim ve görevimdir ve bunun için size ruhu bu krallığın doruklarına 

götüren yol olarak Yasayı öğretiyorum. 

37 Yasayı yerine getirme ve liyakat kazanma fırsatları her gün, her saat mevcuttur. Geçmelerine izin 

vermeyin, geçmelerine izin vermeyin, çünkü daha sonra onları geri alamazsınız. Kendinizi güzel bir gün 

için hazırlayın ve size söylüyorum, gece olduğunda uykunuz sakin ve yumuşak olacak. Erdemli bir yaşam 

sürün ve ruhani gelişiminiz sonsuza dek sürecektir. 

38 Sevgili öğrencilerim, iki kez insanlarla birlikte oldum: biri insan biçiminde, diğeri ruhsal biçimde. 

Artık öğretilerimi anlama zamanınız geldi. 

39 Neden genellikle ağlayarak ve şikayet ederek geliyorsunuz? Dünyadayken ne konfor ve zevkler 

arasında yaşadım ne de dünyevi bir güç asasına sahip oldum. Acı çektim, mücadele ettim ve acıma isyan 

bile etmedim. Çarmıhımı yüklenmeye ve Kendime özgürce yüklediğim görevi yerine getirmeye geldim. 

40 Baba'nın isteğini yerine getiren ruhun, işini tamamladıktan sonra, göksel bölgeye doğru çabalamak 

için madde olan her şeyi geride bırakarak, Sonsuz'un arzusuyla nasıl yükseldiğini size öğretmek 

zorundaydım. 

41 Sefaletiniz ya da zorluklarınız içinde sık sık kendinize Babanızın neden size arzu ettiğiniz her şeyi 

vermediğini soruyorsunuz, çünkü anlayışınıza göre siz sadece iyiliğiniz için lütuf armağanlarını arzu 

ediyorsunuz. Ama sana söylüyorum: Eğer size arzu ettiğiniz her şeyi verseydim ve yeryüzünde özlemini 

çektiğiniz her mutluluğu bahşetseydim, daha sonra buna pişman olurdunuz çünkü kendinizi 

durgunluğunuza ikna ederdiniz. 

Evet, öğrenciler, eğer tüm bunlara sahip olsaydınız, onu boşa harcardınız, onu korumazdınız, çünkü 

onu elde etmek için ne çaba harcamanıza ne de çalışmanıza gerek vardı. Öte yandan, bugün istediğinizi 

hak etmeden, liyakat temelinde alırsanız, onu nasıl bir sevgiyle saklayacağınızı göreceksiniz. 

42 Sözüm ne zaman anlaşılacak? Kalbinizde çiçek açmasına ve ruhunuzda meyve vermesine ne 

zaman izin vereceksiniz? Ben seni nasıl düşünüyorsam, sen de beni öyle düşün. Dünyada kim kendini 

yalnız hisseder? Onun yetim olduğunu kim söyledi? Kendinizi hazırladığınızda, artık yalnız olduğunuzu 

söylemeyeceksiniz, çünkü her yerde Benim yardımımı hissedeceksiniz. 

Yolumun ışığını arayın ve korkacak hiçbir şeyiniz kalmasın. Kendinizi bilimin ya da insan bilgisinin 

ışığına bağlamayın; çünkü aklın ışığı bir ruhu Tanrı'nın huzuruna götürmek için çok zayıftır. 

43 Size doğrusunu söyleyeyim, sizi yükseltecek olan şey sevgidir, çünkü bilgelik, duygu ve yücelik 

onun doğasında vardır. Sevgi, Tanrısallığın tüm niteliklerinin bir özetidir ve Tanrı bu alevi her ruhani 

yaratığın içinde tutuşturmuştur. 

44 Sevmeyi öğrenmeniz için size ne kadar çok ders verdim! İlahi Merhamet size ne kadar çok fırsat, 

yaşam ve reenkarnasyon tahsis etti! Ders, öğrenilene kadar gerekli olduğu kadar sık tekrarlandı. Bir kez 

yerine getirildikten sonra tekrarlanmasına gerek yoktur, çünkü unutulması da mümkün değildir. 

45 Derslerimi çabucak öğrenebilseydiniz, artık acı çekmenize ya da hatalarınız için ağlamanıza gerek 

kalmazdı. Dünyada aldığı dersleri kullanan bir varlık dünyaya geri dönebilir, ancak bunu her zaman daha 

büyük bir olgunlukla ve daha iyi yaşam koşulları altında yapacaktır. Bir yaşam ile bir sonraki yaşam 

arasında her zaman, yeni günün işine başlamadan önce düşünmek ve dinlenmek için gerekli olan bir 

iyileşme molası olacaktır. 

46 Birisi yüreğinden Bana şöyle diyor: "Baba, bu günkü iş ya da dinlenme bizi dünyada yeni uğraşlar 

aramaya göndermek için mi? Bu daha ne kadar sürecek?" 

47 Ah, küçüğüm, cehaletini bağışlıyorum ve sana, kat etmen gereken yaşam yolculuğunda haksız ya 

da kusurlu hiçbir şey sağlamadığımı söylüyorum. Ruh yorulmak bilmez. Sadece madde içinde 

yaşadığında, bedenin kendisine ilettiği yorgunluğun etkisini hisseder. Ancak ruhsal özgürlüğe ve ruhsal 

ışığa geri döndüğünde, yorgunluğunu atar ve yeniden yorulmaz hale gelir. 

48 Dünyanın ve benliğin ayartmalarına karşı güçlü olun. Bir sınavdan geçerken benim örneğimi 

hatırlayın. 
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49 Bana İsa'nın dünyanın ayartmalarından etkilenmesinin nasıl mümkün olduğunu soruyorsunuz? 

Size cevabım, Efendinizin kalbine dokunan şeyin daha düşük ayartmalar olmadığıdır. 

50 Dünyada sahip olduğum beden insan ve duyarlıydı, insanlığa derslerimi vermek için Ruhumun 

aracıydı. Kendisini bekleyen sınavı biliyordu çünkü Ruhum bunu ona açıkladı ve o beden kendisini 

bekleyen acı yüzünden acı çekti. 

51 O bedenin size gerçek insanlığın özelliklerini vermesini istedim ki acımın gerçek olduğuna ve bir 

insan olarak kurban edilişimin doğru olduğuna ikna olasınız. 

52 Eğer böyle olmasaydı, benim kurban olarak ölümümün insanlar için hiçbir değeri olmazdı. Bu 

nedenle, İsa üç kez Ruhum'un gücünü çağırdı ve bu da O'nun zorlu sınavda ayakta kalmasını sağladı. İlk 

kez çölde, ikinci kez Getsemani Bahçesi'nde, üçüncü kez de çarmıhta. 

53 İnsanlığın O'na çektireceği acının üzerlerinde bir etki yaratması için insan olmam ve bedenimi ve 

kanımı size feda etmem gerekliydi. Ama eğer 'ruhla' gelmiş olsaydım - sizin aracılığınızla hangi kurbanlık 

ölümün acısını çekerdim? Neyden vazgeçebilirdim ve Bana hangi acıyı hissettirebilirdin? 

54 İlahi Ruh ölümsüzdür, acı O'na ulaşamaz. Ancak "beden" acıya duyarlıdır, yetenekleri sınırlıdır ve 

doğası gereği ölümlüdür. Bu nedenle dünyaya Kendimi göstermek ve ona kurtuluş yolunu göstermenin 

karşılığında gerçek kurban ölümümü sunmak için bu yolu seçtim. 

55 Günahkâr olduğunuz sürece, bu Tutku'da Beni örnek alın ve o Kanı hatırlayın ki, günahlarınızdan 

tövbe ederek, size verdiğim o sonsuz sevgi örneğinde kendinizi arındırabilesiniz. 

56 İnsan olduğunuz sürece, o çarmıhta Beni, cellatlarımı nasıl bağışladığımı, kutsadığımı ve 

iyileştirdiğimi hatırlayın ki, zorlu yaşam yolculuğunuz boyunca size haksızlık edenleri aynı şekilde 

kutsayabilesiniz ve size kötülük yapanlara mümkün olan tüm iyiliği yapabilesiniz. Bu şekilde davranan 

kişi Benim öğrencimdir ve ona gerçekten söylüyorum ki, acısı her zaman kısa sürecektir, çünkü imtihan 

anlarında ona gücümü hissettireceğim. 

57 Hemcinslerini Üstat'ın örnekleriyle eğitmek isteyenlerin sayısı çok azdır. Bu insanlar arasında da 

durum böyledir, çünkü toplulukların çoğunda güçsüz sözlerle öğretirler, çünkü bunlar işler ve örneklerle 

doğrulanmazlar. 

58 Şimdi, ruhunuza emanet ettiğim görevi yerine getirmeye hazırlanana kadar kalbinizi yavaş yavaş 

çalıştıracak olan Doktrinimin açıklamasını duyma fırsatına sahipsiniz. 

59 Benim adımlarımı izlemekten korkmayın, hiç kimseden dünyada çektiğim acıların aynısını 

çekmesini ya da aynı şekilde kurban vermesini istemeyeceğim. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki, ruhumun 

ona sunduğu gibi bir acı kadehini ancak o beden boşaltabilirdi, başka biri buna katlanamazdı. Çünkü 

bedenim erdemden canlılık aldı ve onu almak için rahmini sunan O'nun saflığında kendini güçlendirdi: 

Mary. 

60 Kendinizi toplayın ve öğretilerimi dinlerken içine girdiğiniz bu kutsanmış sessizlikten yararlanın. 

Size gerçekten söylüyorum, bu toplanma ve ruhanileşme anlarında, tohumum kalplerinizin en gizli 

yerlerinde filizleniyor. 

61 Bu lütfu bir daha elde edemeyeceğinizi bilerek, bu formdaki tezahürümün son zamanlarını 

değerlendiren sizler kutsanmışsınızdır. 

62 Benim tezahür etme zamanım kutsamalarla dolu bir zaman oldu. Mirastan mahrum bırakılanlara 

armağanlar yağdırdım, yaşam mücadelesinde yenik düşenleri ayağa kaldırdım, günahkârlara ve 

dışlanmışlara yeni bir fırsat verdim. 

63 Bittiğinde özlemle hatırlanacak mutlu zamanlardı. Çünkü sözlerim ses taşıyıcısı aracılığıyla 

duyulsa da, kalpler varlığımı hissetti ve ruhlar benim ilahi özümle doldu. 

64 Siz çok sayıdaki insan, bu mübarek saatte sergilediğiniz maneviyatı her zaman koruyun. 

Toplantılarınızda, dua anlarınızda ve her bir çalışmanızda daima mevcut olsun. 

65 Doyana kadar bu şaraptan için, bu ekmekten yiyin. Bu hazırlık döneminin son aşamasına 

geldiğiniz için, benim bildirilerim geçecektir. 

66 Kendini gerçekten hazırlayan öğrencinin dudaklarında her zaman tanıklık olacaktır ve 

Efendisinden miras aldığı gerçeği gizlemesi imkansız olacaktır. Işık onun içinde olacak ve tüm varlığı size 

açıkladığım Söz'ün ve işlerin canlı bir tanıklığı olacak. 
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67 Kim Benim Sözümü ve ona emanet ettiğim armağanları yüreğinde saklarsa, onunla kaybettiği 

mutluluğu yaşayamayacaktır. Çünkü Benim tarlalarımda ekmek, savaşmak ve acı çekmek ruh için iyi bir 

zevk ve mutluluktur. 

68 Mücadele her zaman kolay olmak zorunda değildir. Acı sınavların yaşandığı günler ya da anlar 

olacaktır. Ama bu durumlarda bile ruh Baba'nın isteğine alçakgönüllülükle ve sevgiyle karşılık vermelidir, 

çünkü Ben esenliğimi iyi öğrencilerde, sadık tanıklarda bu uysallık içinde göstereceğim. 

69 İkinci Çağ havarilerim için yolun daha kolay ve mücadelenin daha kolay olduğunu mu 

düşünüyorsunuz? Hayır, insanlar, tıpkı Efendileri gibi, onların da kendi Tutkuları ve Golgota'ları vardı. 

Ama çektikleri tüm acıların, gerçeği arzulayan hemcinslerine duydukları sevgiden kaynaklandığını bilerek, 

ruhlarını huzurla doldurdular. 

70 Öğretimi takip edenlere zayıf düşüp düşmediklerini ya da zalimlerinden ve cellatlarından korkup 

korkmadıklarını soracak olursanız, size inançlarının bir an bile sarsılmadığını, ilahi güce olan güvenlerinin 

mutlak olduğunu ve bu inanç nedeniyle kayıplara, alaylara, denemelere ve hatta ölüme kayıtsız 

kaldıklarını söyleyeceklerdir. 

71 İşte önünüzde duran iz, insanın İsa'nın adımlarını izlemesinin ve güçte, sevgide, kudrette, 

merhamette O'na benzemesinin imkânsız olmadığına dair canlı tanıklık budur. 

72 Size öğrencim olmanız için mutlaka zulüm görmeniz ve o şehitlerinki gibi bir ölüm mücadelesi 

vermeniz gerektiğini söylemek istemiyorum. Komşunuzu sevmek için kendinize duyduğunuz sevgiyi bir 

kenara bırakmanız gerektiğini, belirli anlarda başkalarını düşünmek için kendinizi unutmanız gerektiğini 

anlamanızı sağlıyorum. Çünkü yalnızca gerçek sevgiden, İyi Haber'i yayma gayretiyle, Efendilerinin 

ışığını kalplere ulaştırma arzusuyla her şeylerini ortaya koyan İlahi Söz'ün elçileri olan o öğrencilerin 

yaptıkları gibi, başkalarına örnek olmaya layık ölümsüz eylemler ortaya çıkabilir. 

73 Yakın mesafeden aldıkları örnek buydu ve tüm güçleriyle onun gibi olmaya çalıştılar. Aranızda 

kim feragat, uysallık ve merhamet yolunda yürüyor? Yol açık, yol sizi bekliyor, yolun kenarında suya 

susamış ve tohuma aç tarlalar var. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 264 
1 Sevgili insanlar, sizlerde Yasama uymak isteyen, Sözümden ilham almak ve insanlığın yolunda bir 

ışık izi bırakmak isteyen mücadeleci ruhu keşfediyorum. 

2 İsrail'in Mısır'da çoğaldığı gibi bu halkın da çoğalması ve diğer toplulukların onlara katılması için, 

Yasama gerçekten itaat ettiğinize dair kanıt göstermelisiniz. Size bir görev olarak emanet ettiğim ruhani 

günün işine devam edebilmeniz için sizi teşvik ediyorum; bununla size şunu söylüyorum: Sözümün 

kalbine nüfuz etmesine izin veren, onu kavrayan ve anlayan kişi neredeyse hiç başarısız olmaz. 

3 Bu görevi yerine getirmek için tüm zamanınızı talep etmiyorum; günün birkaç dakikasını Sözümü 

çalışmaya ayırmanız, iyi bir iş yapmanız ya da bir şekilde ruhani yolda bir adım ilerlemeniz Benim için 

yeterlidir. 

4 Merhametimi ve sevgimi yansıtmak isteyen ama bulanık olan ve ışığın ve gerçeğin yansımasına 

izin vermeyen bir ayna gibisiniz. Temizleyin ve benim ruhumun sizinkine yansıdığını göreceksiniz. 

5 Kalbinizin derinliklerinden Bana şöyle dediğinizde: "Efendim, ben sizin hizmetkârınızım, 

isteğinize itaat etmeye hazırım", bu gerçekten de Kendimi sizde göstermeye başladığım an olacaktır. 

6 İyi niyetinize rağmen, kalbiniz bugün hala sevgime karşı uykuda ve görevinizin yerine 

getirilmesinin sevgimden ilham alması gerektiğini henüz anlamadınız. Bu güç tarafından harekete 

geçirilen öğrenci yaşamında bir havari olacak, büyük işler yapabilecektir, çünkü hiçbir şeyden 

korkmayacak, hiçbir şey onu zayıflatmayacaktır. 

7 Barıştan söz ettiğinizde, yüreğinizde barış olsun. Benden ve İşimden söz ederken, önce Beni 

tanıyın ki gerçeği asla lekelemeyesiniz. Kendinizi onun tek sahibi olarak görmeyin, çünkü hem cehaletiniz 

hem de bağnazlığınız yüzünden günah işlemiş olursunuz. Sizden, hakikati içeren öğretilerle vaaz verirken, 

aynı zamanda hemcinslerinizdeki hakikati nasıl keşfedeceğinizi bilmenizi istiyorum. Bazılarında çok fazla 

ışık olacak, bazılarında ise sadece bir kıvılcım. Ama hepsinde benim Varlığımı keşfedeceksiniz, çünkü 

hepsi benim çocuklarım. 

8 Babanıza şükredin ve sevinin çünkü restorasyon zamanına tanık oldunuz. Yarın, ruhlar 

dünyasında, yeryüzündeki çalışmalarınızın meyvelerini düşündüğünüzde kendinizi yenileyin. Evet, 

öğrenciler, bu gözyaşı ve kefaret vadisi bir barış ve ruhani ilerleme diyarına dönüşecektir. 

9 İnsanlık bugüne kadar Rabbini sevmek için gerçek tapınağı henüz inşa etmemiştir. Birçok ibadet 

şekli, birçok ayin ve birçok dini cemaat kurmuştur. Ancak temelleri sarsılmaz olan ruhun tapınağı henüz 

inşa edilmemiştir. 

10 Bu mabet sevgi, hakikat ve adaletin sarsılmaz ve ebedi kayası üzerine inşa edildiğinde, tüm inanç 

farklılıklarınız buharlaşacak ve savaşlarınızın yok olduğunu göreceksiniz. 

11 Sadece benim gerçeğimle mirasınızı keşfedebileceksiniz. Ama eğer bundan uzaksanız, kardeş 

olana kadar kendinizi unutmanız gerekecektir. 

12 Sizler, benim spiritüalist halkım, en yüce emrim olan sevgiyi örnek olarak öğretmek için herkese 

karşı kardeşçe davranma görevini üstleneceksiniz. 

13 Henüz nasıl çalışacağınızı bilmiyorsunuz, ruhunuzun gücünün nereye kadar ulaşacağını da 

bilmiyorsunuz. Ama ben çok iyi biliyorum ve size diyorum ki: Endişelenmeyin, Bana güvenin, ışığım size 

gediği gösterecek ve sesim günün işine başlama zamanını belirtecek. 

14 Ruhunuz Beni çoktan duydu ve uyandı, bu nedenle şimdi uyumanıza izin vermeyeceğim. Saf 

duygularla yükselmeyi arzuluyor çünkü kaderinde Benim sevgimi hissediyor. Görevini yerine getirmesine 

izin verin, görevi için ona özgürlük tanıyın ve o saatin büyük bir iş için ona ait olduğunu hissettirdiğinde 

sesine kulak misafiri olmayın. 

15 Kendilerini zaten vahiylerimi incelemeye adayanlar - Sözüm üzerinde düşünmek için zaman 

ayıranlar - yolu daha geçilebilir ve çarmıhı daha kolay bulanlar olacaktır. Söz onların dudaklarından bir 

akarsu gibi akacak ve şifa merhemi onların ruhani ellerinde mucizevi olacaktır. 

16 Ne mutlu Beni duyanlara ve öğrettiklerimden yararlananlara, çünkü ruhlarında büyük bir tatmin, 

sevinç ve zafer olacak. 

17 İyi öğrenciler alçakgönüllü olmalı ve kim olduklarını söyleyenler sevgi işleri olmalıdır. İşimdeki 

bir misyonun ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikri olmadan, seçilmişlerime ait olduklarıyla övünen ve 

dünyanın alınlarındaki mührümün işaretini görmesini isteyen bazı "çocuk öğrencilerim" gibi değil. 
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18 Bu insanlık - sezgisel ve uyanık - çok yakında gerçekten vaaz verenleri ve sadece rol yapanları 

keşfedecektir. 

19 Hepinizle konuştuğuma göre, bu hepinizin ışığa sahip olmanızı istediğimin kanıtıdır. 

20 Sorumluluğunuz, üzerinde hiç yürümemiş birine doğru yolu göstermekle sınırlı değildir. Yoldan 

sapmış olan "işçilerin" sizin yolunuzdan geçmek zorunda kalacaklarını bilin. "Engele" geri dönmelerini 

sağlamak için onlara danışmanlık yapmanız gerekecektir. 

21 Hepiniz, size emanet ettiklerime göz kulak olun. Alçakgönüllülük ve sağduyuyla yürüdüğünüzde 

zafere ulaşacaksınız. Acı kâsesini boşalttığınızda, bunu sabırla yapın ve kısa sürede geçecektir. 

22 Yargının sizinle birlikte olduğundan ve büyük denemeler saatinin geldiğinden şüpheleniyor ya da 

bunu biliyorsanız, ruhunuzu yükseltin, imanınızı artırın ve yüreğinizi cesaretlendirin. 

23 Şimdiye kadar kendinizi sürgün gibi hissettiyseniz, kendinizi Anavatan'dan ya da Baba'nın evinden 

uzakta hissediyorsanız, endişelenmeyin. Erdemleriniz sizi ruhunuzun özlemini çektiği Anavatan'a 

getirecek ve diğer yandan, hemcinslerinizi severek ve bağışlayarak Cennetteki Babanızı severseniz, 

çalışmalarınız yeryüzünde barış zamanının yaklaşmasına neden olacaktır. 

24 İmtihanlarla dolu bu hayatta ilerleyen ve Rabbinin huzuruna çıkan ruhun mutluluğunu hayal bile 

edemezsiniz. En yüce ruhani dille Babasına şöyle der: "Fethettim Tanrım, ruhuma verdiğin ışıkla, bana 

gösterdiğin sevgiyle fethettim. Sınavlarım çok büyüktü, beni kamçılayan fırtınalar çok güçlüydü. Ama 

senin gücünle hepsinin üstesinden geldim ve işte şimdi seninleyim." 

25 Bu sevgi ateşi denemeleri alevlendirdi, çünkü aksi takdirde ruhun yaşamı derslerden yoksun 

kalacak, tüm yetileri içinde uykuda kalmaya devam edecekti. 

26 Öğrencilerimin çoğunda üzüntü görüyorum çünkü çağrımın gelmesinin uzun sürmeyeceğinden ve 

ruhunuzun bu dünyayı terk ettiğinde onu huzur içinde görecek kadar şanslı olmayacağından 

şüpheleniyorsunuz. Ama size şunu da söyleyeyim: Endişelenmeyin, çünkü ruhunuz bu dünyaya gelen 

barış zamanlarını gördüğünde, buraya geldiği ruhani alemden sevinç duyacaktır. 

27 Yaşam Sözümün insanların kalplerinde çiçek açacağı, her geçen gün Sözümün gerçekleştiğini 

göreceğiniz ve artık bu dünyaya ait olmadığınız zaman, ruhsal dünyadan her şeyi göreceğiniz ve tam bir 

açıklık ve tam bir anlayışla buna tanıklık edeceğiniz zaman yaklaşıyor. 

28 Bilgiye olan susuzluğunuzu giderin ve her adımda 

Yaşamınız boyunca hayrete düşeceksiniz ve eğer çileniz ağırsa, varoluşu eğlenceli ve kolay hale getirmeyi 

öğreneceksiniz. 

29 Erdemle dolu öğrenciler olarak, talimatlarımın ruhunuza inebilmesi için kendinizi yükseltin. O 

zaman ayartmalara ve denemelere karşı zafer kazanmak için ihtiyacınız olan tüm gücü onda bulacaksınız. 

30 Tarlamdaki ekiciler olarak görevinizi yerine getirmenizin ilk hasatlarını şimdiden ambarımda 

topladım ve tohumu yaymaya devam edebilmeniz için Sözümle sizi cesaretlendirdim. Bazı kalpler 

mesajınıza hemen yanıt vermezse umutsuzluğa kapılmayın. Bilin ki uyanmakta olan ruhlar olduğu gibi, 

gecikecek olanlar da vardır. 

31 Şimdiden büyük kalabalıkların lekelerinden arınmak, kirli giysilerinden kurtulmak ve benim 

ışığımla giyinmek için benim öğretilerim olan lütuf pınarına geldiklerini görüyorum. 

32 Bu süre zarfında Sözümü işitenlerden kim 1950 yılının sonunda bu ilan biçimine son vereceğimi 

bilmiyor? Hiç kimse. Hem büyük hem de küçük topluluklarda, şehirlerin toplantı yerlerinde ve 

köylerdekilerde - tüm ses taşıyıcıları aracılığıyla, o tarihte insan aklı aracılığıyla bu bildiri aşamasını sona 

erdirme isteğimi ifade ettim. 

33 Spiritüalist insanlar için yeni bir gün, Beni artık bu formda duymadıkları, Beni ruhlarının en 

yücesinde aldıkları ve hissettikleri zaman olacaktır. 

34 O zaman, Beni artık ses taşıyıcısı aracılığıyla duymadığınızda, öğretilerim üzerinde derinlemesine 

düşünecek ve şimdi kendinize açıklayamadığınız birçok dersi anlamaya başlayacaksınız. Bu nedenle, Beni 

duymamış olanlar tarafından sorgulandığınızda - size geliş nedenimi ve tezahürümü sorduklarında, onlara 

dönüş nedenimin, o dönemde dünyaya bir insan olarak gelmeme izin verenle aynı nedene sahip olduğunu 

açık sözlerle söyleyebileceksiniz: Sizi gerçeğin, yasanın yoluna getirmek için, yasanın gerçek yerine 

getirilmesini geleneklerle, ayinlerle ve putperest kültlerle değiştirmeye çalıştığınız için kendinizden 

uzaklaşmıştınız ve bu, bazen Baba'ya tapınma ve O'nu hoşnut etme gibi iyi bir niyete sahip olsa da, doğru 

yol değildir. 
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35 Tıpkı ilahi talimatların bir zamanlar yanlış yorumlanması gibi, benim öğretilerim de bu zamanda 

tahrif edildi; ve böylece Üstadın hatalarınızdan kurtulmanıza yardım etmek için tekrar gelmesi gerekli 

oldu, çünkü çok az kişi kendi başına sapkınlıklarından kurtulmayı başarabilir. 

36 O zaman bile size geri döneceğime dair söz vermiş olmama rağmen, size şunu da söylemeliyim ki, 

bunu yaptım çünkü insanlığın öğretilerimin yolunda yürüme inancından çok uzak olacağı bir zamanın 

geleceğini biliyordum; ve bu, dönüşümü duyurduğum zamandır. 

37 Sana verdiğim sözü yerine getirdim: Elçilerim tarafından son kez suretimin görüldüğü o zaman 

size söz verdiğim gibi, ruhumla geldim. Kendimi sadece bu ses taşıyıcıları aracılığıyla tanıttım, çünkü siz 

Benim varlığımı ruhta hissedemezdiniz ve Benim ilhamımı alamazdınız. 

38 Ruhunuzdaki ve hatta duyularınızdaki tezahürüm gerekli hale geldi ve bu da ruhtan ruha tezahürün 

öncüsü olarak hizmet edecekti. Bu nedenle, son tezahürümün gününü belirttiğim ses taşıyıcıları 

aracılığıyla Kendimi geçici olarak tanıttım. 

39 Bu, çocuklar ve Baba arasındaki ruhani diyalog zamanı gelmeden önce sizinle konuşmak için 

Benim tarafımdan seçilen geçici bir formdu - geçici, çünkü ne o günlerde olduğu gibi görünür ve 

dokunulabilir bir insan olarak ne de tamamen ruhani olarak geldim, ancak Benim tarafımdan aydınlatılmış 

akıl organları aracılığıyla aracılık ettim. 

40 Bu tür bir tezahür size Benim Varlığıma olan güveninizi aşılamaya hizmet etti. İkinci Çağ'da 

elçilerime de benzer bir şey bahşettim; kurban olarak ölümümden sonra, Kendimi onlara ne ilahi ne de 

tamamen insani olan ama yine de görülebilir ve dokunulabilir ve bu nedenle en inançsız olanlara bile 

güven aşılayabilecek bir biçimde, bir bedende gösterdim. 

41 Emmaus'taki o gezginlerin sahip olduğu gibi, o zaman da benim varlığıma sahip olmayı ve 

elçilerin o şekilde duydukları sözü duymayı ne kadar çok isterdiniz! Ancak farklı bir zamandı ve bu 

nedenle farklı dersler vardı. 

42 İnanın Bana, şimdi Beni işittiğiniz bu form, o formdan daha ileri bir formdur, çünkü bu form 

varlığınızda yer alır, zihin organından, ruhtan, ruhtan kaynaklanır, oysa öğrencilerimin gördüğü ve işittiği 

form onun dışındaydı ve kendisini sadece duyularına gösteriyordu. 

43 Bugün, Bende bir insan formu görmek için gözlerinizi açmanıza, varlığıma inanmak için elimden 

bir somun ekmek almanıza ya da Benim olduğuma inanmak için parmaklarınızı yaralarıma koymanıza 

gerek yok. 

44 O zaman Benim insan şeklimi nasıl gördüklerini ve artık insan dünyasına ait olmadığım halde 

öğrencilerimden birinin Bana nasıl dokunabildiğini mi soruyorsunuz? - Önünüze koyduğum her şeyin 

doğruluğunu anlamak için Benden öğrenmeniz gereken daha çok şey var. Ancak tüm gizemler zamanı 

geldiğinde çözülecektir. Şimdilik sadece ilahi doğa ile insan doğası arasında Rab'bin yüce amaçları için 

kullandığı pek çok başka doğa olduğunu bilmeniz yeterlidir. 

45 Mesih vahiylerinde ve öğretilerinde zamanının çok ötesindeydi, öyle ki insanın ruhsal olana 

uyanacağı ve bu yüksek yaşamla ilgili her şeyle ilgileneceği zamanlar geldiğinde, her fırsatta İsa'da 

çocuklarına her şeyi açıklayan, anlatan ve miras bırakan Üstadı keşfedecekti. 

46 Dua edin ve sözlerim üzerinde düşünün, çünkü Efendilerinin bu tezahürüne sahip olan ve 

tanıklığını tüm dünyaya yaymaları gereken bu halk için çalışma ve mücadele günleri geliyor. 

47 İsrail halkı, sevgili öğrenciler: kendinizi insanlığın koruyucuları olarak hazırladınız. Sizler 

kutsanmış şehir Yeni Yeruşalim'in kapılarını koruyorsunuz - yabancıların ışık arzusuyla gireceği on iki 

ruhani kapı. 

48 On iki kabile kutsanmıştır! Ne kadar çok nimet aldınız, ne kadar çok ayrıcalığa sahip oldunuz! 

Sizinle ruhtan ruha konuşmak için her zaman yanınıza geldim. Size arzularınızı sordum ve siz de Bana 

şöyle cevap verdiniz: "Bizim arzumuz insanlığın kurtulmasıdır." 

Zaten kurtulmuş olduğunuzu, hayatın cilvelerini yenebileceğinizi düşünüyorsunuz ve etrafınızda daha 

yükseğe evrilmeyi arzulamayan yoksul, cahil ve maddileşmiş bir insanlık görüyorsunuz ve onlar uğruna 

acı çekiyorsunuz. Kurtulmak için ruhsal armağanlara erişebilmek üzere dua edin ve Benden isteyin. Ama 

sana söylüyorum: Tüm ruhları kurtaracağım. İyi Haber onlara ulaşacaktır. 

Sözümü insan aklı aracılığıyla duyanların sayısı çok azdır. Herkes Çalışmamın bu aşamasını 

öğrenemeyecek ama ben şu anda her insanda ruhani diyalog arıyorum. 
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Sözüm birçok biçimde ortaya çıkar: vicdan aracılığıyla, Bana tanıklık eden denemeler aracılığıyla, 

doğa güçleri aracılığıyla ya da ruhani çocuklarım aracılığıyla. Benim sözüm evrenseldir. Kendini 

hazırlayan herkes sesimi duyacaktır. 

49 Benim öğretilerim size mükemmel sevgiyi, özverili sevgiyi öğretir. Size Baba, arkadaş ve kardeş 

olarak sevgimi gösterdim. Birbirinizi bu şekilde sevmenizi, insan kardeşleriniz için gerçek bir 

hayırseverlik hissetmenizi, düşeni kaldırmanızı ve her zaman affetmenizi istiyorum. İkinci Çağ'da size çok 

yakın olan Hayatım, herkesin örnek alabilmesi için bir öğreti örneğidir. Size verdiğim ders tüm zamanların 

insanları içindir. 

50 Ruhunuza başlangıçta bahşedilmiş olan ve ilerledikçe paramparça bıraktığınız tüm lütfu geri verin. 

İçinde sonsuza dek yaşayabileceğim bir tapınak olmanızı istiyorum. 

51 Ey sevgili İsrail! İnsanların yardımına koşun, yollarını hazırlayın, inançlarını güçlendirin, 

kalplerini umutla doldurun. Sizde kendi hatalarını ve kusurlarını gören bu dünyanın karmaşa dolu 

yolundan nasıl geri dönebilirsiniz? Siz, küçük çocuk, kendi içinizle konuşun, kendinizi inceleyin, size 

verdiğim bedensel kabuğu sevgiyle yönetin, adımlarını yönlendirin ve ruh ve maddeden tek bir beden ve 

tek bir irade oluşturun. Kanuna boyun eğin. Sınırsızca sevmek ve faydalı ve uyumlu bir varoluş yaratmak 

için irade özgürlüğünüzü kullanın. Ruhun ve doğal dünyanın yasalarına itaat edin, çünkü her ikisini de 

Ben belirledim ve onlar mükemmeldir. 

52 Ben, Baba, size her zaman iyilikle baktım ve tüm ruhsal armağanları elde edebilmeniz için her şeyi 

hazırladım ve sağladım. Ruhunuza meleklerin ekmeğini ve bedeninize yarattığım doğanın meyvelerini 

sundum. Ruhunuzu mükemmelleştirmek için başladığınız çalışmayı tamamlamak üzere dünyaya gelme 

fırsatına sahip oldunuz. Tüm bunların içinde Benim sevgimi tanımıyor musunuz? Benim gibi olduğunuzu 

görmek için kendinize nüfuz etmediniz mi? Size her şeyi verdim çünkü sizi seviyorum ve Benimle 

mükemmellik içinde olmanızı istiyorum. 

53 Günahı kendinizden uzaklaştırın, dünyasal zevklerin yüreğinize hoş geldiğini fark etseniz bile, 

sahte vaatlerle ayartılmayın. 

Yolum dikenlerle ekili olsa da - bu yolu seçin, çünkü huzura götüren yol budur. Dünyanın size karşı ne 

sevgisi ne de merhameti varken, benim her yaraya merhemim var. 

54 İnsanlık Benim için bir haç inşa ediyor. Onların inanç eksikliği sürekli olarak Benim İlahi Ruhumu 

yaralar. Ama tüm yaralarımı bağışlama örtüsü altında saklayacağım ve umutsuzluğa kapılmamanız için 

ağıtlarımı bastıracağım. 

55 Üçüncü Çağ'ın Haçı'nın dibinde izleyin. Bardağım çok acı. Tadını bilmek için Benden bu kâseden 

bir damla isteyeceksiniz. Ama size bugünden söylüyorum: eğer hayatınız zaten çok kederliyse, bir kefaret 

hayatı yaşıyorsanız, günlerinizi tatlandırsanız, sevgi için gülümseseniz, bu zamandan sonra barışın 

geleceğini, her şeyin yenileneceğini ve lütuf ve erdemin insanı hareket ettirecek güçler olacağını size 

bildiren vahiylerimi düşünerek sevinseniz iyi olur. 

56 Tüm ulusları, tüm evleri ve kalpleri onlara barış ve birlik mesajımı göndermek için hazırlıyorum. 

İnsanlığın vereceği son savaştan sonra, Krallığım sonsuza dek yerleşmek üzere insanın ruhuna 

yaklaşacaktır. Sizi kötülüğe karşı iyiliğin savaşçıları olarak bırakıyorum ki her savaş unsurunu, her 

ahlaksızlık ya da hastalık tohumunu yok edebilesiniz. Bu kriz zamanında insanların yanında durun ve 

acılarını hafifletmek için tüm sevginizi ortaya koyun. 

57 Bu süre zarfında birçok ses taşıyıcısı aracılığıyla Sözümü verdim. Her zaman aynı özle açığa 

çıkmıştır, anlamı aynıdır. Canlandırıcı, sevgi dolu ve bilge Sözümü iletmek için araç olarak kullandığım 

eğitimsiz, basit erkek ve kadınlardan yararlandım. 

Ayrılışımdan sonra, öğretilerimi birleştirdiğinizde ve ilhamlarımın her birini keşfettiğinizde, 

mükemmel olanı tanıyacak ve kusurlu olanı ortadan kaldıracaksınız. Ses taşıyıcısına düşen payı Bana 

atfetmeyin. Üç zamanda verdiğim ve tek bir eser oluşturan üç bölümü tek bir kitapta birleştirebilmeniz için 

sizi aydınlatacağım. Bu yüzden size tekrar tekrar İlk Çağ'ın Elçisi Musa'dan söz ediyorum. İsa'nın ve 

yaptıklarının anısını canlandırıyor ve Kutsal Ruh olarak Üçüncü Çağ tezahürümü onunla birleştiriyorum. 

58 Huzur içinde ve birlik içinde olduğunuzda, ey öğrencilerim, size vahiylerimi vereceğim. O zaman 

yüzleriniz içtenlik dolu bir ruhu yansıtacaktır. Sizi tüm armağanlarınıza sahip olarak bırakacağım ve 

ötelerden adımlarınızı takip edeceğim, eylemlerinizi göreceğim, çünkü tapınakta ve kalbinizin evinde size 

çok yakın olacağım. 



U 264 

127 

59 Sözümü anlamadıklarını düşündüğünüz için çocukları uzaklaştırdığınızı görüyorum. Ama size bu 

küçük bedenlerde Benimle ilgili pek çok şeyi bilen büyük ruhların yaşadığını söylediğimi 

hatırlamıyorsunuz. Kehanetlerin gerçekleşmesine tanık olmayı arzulasalar da, gözlerini bu Çalışmanın 

ışığına kapatmayın. Çalışmalarınız onlar aracılığıyla onaylanacaktır. 

Bu dünya ruhsallaşma yönündeki gelişimini durdurmayacaktır. Sizi farklı yaşlarda çağırıyorum, çünkü 

ruhun yaşı, cinsiyeti yoktur, özü ebedidir, Bana benzer. Bu ruhların ışığıyla sevinin ve dünyevi görevlerini 

yerine getirmeleri için ilk adımlarından itibaren dua edin. 

60 Bu günkü dualarınız dünya için bir barış çağrısıdır. Kendimi sizin elçinize dönüştürüyorum. 

Yapacağım her iyilik için, senin her affın için bir ulusu affedeceğim. Tohumunuz Benim tarafımdan 

sonsuzlukta çoğaltılacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 265 
1 Öğrencilerim, koltuğuma gelin ve öğretilerim üzerinde düşünün. Düşünceleriniz aracılığıyla, bu 

kelimenin içerdiği anlamı nasıl keşfedeceğinizi göreceksiniz, bu da size hayatınızın gerçek anlamını ortaya 

çıkaracaktır. 

2 Eğer insanlar başlangıçtan itibaren ve tüm zamanlar boyunca O'nun amacının ruhun 

mükemmelleştirilmesi olduğunu fark etmiş olsalardı, varoluşları farklı ve eserleri farklı olurdu. Ancak 

insan, ilk adımlarından itibaren, kendisini sadece kısa bir süre için emrine verilmiş olanın sahibi olarak 

gördü ve asil işler için kendisine emanet edilmiş olan her şeyi dürüst olmayan amaçlar için kullandı. 

3 Bu dünyanın, ruhunun mükemmelliğini umursamadan, bilimiyle yalnızca dünyevi olanın 

ihtişamını ve gücünü keşfetmeye nasıl çabaladığını görün. Ancak ruh yetilerini geliştirmezse ya da içinde 

var olan erdemleri uygulamazsa, yaşamında sevgi ya da gerçek merhamet duygularına sahip 

olamayacaktır. 

4 Pek çok kişi ruhunu dünyada hüküm süren bu materyalist, yozlaşmış ve bencil yaşamdan 

kurtarmak istiyor. Ancak kendilerini özgürleştiremezler çünkü yaşam mücadelesi onlar için o kadar 

karmaşık, acı ve zordur ki, ruh bile insan yaşamının endişelerine ve sorunlarına bağlanır. 

5 Dünyadaki varlığınız daha kolay olsaydı, yaşam mücadelesi de daha az olurdu ve ruhunuzun 

kendisine gelen görevleri yerine getirmekle meşgul olması için özgürlüğe ve zamana sahip olurdunuz. 

6 İnsanlığın dönüşümünü sağlamak size düşmez, benim küçük öğrencilerim, çünkü bu sizin 

güçlerinizin ötesinde bir iştir. Ama insanları içinde yaşadıkları büyük hatalardan kurtaracak olan bu ilahi 

mesajı yaymalısınız. 

7 Böylesine kuru tarlalara ruhani tohum ekme işi, tüm büyük işler gibi inanç, sevgi ve çaba 

gerektirir. Bu nedenle, size İlahi planlarımın gerçekleşmesinden bir an bile şüphe etmemeniz gerektiğini 

söylüyorum; çünkü şüphe ederseniz, etkili hiçbir şey elde edemezsiniz. Göreviniz, şu anda hazırlamakta 

olduğum bu öğrenci birliğinin üyeleri olarak çalışmaktır. 

8 Bu ruhani çalışmanın kurucuları olduğunuzu düşünmeyin. Daha önceki çabaların, daha önceki 

zamanlarda kardeşleriniz tarafından başarılan diğer çalışmaların devamcıları olduğunuzu anlayın. 

9 İşte bu nedenle size bugün getirdiğim öğretinin daha öncekiyle aynı olduğunu ve her zaman öyle 

olduğunu söyledim - eğer onda herhangi bir farklılık keşfederseniz, bu yalnızca dışsal biçimle ilgilidir. 

Çünkü her çağda size öğretimi verdiğim biçim, insanlığın ulaştığı ruhsal gelişime ve ayrıca Kendime hitap 

ettiğim insanlara göre olmuştur. 

10 Kaderiniz bu zamanda Beni kabul etmekti. Göreviniz, geçmiş zamanlardaki elçilerime ve 

havarilerime emanet ettiğimden daha az önemli olmayacaktır. Sözüm, işlerinizin saflığıyla birlikte, 

insanların yüreklerinde çiçek açacak verimli bir tohum olacaktır. 

11 Benim sözlerim ve sizin örneğinizle, yüzyıllardır ruhani olandan uzak bir yaşam süren insanların 

ve ulusların yaşamlarını değiştirebilir misiniz? 

12 Bu öğretide üstat olmaya hazır olana kadar kendinizi önceden hazırlamanız gerektiğini anlayın ve 

sanki küçük bir çocukmuş gibi sevgiyle hemcinslerinizin elinden tutarak onlara ilk dersten son derse kadar 

adım adım rehberlik edebilirsiniz. 

13 Hiç kimse şimdiki zaman gibi değerli bir zamanı boşa harcamasın ya da şimdiki zamanı gerektiği 

gibi kullanmadan geleceğin görevini yerine getirmesini beklemesin, ki savaş saati geldiğinde umutsuzluğa 

kapılmamak için şimdilik kalbinizde olması gereken budur. Vaaz edeceğiniz şeye olan güveniniz tam 

olmalı ve öğütlerinizin eksantrikler ve materyalistler tarafından kolaylıkla geçersiz kılınacağı korkusunu 

ortadan kaldırmalısınız. 

14 Kim korkuyorsa, bunu Benim gerçeğime tam olarak ikna olmadığı için yapıyor ve bu kişi için 

iman ateşi yüreğinden alevlenene kadar sınanmak gerekiyor. 

15 Öğrenci Üstat olma lütfuna eriştiğinde, onun varlığı ve sözleri sevgi dolu, dostça ve ikna edici 

olacaktır. İlk andan itibaren güven telkin edecek şekilde hareket edecektir. Sözü, konuştuğu şey hakkında 

gerçekten bilgi sahibi olduğunu, öğrettiği şey hakkında mutlak bir inanca sahip olduğunu ve daha yüksek 

bir ışığın onu aydınlattığını kanıtlayacaktır. İyi öğrenci düşmanlarının saldırısına uğradığında, onları 

sakince bekleyecektir, çünkü yüreği hiçbir şeyden korkmayacaktır ve kendisine öğretene olan güveni 

tamdır. 
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16 Size doğrusunu söyleyeyim, öğrencim olmak için Beni izlemek isteyen, ikiyüzlülük giysisini 

çıkarıp Üstat'ta gördüğü içtenlik ve doğruluk giysisini giymelidir, çünkü Ben Doğruluk'um. 

17 Sağırların duyabilmesi ve körlerin mesajımın ışığını görebilmesi için hakikat ekicilerinin 

yeryüzünde görünmesi ve merhemimi her yere yayması gerekir. 

18 Tanrı yarattıkları için yalnızca iyilik ister. Bu iyiliğin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapan herkes 

kutsanmıştır. 

19 Sözlerimin ve yaptıklarınızın yankısı pek çok yerde duyuluyor - sandığınızdan da öte. Her ne kadar 

tezahürümle ilgili haberlerin ulaştığı şüpheci insanlar, bu çekişme dünyasını kardeşçe bir aileye 

dönüştürecek bir öğretiye inanamıyorlarsa da, bu kuşkuculuk sizi ilgilendirmesin ve onların din 

değiştirmeleri için kaç yıl geçmesi gerektiği de. Mücadele edin, bu iş için çalışın, çünkü bu şekilde yavaş 

yavaş bir uyum dünyası yaratacaksınız ve tohum giderek daha fazla yayılacak. 

20 Millet, içinde bulunduğumuz zaman sizin için bir sınav zamanıdır - bunu kullanın. Daha sonra 

tövbe edip "Tanrım, zayıflığımı bağışla" demenin size hiçbir yararı olmayacaktır. Size kaçırdığınız fırsatı 

yeniden kazanamayacağınızı söylüyorum, ancak yasalarımın eserleri ve tanıklıklarıyla. 

21 Size bu babacan öğüdü bırakıyorum ki, size söylediğim her şey üzerinde düşünebilesiniz ve tıpkı 

Cennetteki Babanızın Kendisi için yarattıkları için bir sevgi, yaşam ve öğreti planı tasarladığı gibi, siz de 

O'ndan esinlenerek kendiniz için bir sevgi, alçakgönüllülük, itaat, sebat ve kurtuluş planı tasarlamalısınız. 

22 İnsan, çoğu zaman insani olanın geçici, ruhani olanın ise ebedi olduğunun farkında olmasına 

rağmen, ruhani yaşamından çok insani yaşamıyla ilgilenmiştir. Medeniyetinde ve biliminde ilerleme 

kaydetmiş olmasına rağmen, ruhsal olarak hareketsiz kalmasının ve dinlerinde uykuya dalmasının nedeni 

budur. 

23 Birbiri ardına gelen dinlere baktığınızda, hiçbirinin gelişme, ilerleme ya da mükemmellik kanıtı 

göstermediğini göreceksiniz. Her biri en yüksek hakikat olarak ilan edilir, ancak bunu savunanlar her şeyi 

onda bulduklarını ve bildiklerini düşündüklerinden, bir adım daha ilerlemek için hiçbir çaba göstermezler. 

24 İlahi vahiyler, Tanrı'nın yasası, benim öğretilerim ve bildirilerim, insanın evrime tabi bir varlık 

olduğunu en başından beri anlamanızı sağlamıştır. O halde neden mezheplerinizden hiçbiri bu gerçeği 

doğrulamıyor ve onaylamıyor? Sana söylüyorum: Yalnızca ruhu uyandıran, içinde ışık yakan, onu 

besleyen ve ona kendi içinde tuttuğu şeyi ifşa eden, her tökezlediğinde onu ayağa kaldıran ve durmadan 

ilerlemesini sağlayan öğreti - yalnızca bu öğreti hakikatten ilham alır. Ama öğretilerimin size her zaman 

açıkladığı şey tam olarak bu değil mi? Yine de uzun bir süre boyunca ruhsal açıdan hareketsiz kaldınız 

çünkü ruhunuzu ilgilendiren şeylerden çok dünyadaki yaşamınızı ilgilendiren şeylerle ilgilendiniz. Ancak 

ruhani olanı tamamen terk etmemek için, dinlerinizi öyle bir şekilde şekillendirdiniz ki, yeryüzündeki 

işlerinizi ve görevlerinizi tamamlamanıza en ufak bir müdahalede bulunmadılar. O zaman, bu dini 

geleneği takip ettiğinizde, Tanrı'ya karşı adaletli davrandığınızı düşünür, vicdanınızı rahatlatmaya çalışır 

ve cennetin krallığına girişinizi güvence altına aldığınıza inanırsınız. 

25 Bu ne cehalet, insanlık! Ne zaman gerçekliğe uyanacaksın? Dini geleneklerinize uyduğunuzda 

Bana hiçbir şey vermediğinizi ve ruhunuzun da boş çıktığını fark etmiyor musunuz? 

26 Kiliselerinizi terk eder ve 'Artık Tanrı'ya karşı görevimi yerine getirdim' derseniz, büyük bir 

yanılgıya düşmüş olursunuz, çünkü Bana bir şey verdiğinizi sanırsınız, oysa Bana hiçbir şey 

veremeyeceğinizi, ancak Benden çok şey alabileceğinizi ve kendinize çok şey verebileceğinizi bilmeniz 

gerekir. 

27 Yasa'nın yerine getirilmesinin bu yerlere gitmekle sınırlı olduğunu düşünüyorsunuz ve bu da bir 

başka büyük yanılgıdır. Çünkü bu yerler, öğrencinin ilerisi için öğrenmesi gereken okullar olmalıdır. 

Günlük yaşama döndüğünde, öğrendiği dersi pratik olarak uygulamalıdır ki bu da Yasa'nın gerçek 

anlamda yerine getirilmesidir. 

28 Kardeşler arasında ne kadar çok anlaşmazlık olduğunu, eşler arasında ne kadar çok trajedi 

yaşandığını, ne kadar çok ahlaksızlık ve erdemsizlik olduğunu, uluslar arasında ne kadar çok savaş 

olduğunu görüyor musunuz? Her şeyin nedeni sizin ilahi yasaları terk etmeniz ve onlardan 

uzaklaşmanızdır. 

29 İnsanlar ruhani eğitimden yoksundurlar, gelişimleri hakkında bilgi sahibi değildirler. 

30 Bu dünyaya birçok biçimde inen delici acı, insanlar tarafından işlenen hataların etkisidir. Yine de 

adaletimin farkında değiller - bazıları hırstan, bazıları da nefretten kör olmuş durumda. 
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31 İnsanlar arasındaki kötülüğü kim ortadan kaldırabilecek? İnsanüstü bir acı mı, yoksa sonsuz 

kederli bir sınav mı? Hayır, millet. Acı sadece kısa bir süreliğine durduracaktır. Ancak bu kısa süre 

insanların düşünmesine, öfkelenmesine ve tekrar sakinleşmesine hizmet edecek ve o zaman onları 

kurtarabilecek tek gücü, tek ışığı, yani benim yasamı hissedecekler. 

32 Öğrencilerim, size verdiğim vahyin anlamını kavrayın. Bu mesajın insanların ruhları için ne kadar 

önemli olduğunu düşünün. O zaman neden sizinle konuşmaya geldiğimi ve neden bir süreliğine aranızda 

tezahür ettiğimi anlayacaksınız. 

33 Ah, keşke hepiniz dinlerinizden ve takip etmeniz gereken ibadet biçimlerinden bahsettiğimde sizi 

yargılamaya ya da incitmeye çalışmadığımı bilseydiniz! Keşke Üstadın birbirinizi sevmeye ve Ruh'un 

öğretisini insan yaşamınıza uygulamaya yönelik ilahi arzusunu anlayabilseydiniz! Ama yüreğinizin hâlâ 

katılaşmış olduğunu ve tıpkı geçmişte yaptığınız gibi, yeni elçilerime eziyet edeceğinizi ve yeni 

vahiylerimle alay edeceğinizi biliyorum. 

34 Tüm bunlara rağmen ışığım Doğu'dan Batı'ya şimşek gibi çakacak ve ruhları özgür kılacak. 

35 Dua edin, öğrencilerim ve dualarınız bu talimatı anladığınızın göstergesi olsun ki, yarın benim 

öğretici sözümle edindiğiniz bilgiyi işlerinizle ifade edebilesiniz. 

36 Size emanet ettiğim işi anlamak için mücadele etmelisiniz, çünkü tanıklıklarınızın öz ve hakikat 

içermesini sağlayacak tek şey bu olacaktır. 

37 Şunu da anlayın ki, öğretilerim hakkındaki bilginiz yeterli değilse, içinizdeki ışığın düşmanları 

çalışmalarımla savaştığında inancınız ve kanaatleriniz tehlikeye girecektir. 

38 Bu kelimeyi duymamış olmalarına rağmen dünyanın her yerinde spiritüalistlerin ortaya çıktığını 

göreceğinizi ve onların davranış biçimlerini gözlemleyip sözlerini dinlediğinizde, spiritüalizm hakkındaki 

sezgilerini ve net fikirlerini fark ettiğinizde hayrete düşeceğinizi söylemiştim. Ancak size şunu da 

duyuruyorum ki, ben ayrıldıktan sonra, yaşamları ve çalışmaları maneviyatın yadsınması olmasına 

rağmen, kendilerine maneviyatçı diyen gruplar ve mezhepler ortaya çıkacaktır. Size karşı gelecekler ve 

sizi reddetmek ve size sahtekâr demek için kusurlarınızı arayacaklardır. 

Bundan şüphe duysanız da, kendi aranızda bile - bu sözle beslenenler arasında - kardeşlerine karşı 

ayaklananlar, fitne ve yanıltma silahlarını kuşananlar olacaktır. 

39 Eğer inancınız sağlam ve bilginiz büyük değilse, bu güçlere karşı hangi silahları kullanabilirsiniz? 

40 İnancınızı düşmanlığa karşı savunmanız için size silah vermek istediğimi düşünmeyin. Onları 

reddetmeniz ve kapılarınızı onlara kapatmanız bir yana, onlarla tartışmanızı bile istemiyorum. Benim 

isteğim, görevlerinizde sakin kalmanız, böylece asla şaşırmamanız ve sizi aramaya gelenlerin sizi dua 

ederken ve Sözümü çalışırken bulmasıdır. 

41 Çalışmalarınızın doğruluğu, sizi yok etmek isteyenlere karşı kullanmanız gereken en iyi silah 

olacaktır. 

42 Saflarımda sadık askerler istiyorum, gerçeği nasıl savunacaklarını bilen cesur askerler, 

cehaletleriyle işimi onurlandırmak yerine kirleten fanatik lejyonlar değil. Savaş karşısında cesaretini 

kaybeden ve kendilerini savaşamayacak durumda gördükleri için kaçan imanı zayıf insanlardan oluşan 

kalabalıklar istemiyorum. 

43 Kendinizi inceleyin ve eğer Beni bu kadar uzun süre dinledikten sonra mücadele edemediğinizi 

hissediyorsanız, bu size sözümü kullanmadığınızı, çağrımın amacını anlamadığınızı ve Benim bildirimde 

durmadan çalan uyandırma çağrısını duymadan uyuduğunuzu anlamanızı sağlayacaktır. 

44 Size kaybolduğunuzu ve zulmedenler tarafından kaçınılmaz olarak yenilgiye uğratılacağınızı 

söylemiyorum. Hayır, tam tersine, ister ruhani ister insani nitelikte olsun, çalışmalarınızı derinlemesine 

incelemek için zamanın hala uygun olduğunu söylüyorum - hatalı, yanlış ve İşime layık olmayan her şeyi 

keşfedebilmeniz için eylemlerinizi yakından gözlemleyin. Eylemlerinizin doğruluk ve saflıkla 

işaretlenmesini bir kez başardığınızda, korkacak hiçbir şeyiniz kalmayacaktır. Çünkü gerçek spiritüalizm 

sizi tüm yasaların yerine getirilmesi yoluna sokacaktır, bu yüzden hiç kimse sizi kınayamayacaktır. 

45 İman silahlarının yalnızca kendinizi savunmak için kullanılmayacağını, sorumluluğunuzun 

kendinizi aşacağını bilmelisiniz. Çünkü her birinize, kendilerini denemelerden kurtarıncaya kadar 

gözetmesi, dua etmesi ve savaşması gereken bir kalabalık emanet edilmiştir. 
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46 Beni daha birçok sabah ibadetinde dinleyebilecek, bilginizi ve imanınızı güçlendirebileceksiniz. O 

zaman varlığınızda bilinmeyen bir güç ve sınırsız bir güven hissedeceksiniz. Bu kendine güven ve 

mücadele karşısındaki bu sükûnet size imanla verilecek ve bilgi Sözümde bulduklarınıza değer katacaktır. 

47 Sizden bir barış halkı oluşturmanızı istiyorum. Bunun için seni sevgimin örtüsüyle sarıyorum. 

48 Sevgili insanlar: Bugün Benimle Ruh'un diliyle konuştunuz ve Ben de size esenliğimle yanıt 

verdim. 

49 Savunmanız olan bu Sözü yakında artık duymayacağınızı düşündüğünüzde, üzüntüyle doluyor ve 

görünüşte uzun olan bu zamandaki gelişlerimin gerçekte kısa olduğunu düşünüyorsunuz. Ama sana 

soruyorum: Benim dönüşüme ne diyorsunuz? Size Sözümü verdiğim zamanı işaret eden 1866 ile 1950 

yılları arasını kapsayan dönem mi? 

50 Size doğrusunu söyleyeyim, insanın anlayış organı aracılığıyla yapılan bu tezahür, Beytanya'da 

öğrencilerime duyurulduğu gibi, Benim "buluttaki ruh" olarak tam anlamıyla geri döneceğim Ruh'tan 

Ruh'a diyalog zamanına girmeniz için sadece bir hazırlık olmuştur. 

51 Ses Taşıyıcısı aracılığıyla size verdiğim bu talimatı, Üstat'ın ışığını artık aklınızın değil, ruhunuzun 

alacağı o zamana hazırlık olarak kabul edin. 

52 Bu sizin için yeni bir vaat ve yeni bir hedeftir. Ses taşıyıcısı aracılığıyla aldığınız mesajın bir insan 

aracılığıyla verildiğini ve ne kadar ruhsallaşmış olursa olsun, kusurlardan ve kirliliklerden tamamen 

arınmış olmadığını unutmayın. Böylece, şimdi Sözümün konseri ruhunuza doğrudan ulaştığında, vericilere 

gerek kalmadan, önce işitme duyunuzdan ya da beyninizden geçmek zorunda kalmadan alacağınız 

mükemmelliği hayal edebilirsiniz. Önce ruha ulaşacak ve ruh, ruhu aydınlatma ve kalbi yüceltme görevini 

üstlenecektir. 

53 Kendinizi ilahi bir şeyle beslemek için anlamını aramanız gereken bu öğretiyi uzun zamandır 

duyuyorsunuz. Yarın, ruhtan ruha ilham alabildiğinizde, ruhunuzun aldığı artık insan sözleri değil, ilahi öz 

olacak ve bu özü düşüncelere, kelimelere ve eserlere aktarma göreviniz olacak, böylece Rabbiniz ve 

insanlık arasında aracılar olabileceksiniz. 

54 Anlayın ki, öğrencilerim, ses taşıyıcılarım tarafından yapılan bu duyuru dönemi size ilahi dili 

anlamayı öğretmek amacıyla yapılmıştır. Bu, Üstat'ın öğrencilerine verdiği temel ders olmuştur. 

55 Bu Sözü işitirken, bugün Benim Varlığımı hissediyorsunuz, bu yüzden artık onu işitmeyeceğiniz 

günden korkuyorsunuz. Ama sana söylüyorum: Benimle ruhtan ruha iletişim kurarsanız, varlığım 

öğrencilerim tarafından daha da büyük bir netlik ve saflıkla hissedilecektir. 

56 Beni yüreklerinde böyle hissedenlerin sevinci büyük olacaktır. Asla, "Efendi yakında aramızdan 

ayrılacak" ya da "Rab'bin bizi Sözü'nden yoksun bırakacağı gün yaklaşıyor" demeyeceklerdir. Hayır, o 

zaman öğrenciler, Baba'nın her zaman çocuklarıyla birlikte olduğunu, onları hiç terk etmediğini, Benimle 

birlikte olmayı her zaman bilmeyenlerin insanlar olduğunu bileceklerdir. 

57 Bugün, diyorsun ki: "Tanrı içimizdedir", ama bunu hissetmeden ya da anlamadan söylüyorsunuz, 

çünkü maddileşmeniz Varlığımı varlığınızda hissetmenizi engelliyor. Ancak ruhsallaşma bir kez 

yaşamınızın bir parçası olduğunda, her insanda Varlığımın gerçeğini deneyimleyeceksiniz. Sesim 

vicdanlarda yankılanacak, içsel yargıç duyulacak ve Baba'nın sıcaklığı hissedilecektir. 

58 Size pek çok şey öğretiyor ve yeni zamanın gelişini sevinçle karşılayabilmeniz için sizi 

hazırlıyorum. Ama yine de son sözümün söyleneceği gün yaklaşırken pek çok yürekte hüzün görüyorum. 

Ağlayanlar ve üzüntüye boğulanlar, Beni duymuş ama anlamamış olanlardır ve deneme saatinde hazırlıklı 

olmayacaklardır. 

59 Size her zaman şunu söyledim: Ses taşıyıcılarının coşku içinde telaffuz ettikleri bu kelimelerin 

özündeki ilahi anlamı arayın. Bu ifadelerin dışsal biçimiyle yetinirseniz, insandan gelen pek çok söze 

tanrısal bir karakter verirsiniz ve o zaman yeni bir fanatizme ve putperestliğe düşme yolunda olursunuz. 

60 İnsanlığa Müjde'yi getirmeye yazgılı olduğunuzu, size öğrettiğim sevgi, sabır ve merhametle 

hemcinslerinizi eğitme yolunda olduğunuzu, gerektiğinde dersleri tekrarladığınızı ve ilk sayfaları 

hatırlamak gerektiğinde geri döndüğünüzü anlamalısınız. 

61 Size birçok kez insan var olmadan önceki ruhsal yaşamdan - insanın yeryüzünde ortaya çıkışından, 

ilk emirlerimden ve ilk vahiylerimden nasıl söz ettiğimi hatırlayın. Size insanlığın çağlar boyunca izlediği 

yoldan, başarılarından ve sapmalarından, yükselişinden ve düşüşünden ne kadar sık bahsettiğimi hatırlayın 

- size bıraktıkları büyük ve asil örnekler nedeniyle isimleri saygıyla korunan aydınlanmışların yanı sıra, 
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onlar gibi davranmayasınız diye ahlaksızlıkları insanlık tarihine silinmez bir şekilde yazılan diğerlerinin 

isimlerini de. 

62 Aracılığıyla mesajlar, emirler, kehanetler ve öğretiler aldığınız elçilerimin isimlerini size 

hatırlattım. 

63 Böylece önceki tüm öğretilerin içeriğini tek bir öğretide birleştirdim. 

64 Spiritüalizm, üç Ahit'in tek bir ruhani kitapta birleştirildiği mirastır. 

65 Tüm öğretilerim sizi 1950'den sonraki mücadeleye hazırlamayı amaçlamaktadır - artık ruhlar 

dünyasını "hediye taşıyıcıları" aracılığıyla duymayacağınız bir zaman. O da bu tezahür biçimi için 

zamanını sınırlamıştır. Ancak bu kutsanmış varlıklar, koruyucu melekler, danışmanlar, teselli ediciler ve 

bu halkın koruyucuları, bu zamandan sonra onları hatırlamaya, varlıklarını hissetmeye ve yardımlarını 

almaya devam etmeniz için sizi hazırladılar. 

66 Ruhlar dünyası bu sefer ne için geldi? - Sözleri ve eserleri aracılığıyla Öğretimi açıklamak, 

vahiylerimi yorumlamayı öğretmek ve anlamlarını anlamanıza yardımcı olmak. 

67 Asla size gereksiz öğretiler vermediler, henüz bilmenizin zamanı gelmemiş şeyleri size 

açıklamadılar, asla merakınızı uyandırmak ya da size gizemli bilimler veya yetenekler aşılamak için 

gelmediler. Onların misyonu farklıydı, ruhlarının büyüklüğü ve ışıkları sıradan maddeselleştirmelere 

düşmelerine izin veremezdi çünkü onlar sevgi yasasını ruhlarının ideali haline getirmişlerdi. 

68 Bu ruhani dünya, kısa bir süre için insani bir şekilde iletişim kurmak, cömert kardeşliğinin 

izlenimini, varlığının tanıklığını ve insanlar arasındaki varlığının kanıtını bırakmak için ilahi emirle geldi. 

69 Sizinle artık insan dudakları aracılığıyla konuşmadıklarında, sizden uzaklaşmayacaklarını - tam 

tersine - söylediler. Gelecek günlerde onların varlığını daha da yakından hissedebilmeniz için 

duyarlılığınızı arzuluyorlar. 

70 Eğer siz, insanlar, yeteneklerinizi kullanmayı öğrenirseniz, eğer gerçekten ruhlar dünyasıyla uyum 

içinde olursanız - gerçekten, size söylüyorum, yolunuzda harikalarla dolu bir iz bırakacaksınız. 

71 Bu zamanda, bu çok sayıdaki insan arasından güçlü fikirli olanların, iyi peygamberlerin, iyi 

danışmanların - yaşamları ve sözleriyle insanları Benim tarafımdan işaretlenen yolda nasıl 

yönlendireceklerini bilenlerin - talimatlarımın sayfalarını nasıl lekesiz tutacaklarını bilenlerin ortaya 

çıkması gerekir. 

72 Size sözünü ettiğim bu güçlü fikirli kişiler kimler? Size sadece şu anda onları sözümle 

hazırladığımı söylüyorum ki, bu tezahürün sonu geldiğinde, ayağa kalkıp insanları cesaretlendirsinler ve 

inançları sayesinde kalabalıkların dağılmasına izin vermesinler. 

73 Onların dudaklarından dökülen sözler size her zaman sizi insanlarla iletişimimin tanıkları olarak 

bıraktığımı hatırlatacak ve size durmaksızın benim Ruh'ta geldiğimi insanlığa duyurmakla 

görevlendirildiğinizi söyleyeceklerdir. 

74 Artık insan olmaya ya da insanlar arasında bedenlenmeye gelmeyeceğim, artık bu dünyaya 

bedenlenmeye gelmeyeceğim. Bunu dostlarınıza anlatmalısınız, bu sizin haçınızın bir parçasıdır. Ama 

buna dayanabileceğinizi biliyorum. 

75 Rahat olun, çünkü size daha önce Cyrenaeus'un İsa'yı çarmıhın yükü altında bitkin gördüğünde 

O'nun için yaptığını, bugün Ben de yardımıma ihtiyaç duyan herkes için yapıyor, kaderinizin çarmıhına 

yükseleceğiniz hayatınız olan dağın zirvesine kadar onlara adım adım eşlik ediyorum. 

76 O anda kalbinizin açılmasına izin vererek bir işi tamamlamanın ne kadar tatmin edici olduğunu 

deneyimleyeceksiniz, tıpkı Üstadın sevgi, yaşam ve bağışlamadan söz eden kanı dökmek için açılan tarafı 

gibi. 

77 Bu, şu anda spiritüalist Üçlübirlikçi-Meryem halkının kalbine ekmekte olduğum öğretidir. 

78 "Spiritüalist insanlar" çünkü İlahi Ruh'un ışığını alırlar; "Üçlübirlikçi" çünkü Tanrı'yı Kendisini 

insanlığa tanıttığı vahyin üç aşamasında tanırsınız; ve "Marian" çünkü bu İlahi şefkati sizi Baba'ya götüren 

merdiven, sizi güçlendiren, teselli eden ve arındıran, kibrinizi ortadan kaldıran ve sizi Rab'bin önünde 

uysallık ve alçakgönüllülükle dolu çocuklara dönüştüren Avukat olarak tanırsınız. 

79 Bu en şefkatli sevgiyi unutmayın, çünkü Bana ulaşmak için her zaman yeterince hazır değilsiniz. 

Ama O'na güvenirseniz, yakında yardımını hissedeceksiniz. 

80 Unutmayın, "Çocuklar gibi olmadıkça, göklerin egemenliğine giremezsiniz." 
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Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 266 
1 Ben efendiyim. Sonsuz öğretinin öğretici sözünün tadını çıkarmaya gelin. Kendimi bu beyinler 

aracılığıyla tanıtmadığım zamanlarda bile, Öğreten Sözüm mevcuttur. 

2 Size Sözümü sadece kısa anlar için veriyorum, çünkü o kadar olgunlaşmamışsınız ki, sonsuzlukta 

durmaksızın yankılanan ve tüm varlıklara, farklı yaşam dünyalarındaki tüm ruhlara seslenen ebedi talimatı 

duymaya tahammül edemezsiniz. 

3 Size sadece gerçeği söylüyorum. Neden birçok kişi size açıkladığım şeylerden şüphe ediyor? Siz de 

bir gerçeksiniz. Nasıl oluyor da kendi gerçeğinize ve varlığınıza inandığınız halde benimkine 

inanmıyorsunuz? Gerçeğin tek olduğunu bilmiyor musunuz? 

4 Burada size kısa, küçük bir öğreti adresi veriyorum ki bunu kavrayabilesiniz, anlayabilesiniz. 

Ancak bu formda bile, daha sonra unutmak için sadece kısa bir süre saklıyorsunuz. 

5 Gerçeğin ışığının her zaman yanık olduğu ruhani krallıkta, öğreti sözüm sonsuzdur ve onu 

duyanlar duymaktan asla bıkmazlar, çünkü onlar için benim öğretilerim onların yaşamıdır, tıpkı sizin için 

soluduğunuz hava gibi. Ruhlarında benim öğretici sözüm olmadan, sadece kendilerini onu duymaya hazır 

hale getirmedikleri için bu dünyada yaşayanların vay haline! Bunlar arasında, yardım alamadıkları için 

umutları sönen, yüreklerinde Tanrı'ya dair bir fikir olmayan, kaybolmuş, kör ve sağır olan ne kadar çok 

kişi vardır. Ama sana soruyorum: Ruhun yolu ve ışığı olan ilahi emirleri varlıklarından silmiş olanlar 

nereye giderler? 

6 Gemileri yönünü şaşırdığı ve deniz fenerinin ışığını keşfedemedikleri için kazaya uğrayan zavallı 

yaratıklar. 

7 Sizi arıyorum ve size ışığımı veriyorum ki yola girebilesiniz ve ondan Üstadın size yaşam boyunca 

durmaksızın verdiği öğretinin ne olduğunu anlayabilesiniz. 

8 Zihinsel olarak güçlü olmayan bir kişinin fiziksel olarak güçlü olmasının ne faydası var? 

9 Sizi yüz çevirdiğiniz gerçeğe, hakikate yaklaştırıyorum. Çünkü ruhun yaşamı olan daha yüksek 

yaşamı reddettiğinizde, kendinizi maddi dünyanın yaşamı olan daha düşük yaşama teslim ettiniz. 

10 Gerçek yaşam yoluna dönün ve bir kez daha gerçek varlığınıza yakın olacaksınız. Size bahsettiğim 

yol, ruhsal olanla fiziksel olanı dengelediğinizde, kendi içinizde taşıdığınız gerçeği bildiğinizde 

bulacağınız yoldur. Çünkü o zaman varlığınızın ruh olan yüksek kısmı şöyle diyecektir: "Işığı getiren, yolu 

bilen, yasaya sahip olan benim. Dolayısıyla bedenimin eylemlerini belirleyen ve yöneten ben olacağım." 

Bu şekilde konuştuğunuzda, bunun nedeni ışığın varlığınızda parlaması ve yansımasının insan kalbine 

ulaşmasıdır. 

11 Ah, keşke bedeniniz ruhunuzun vizyon yeteneği sayesinde aldıklarını özümseyebilseydi! Beden, 

maddileşmesi nedeniyle ondan hiçbir şey algılamasa bile, ruh görmekten asla vazgeçmez. Ruhunuzu nasıl 

yorumlayacağınızı ne zaman bileceksiniz? 

12 Sözlerime kulak verin, size zorluklarla savaşmayı ve onları yenmeyi, sınavlardan kaçmamayı, 

fedakârlıklar karşısında umutsuzluğa kapılmamayı öğreten öğretimi benimseyin. 

13 Öğrencilerime her zaman söylerim: Korkmayın, size tüm denemelerde muzaffer olmanız için 

ruhun gücünü verdiğimi anlayın. Ruhun gücü bedeninkinden daha yüksektir. Ancak insani sorunlarınızın 

yoğun sisi hiçbir şey görmenize engel oluyorsa, bu sisi imanın ışığıyla dağıtın ve dağıtın. Sonra, bu sisin 

ötesinde, sonsuzlukla birleşen ve sizi ilerlemeye ve huzurla dolmaya davet eden bir ufuk göreceksiniz. 

14 Kendi sorunlarının üstesinden gelmeyi öğrenenler, daha sonra mücadelelerinde onlara yardımcı 

olmak için diğer insanların sorunlarıyla yüzleşeceklerdir. 

15 Bu hayatın bir savaş olduğunu ama kazanmaya mahkum olduğunuzu bilin. Çünkü her birinizin 

içinde olan ışığım, kötülüğün karanlık güçleri tarafından asla yenilgiye uğratılmayacaktır. 

16 Muzaffer olmalısınız, çünkü yalnızca zaferiniz sayesinde bu yaşamda ve ruhsal yaşamda size 

açıklanacak olan gizemlerin ifşasını alacaksınız. 

17 Çağlar boyunca savaşan insanlar: Artık bu şekilde mücadele etmeyeceğiniz zaman gelecektir. 

"Sisler", sıkıntılar, sorunlar ve denemeler sona erecek - hem kendinizinkiler hem de başkalarınınkiler. 

18 Size komşunuzun kederli yaşam yolunda ona yardımcı olmanız gerektiğini söylediğimde aldırış 

etmeyin. Güçlü ruhlar kendilerinin ve başkalarının çilesine katlanabilir ve küçük ve zayıf ruhlara 

memnuniyetle yardım edebilir. Her zaman iyileşecek yaralar ararlar. 
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19 Acı çekenlerle konuştuğunda yaraları iyileştiren, onları kapatan ve unutturan kişinin sözü kutlu 

olsun. Bu kişi kalbine koyduğum merhemin görevini biliyor. 

20 Kendisini zorluklar ya da tehlikelerle çevrili bulduğunda, ruhunun gücüne yalvaran, beden 

merkezli ruhun korkusunu yenen, savaşan, fetheden ve zafer kazanan kişi güçlüdür çünkü iman ona ruhun 

neler yapabileceğini öğretmiştir. 

21 Size şunu söylemek istiyorum: Mücadelenin sizi çağırdığı her yerde, bilgelik, adalet ve inancın 

önlerine çıkan zorlukları ve saf olmayan tutkuları her zaman aşacağına dair mutlak bir güvenle kendinizi 

hazırlamalısınız. 

22 Yeteneklerinizin ortaya çıkmasının ne kadar zaman aldığını biliyor musunuz? Ruhun canlandığı 

andan beri onların içinizde olduğunu söylüyorum. Bedene ve dünyaya şunu söyleyebildiği zaman ruhun 

sevinci ne kadar büyük olacaktır: Seni fethettim! 

23 Öğrencilerim, ruhun gelişiminde ihtiyaç duyduğu tüm öğretileri size verdim. 

24 Ne mutlu gerçeği tanıyanlara, çünkü onlar "yolu" çabucak bulacaklardır. Diğerleri her zaman ilahi 

öğretileri reddeder çünkü onların çalışmaları benimkilerden daha üstün görünür. 

25 Hepinizi seviyorum. Ben koyunlarını çağıran, onları birleştiren, sayan ve her gün daha fazlasını 

isteyen çobanım - onları besleyen ve okşayan, onlarla ilgilenen ve bazen hepsinin itaat etmediğini 

gördüğünde ağlasa da çok olduklarını gördüğünde sevinen çobanım. 

26 İşte yürekleriniz bunlar: Birçoğunuz Bana geliyorsunuz, ama Beni gerçekten izleyenler çok az.  

27 Dudakları aracılığıyla size Sözümü ilettiğim ses taşıyıcılarına dikkat edin: Görevlerinin haçını 

üstlendiler. Pek çok kişinin yeteneklerinden şüphe ettiğini bilirler, yine de uysalca yollarına devam ederler. 

İkinci Çağ'daki insanların da Benim Mesih olmadığımı, Mesih olmadığımı söylediklerinde Benden şüphe 

ettiklerini hatırlıyorlar. Gerçeği kabul etmeyenler tarafından çarmıha gerildiğimi hatırlıyorlar. Bu nedenle, 

görevlerinin haçını teslimiyetle üstlendiler. 

28 İnsanlar, Ben sizinle birlikteydim, sevgi örtüm Beni dinlediğiniz toplanma yerinin ötesine yayıldı. 

İstisnasız hepiniz Benim Ruhum ve sevgimle dolup taştınız. 

29 Benim Sözüm sessiz bir huzur yeridir. Yorgun, üzgün, bitkin veya hasta hissettiğinizde onu arayın. 

İçinde yaşamak ve savaşmak için cesaret, sağlık ve inanç bulacaksınız. 

30 Sizden isteğime sadık, alçakgönüllü ve itaatkâr olmanızı ve asla gücümü sınayanlar ya da 

adaletime güvenmeyenler gibi olmamanızı istiyorum. Çünkü bunu yapan kişinin kendisini yargılayacağını 

biliyorsunuz. 

31 Kendimi bu biçimde tezahür ettirdiğime inansanız da inanmak istemeseniz de: Bu tezahürün 

özünde var olan şeyin gerçek ya da yalan olduğuna tam olarak ikna olana kadar saygı ve nezaketle 

dinleyin. 

32 Bu tezahürün gerçekliğini inkâr edenler, işittiğiniz söze inananlara küfredenler ve sesimi 

taşıyanlarla alay edenler tarafından ne kadar çok tövbe gözyaşı döküldüğünü bir bilseniz. Bugün ne 

dudaklarından dökülen o hakaret ve saygısızlık dolu ifadeleri hangi sözlerle silebileceklerini biliyorlar, ne 

de hangi çalışmalarla Efendileriyle uzlaşabileceklerini. 

33 Yargılarınızda dikkatsiz olmamayı ya da ilk izlenimlerinizin sizi aceleyle belirlemesine izin 

vermemeyi öğrenmenizi istiyorum. Size bu ipucunu veriyorum ki, Sözümü yorumlarken ve ayrıca 

doktrinleri, dinleri, felsefeleri, tarikatları, ruhani vahiyleri veya bilimleri yargılamanız gerektiğinde, 

bildiklerinizin var olan her şey olmadığını ve bildiğiniz gerçeğin, kendisini burada bir şekilde ortaya 

koyan, ancak kendisini sizin bilmediğiniz birçok başka şekilde ortaya koyabilecek olan mutlak gerçeğin 

yalnızca küçük bir parçası olduğunu anlayabilesiniz. 

34 Bugün sizinle neden bu şekilde konuştuğumu size açıklayacağım. Bunun nedeni, bu kalabalığın 

arasında, bu insanlarla bu kadar çok konuşmama ve bu söz "Söz "den gelmesine rağmen, neden bu 

kalabalıkların tamamen yenilenmesini ya da ruhsallaşmasını sağlayamadığımı ısrarla Bana soran bir kalbin 

olmasıdır. 

Ona ayrıntılı bir talimatla yanıt verdim ve eğer saf gücümle bunu dileseydim, tüm bu günahkârları bir 

anda meleklere dönüştüreceğimi, ancak bu işin Benim gözümde herhangi bir erdem içermeyeceğini ve bu 

sözün tam da bu nedenle, bu insanların yüreklerini iman, sevgi ve tövbe fışkırana kadar öğütmek için 

akıllıca ve son derece sabırlı bir şekilde yapıldığını ekledim. 
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35 İnsanlar şiddet kullanarak dünyayı yok ediyor. Onların şiddetinin benim gücümden daha üstün 

olduğuna inanıyor musunuz? Yine de benim isteğim, hatalarını kendilerinin kabul etmeleri, düzeltmeleri 

ve sonra yıktıkları ve kirlettikleri her şeyi yeniden inşa etmeleridir, böylece onların erdemleri benim 

gözümde doğru olabilir. 

36 Siz hâlâ küçük bir halksınız. Yine de bugüne kadar Benim tezahürümün etrafında toplanan küçük 

sayının belirleyici olduğunu düşünmedim. Bunun kanıtı size verdiğim çok sayıda öğreti ve vahiydir. 

37 1950'den sonra, artık Sözümü bu biçimde almayacağınız zaman, kalplerinizde görünüşte bir boşluk 

olacak, sessizlik ve kederle dolu bazı sabah ibadetleri olacak. Ancak bundan sonra kendinizi yeniden güçlü 

hissedecek ve her şeyin Benim tarafımdan bilgelikle planlandığını ve size vereceğim son ve en unutulmaz 

öğretiyle doruğa ulaşan son öğretilerimde sizi büyük yüksekliklere tırmandırdığımı itiraf edeceksiniz. 

38 İnsan gözüyle görülemediği halde lambanızı kim söndürebilir ya da Bana sunduğunuz ruhani 

sunuyu kim soldurabilir? Sonsuzluktan beri ruhunuza bastığınız mührü söndürmeye kim cesaret edebilir? 

İnanç kalbinizde derin bir kök salmıştır ve büyümeye ve etrafınızdaki her şeyi aydınlatmaya devam 

edecektir. 

39 Sonra, mücadelelerinizden sonra, sizi maruz bıraktığım büyük sınavlardan sonra, bir mühlet 

gelecek ve ödülünüzü alacaksınız. Size başka bir Tesellici vaat etmedim, çünkü size bildirdiğim kişi 

aranızdadır. Bugün sizin aracılığınızla konuşan ve sıkıntılarınızda size yardımcı olmak için her insanın 

üzerine inen O'dur. O, yaşam yolculuğunuzda size eşlik eden, büyük savaşlarınızda sizi koruyan, size şifa 

veren ve sizi teselli eden meleklerden oluşan bu zamanda ve Ruhsal Dünyada açığa çıkan Ruhumdur. 

Büyük erdeme sahip varlıkların tüm lejyonu, duyurulduğu gibi, içinden geçmekte olduğunuz bu 

imtihan saatinde sizi teselli etmek için Benimle birleşti. Kendinizi çok şanslı sayın çünkü yeryüzünü 

dolduran sayısız insan arasından bu vahye, bu Çalışmaya nüfuz etmek ve onun büyük armağanlarına sahip 

olmak üzere seçildiniz. 

40 Sizi öğrencilerim olarak görevinizi yerine getirmeye hazır bir şekilde bırakacağım ve öğretilerim 

sırasında size duyurduğum şeylerin gerçekleştiğini yakında göreceksiniz. Dünyada Benim ruhani 

varlığımdan söz eden pek çok olay olacak ve insanlar onlara ne kadar yakın olduğumu hissedecekler. 

Çünkü insan aracılığıyla tezahürüm sona erdiğinde, tüm çocuklarımın ruhunda hüküm sürmek için onların 

hazırlanmasını, gerçek tapınmalarını beklemeye devam edeceğim. Tapınak orada olacak, Yasa ve Ruh'un 

armağanları orada açığa çıkacak ve ben sizin hayranlığınızı ve sevginizi alacağım. 

41 Uzun zaman önce size sözümü farklı uluslarda vereceğimi, ışınımın insan aklı aracılığıyla diğer 

halklarda da kendini göstereceğini söyledim ve gerçekte, orada küçük toplulukların bağrında erkekler ve 

kadınlar aracılığıyla konuştuğumu bilmeniz Benim isteğimdir. Beni duyduklarında, bazıları Beni Üstat 

olarak kabul etti, diğerleri ise yalnızca yüksek bir ruh varlığı olarak. Ama ben sözümü yerine getirdim. 

42 Konuştuğumda ve Üstat olduğumu söylediğimde, bazıları inandı, bazıları ise şüphe etti. Ama basit 

ve alçakgönüllü yaratıklar aracılığıyla söylenen sözlerimle ortaya çıkan anlam ve bilgeliği algıladıklarında, 

Ruhumun bu tezahürünün mümkün olup olmadığını merak ettiler. 

43 Ayrıca bu bildirinin sona ereceği saati de belirledim ve tanıklığınızla yeryüzünde Sözümün 

işitildiği noktalara ulaştığınızda, onlara bu bildirilerin doğruluğunu teyit edeceksiniz. Bugün şüphe duyan 

kadın ve erkekler sizin açık tanıklığınızı duyduklarında, benim onlarla birlikte olduğumu görecekler. 

44 Ne kadar az topluluğu hazırlıklı buldum! Yine de Ben hazır bulundum, her ruhu aydınlattım ve 

bazılarının diğerlerini eğitmesi ve onlara rehber olması için Bana tanıklık ettim. 

45 Size benim tezahürümden, kendi ülkesinde de aldığı sözümden söz eden bir ziyaretçiyi, bir 

yabancıyı kabul ettiğinizde, onu reddetmeyin. Aksine, size onu kabul etmenizi emrediyorum ki, sözümün 

gerçekleştiğini ve dönüşümü bekleyerek dua eden herkesin şu anda beni kabul ettiğini birlikte sevinçle 

tespit edebilesiniz. Sizi öğrencilerim yapmak için hepinizi çağırdım. 

46 Böylece size önceden işaretler veriyorum ki, birisi size bu ulusun dışında bile İlahi Işınımın açları 

doyurmak için kelimeler haline geldiğini söylediğinde şaşırmayasınız. Sevgimin herkesi kucakladığını ve 

restorasyon çalışmamın evrensel olduğunu bilin ki, Kendimi sadece ulusunuza lütuflar vermekle 

sınırlamadığımı, herkesin Benim ailemi oluşturduğunu, onları birleştirmek ve tek bir noktaya 

yönlendirmek istediğimi anlayabilesiniz: ruhanileşme. 
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47 Bu zamanda size verdiğim talimatla, önceki çağların vahiylerini tek bir vahiyde birleştirdim. Her 

birinden öğretiyi alın ve Üstadın vahiyleriyle birlikte kehanetlerinde ve öğretisinde tüm Yasa'nın özetine 

sahip olduğunuz ve bunların size ruhsallaşmaya giden yolu gösterdiği sonucuna varacaksınız. 

48 Yüzyıllar ve çağlar geçti, ama siz yasanın ve yaşamın amacını ancak bugün anlıyorsunuz. 

49 Eğer yolunuzda size birçok "mucize" bahşettiysem - siz Benim işlerimi böyle adlandırıyorsunuz - 

bu inancınızı canlandırmak içindir ve eğer sizi nimetlerle donattıysam, bu sadece iyilik yolunda huzur 

olduğunu anlamanız niyetiyle olmuştur. Mucizeler halkı yeni çölü geçme konusunda cesaretlendirmiştir. 

50 Bu esenliğin ortasında, savaş zamanı geldiğinde güçlü olmak için hazırlandınız. Duayı bir silah, bir 

kalkan, bir esin aracı, bir siper ve bir teselli olarak kullanabilmeniz için size ruhtan ruha dua etmeyi 

öğrettim. 

51 Elçilerime Rab'bin Duası'nı öğrettiğimde, onlara tüm zamanlar için bir dua verip vermediğimi 

Bana bir kez değil, birçok kez sordunuz ve ben de size o duayı söylediğimde, bunu onlara Baba'yla 

konuşmanın yüce bir yolunu, sevgi, alçakgönüllülük, inanç, saygı, teslimiyet ve güven içeren bir yakarışı 

öğretme niyetiyle yaptığımı söyledim. 

52 Sözlerimi mekanik bir şekilde tekrarlamakla yetinenler ve bu duayı kendi duaları için bir model 

olarak kullanmayanlar kötü davrandılar. 

53 Bugün size ruhunuzu yükseltmenizi söylediğimde, o dua modelini, o mükemmel duayı 

yüreğinizden silmiyorum. Sizden tek istediğim, Benimle dudaklarınızla konuşmak yerine, bunu 

düşüncelerinizle yapmanız ve kendinizi bu duayı oluşturan cümleleri birbiri ardına tekrarlamakla 

sınırlamak yerine, ruhunuzda oluşturduğunuz düşüncelerin Babamız gibi sevgiyi, alçakgönüllülüğü, 

inancı, saygıyı, teslimiyeti ve Baba'ya güveni ifade etmesi için, kendinizi onlarla esinlemenizdir. 

54 Şimdilik göreviniz, size söylediklerimi düşünmek ve incelemek ve düzgün bir şekilde açıklayana 

kadar kimseye öğretmeye çalışmamaktır. 

Şunu düşünün: Eğer spiritüalist bir öğretinin Mesih'in dünyaya öğrettiği duayı ortadan kaldırdığını 

anlasaydınız, sapkın olarak yargılanırdınız ve bu öğreti İlahi Üstadın öğretilerine aykırı olarak kabul 

edilirdi. 

55 Öte yandan, düşünceleriniz berraklaşana ve sözcükler dudaklarınızdan akıcı bir şekilde dökülene 

kadar beklerseniz, öğretilerimi kavramadan sözlerimi tekrarlamayı alışkanlık, rutin ve faydasız bir 

uygulama haline getirmiş olanları bile kolayca ikna edersiniz, çünkü zihinleri onları kavramadan 

dudaklarından dökülen güzel ve derin sözcükler üzerinde düşünme zahmetine hiç katlanmamışlardır. 

56 Öğrenciler: Öğretilerimin amacı olan ruhtan ruha duada, tüm varlığınız Yaratıcı ile konuşmak için 

bu eyleme odaklanır - tüm varlığınızdan çıkan bir sesle, ruhu elçi ve tercüman olarak kullanarak. 

57 Bu şekilde Babanıza gerçek bir hayranlık, sevgi, takdir, alçakgönüllülük ve hürmet sunabilirsiniz. 

58 Sizi barışa götürecek ve ruhsallaşmanın yolunu gösterecek olan ne bilim ne de bu zamanların 

öğretileri olacaktır. Zihinlerinizi aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için gökten bir ışık gelmesi 

zorunludur. 

59 İnsanoğlunun tasarladığı şekliyle bilim, insan kalbini ruhani olanı hissedecek ve görecek şekilde 

asla duyarlı hale getiremeyecektir. 

60 Size şunu söylemeliyim ki, eğer insanlar Beni bilimin dibinde aramak niyetinde olsalardı, bilim 

aracılığıyla Benim Varlığımı hissedebilirlerdi. Ama keşfettikleri her mucizede Beni gördükleri halde, 

sanki körmüşler gibi Beni inkâr ediyorlar. 

61 İnsanın hevesle keşfettiği doğa, durmaksızın Benden söz eder, gücümü, sevgimi ve adaletimi 

ortaya koyar. İnsan sadece bilmek ve güç biriktirmek için çabalar; Yaratıcının eserlerinde olduğu gibi, 

sevginin tüm eserlerinin ilham kaynağı ve kaynağı olması gerektiğini düşünmez. 

62 Doğanın, unsurlarının ve güçlerinin nasıl Benden bahsettiğini anlıyor musunuz? Çünkü insanların 

gözlerini gerçeğe açmaya çalışacaktır. Onun bağrından bugüne kadar sayısız ders çıkmıştır. Adalet 

çağrıları onun içinden yankılanacak, dünyanın boşluklarında sarsıntılar olacak ve uzaklarda dönen 

dünyalar da aynı şekilde ona mesajlar iletecek. 

63 Tüm bunlar olduğunda ve bilim adamı tüm gücüyle her yere yargı getiren yıkıcı güçleri 

durduramayacak kadar aciz ve küçük hissettiğinde, yaptığı işten dehşete düşerek geri çekilecek ve sonunda 

şöyle haykıracaktır: "Tanrım, bu Sensin, bu Senin varlığın, bu Senin sesin, şimdi ortaya çıkan Senin 

adaletin!" 
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64 Birçokları için bir yargı, korku ve tövbe günüdür. 

65 Acı o kadar büyük olacak ki, sanki siyah bir keder ve kasvet pelerini üzerlerini örtüyormuş gibi 

insanların içini karartacak. O zaman dua insanın ruhundan kendini çekip alacaktır. Bu dua, Baba'nın evinin 

kapısında bitkin ve hasta bir halde secde eden "Savurgan Oğul "un ıstıraplı yakarışı olacaktır. 

66 İnsanların nihayet ruhlarının gözlerini gerçeğin ışığına açtıkları o an kutlu olsun. Çünkü geçmişleri 

affedilecek ve yaşamlarında onları dönüştüren, yenileyen, yücelten yeni bir güneş parlayacak! 

67 İnsan, acı kupasını dibine kadar boşalttığında bilimin yollarında hangi saygıyla yürüyecektir! Ve 

doğanın sırlarını keşfederken ona ilham veren niyetler ve idealler ne kadar asil olacaktır! 

68 Karanlıktan sonra ışık tekrar ortaya çıkacak ve bu aydınlıkta insanlar hayata daha ruhani ve daha 

yüksek bir anlayışla bakacaklardır. Dini fanatizmin bandajı düşecek ve insanlık benim varlığımı 

hissedecek. Bu öğreti, reddedildikten ve zulüm gördükten sonra, gerçek bir ilahi vahiy olarak kabul 

edilecek ve tüm dünyaya yayılarak insanları ışık, inanç, iyilik ve adalet yolunda güçlendirecektir. 

69 Size duyurduğum böylesine büyük bir mutluluktan neden şüphe ediyorsunuz? Karşılaştığınız her 

şey varlığınızı sonsuza dek daha kötü veya kederli hale getirmek zorunda mı? Hayır, insanlar. Sizin için 

keder, acı, ıstırap ve sefalet günlerini öngördüğüm gibi, zihinlere ışığın, kalplere huzurun, ruhlara sevginin 

gücünün geri döneceği günleri de kehanet ediyorum. 

70 Birbiri ardına kötülükler, birbiri ardına talihsizlikler yaşamaya o kadar alıştınız ki artık iyi bir şey 

beklemiyorsunuz, inancınızı kaybettiğiniz için olumlu değişikliklere inanmıyorsunuz. Ancak insanlığın 

iyilik ve kardeşlik yoluna döneceğine dair canlı bir umudunuz varsa, başkalarının size bunu nasıl 

yapacağınızı öğretmesini beklemeden, misyonunuzu yerine getirerek buna katkıda bulunun. 

71 Ben sizin Hekiminizim, sevgili insanlar, Size doğrusunu söyleyeyim, sağlığınızla benim kadar 

kimse ilgilenmez ve acınızı benim hissettiğim gibi kimse hissetmez. 

72 Şu anda bedeninizden ve ruhunuzdan akan şifalı merhemimi hissetmek istiyor musunuz? O zaman 

dua edin, kendinizi Bana yükseltin, kalbinizi ve zihninizi arındırın ve en iyi Hekimin merhemini 

hissedeceksiniz. 

73 Size bu yaşamdan sonra, ruhun uzun yolculuğundan geçtiğinizde, denemeler çölünü aştığınızda ve 

Çarmıh'ınıza yükseldiğinizde, parlayan şehirde, sizi her zaman bekleyen Ruh'un gerçek Ebedi Şehri'nde 

olacağınızı söyledim. Orada artık acı çekmeyeceksiniz, çünkü orada yalnızca mükemmelliğe erişmiş 

ruhlar yaşar. Unutmayın ki acı, hastalık, zorluklar ve talihsizlikler, kefaret ödemek ya da öğrenmek için 

acı çeken kusurlu ruhlara özgüdür. 

74 Neden burada kardeşler olarak birleşmiyorsunuz ki, ışıldayan bir şehir olmasa bile, en azından 

Babanızı kabul edebileceğiniz ışıldayan bir ruhani yuva yaratabilesiniz? Sizi cesaretlendirmek, 

iyileştirmek, okşamak için kalpten kalbe giderdim. O zaman içtiğinizin benim kanım değil, benim ilahi 

özüm olduğunu söylersiniz. 

75 Sizi, insanlığı seviyorum ve bu nedenle çocuklarınızı "gözetmekten" asla vazgeçmeyeceğim. 

İnsanlar arasında yaşarken, dua etmek için çöle çekildim, çok sevdiğim ve onları kurtarmak için Kendimi 

kurban ederek ölümü üstlendiğim kişileri düşündüm. Bugün size diyorum ki, görünmezde bile - henüz 

nüfuz edemediğiniz yerde - çölün yalnızlığını keşfediyorum, oradan dua ediyorum, şefaat ediyorum ve sizi 

düşünüyorum - sizi kurtardıktan sonra Krallığıma getireceğim sizi. 

76 Erkekler! Ağlamaktan utanmayın, çünkü ağlamak da bir armağandır. Hepiniz dua edin, önümde 

küçük çocuklar gibi olun, bırakın gözyaşları aksın, bırakın acı yok olsun ve sevinç içeri girsin. 

77 Kadınlar, anneler, bakireler, küçük kızlar, sizinle birlikteyim ve her kalbe okşayışımı veriyorum. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 267 
1 Sevgili çocuklar, aranızda bulunmamı beklemek için ruhlarınızı birleştiren sizler kutsanmış olun. 

2 Siz yaşam ağacındaki meyveyi arayın, ben de her birinize meyveyi vereyim. 

3 Aşkımın ışıltısı, bu ağaçları hafifçe hareket ettiren havanın nefesidir. 

4 Öğrenci, hayat, Yaratıcının çocuklarına miras bıraktığı en güzel ve en önemli kitaptır. Ancak ne 

kadar çok güzellik ve mucize içerdiğini keşfetmek için onu okumayı öğrenmek gerekir. Bu kitabın 

içeriğini size sayfa sayfa ve ders ders benden, İlahi Üstat'tan daha iyi kim gösterebilir? 

5 Uzun bir süre boyunca bir tarafı açık kaldı çünkü kayıtsızlığınız Beni size yeni bir ders vermekten 

alıkoydu. Kıpırdamadan duruyordun. Ama zaman geldi, gözlerinizi yaşamdan, sonsuzluktan ve ışıktan söz 

eden kitaba çevirdiniz ve Üstadın size yeni bir öğreti göstermek için zaten bilinen sayfayı çevirdiğini 

gördünüz. 

6 Bu kitabın size verdiği bilgi, geçmişinizin ruhunuz için çorak olmadığını kanıtlıyor. Şimdilik, 

bilginin ışığıyla aydınlanmış olarak, birçok öğretinin nedenini keşfediyor, yaşamın anlamını ve yaratılan 

her şeyde var olan Tanrı'nın özünü buluyorsunuz. 

7 Uzun yolculuklarında, yaşadıkları sınavların uçsuz bucaksız çöllerini, yolun kavşaklarını çoktan 

aşmış, pusuları ve tehlikeleriyle karanlık ormanları arkalarında bırakmış olan ruhlar kutsanmıştır. Büyük 

sınavlardan geçenler, sözümü en büyük netlikle anlayanlar ve uçuruma zor düşenler olacaktır. 

8 Her birinizin içinde var olan kitap da harikadır. Sizinle hangi kitap hakkında konuştuğumu anlıyor 

musunuz? Geçmişinize, ruhunuzun deneyimlediği her şeye atıfta bulunan ve geçmişi her geçen gün 

büyüyen. Bir kez "koynuma" girdiğinizde, onu bir kez daha ruhani gözlerinizin önünden geçirmekten ve 

mükemmelliğinizin dağına tırmanmak için ne kadar mücadele ettiğinizi görmekten mutluluk duyacaksınız. 

9 Şimdi bir acı çağından geçiyorsunuz ve bunun anlamını anlamanız zorunludur, çünkü bu şekilde 

sonunda acının günahkârlar üzerindeki etkisinin arındırıcı olduğunu anlayacaksınız. Daha sonra hepiniz 

çocuklarımın her biri için bir giysi belirlediğimi öğreneceksiniz, ancak ona sahip olabilmek için "kabın" 

içini ve dışını saf olana kadar temizlemeniz gerekir. Bu giysinin ne olduğunu biliyor musun? Size 

söyleyeyim: bu giysi gerçektir. 

10 Kim benim öğrencim olamayacağını ya da mesajımı insanlara ulaştıracak kadar güçlü olmadığını 

söyleyebilir, deneyimsiz olduğuna, çok az deneyim yaşadığına ya da insan kardeşlerini anlamadığına itiraz 

edebilir? 

11 Hayır, çocuklarım, ne çok kısa yaşadınız ne de yaşadıklarınız çok az. Şüphe ve güven eksikliği 

beden kabuğundan, ruhunun gelişim yolunda biriktirdiği gücü ve ışığı bilmediği için umutsuzluğa kapılan 

kalpten gelir. 

12 Geçmişiniz ve kökenlerinizin ne kadar eskiye dayandığı hakkında ne biliyorsunuz? Nereden 

geldiğiniz, daha önce geçtiğiniz yollar ve nereye gittiğiniz hakkında ne biliyorsunuz? 

13 Bu Üçüncü Zaman'a ulaştıktan sonra hiç kimse kendini olgunlaşmamış ya da cahil sanmasın, en 

azından "ilk doğan" olarak adlandırdığım sizler. 

14 Gelecekten neden korkuyorsunuz? Ruhunuzun geçmişte biriktirdiği tüm deneyimleri 

kullanılmadan bırakmak mı istiyorsunuz? Hasadı toplamadan tohumu bırakmak mı istiyorsunuz? Hayır, 

öğrenciler. Unutmayın ki hiç kimse kaderini değiştiremez, ancak zafer saatini geciktirebilir ve her yol 

boyunca var olan acıları artırabilir. 

15 Bu gerçeğe ikna olmadığınız sürece, sizi illere ve uluslara Müjde'yle göndermeyeceğim, çünkü o 

zaman sözlerinizde ikna gücü olmaz ve dünya sizi Mesih'in elçileri olarak tanıyamaz. 

16 Şu anda sizi Tanrı'ya basit, ruhani ve sade tapınmaya yaklaştırıyorum; böylece kendinizi dışsal 

tapınma eylemleriyle meşgul etmek ve böylece zaman kaybetmek yerine, size sık sık söylediğim gibi, aktif 

komşu sevgisi olan esas olanın hakkını vermekle yetinebilirsiniz. 

17 Ruhani çocukluk ve gençlik dönemlerini çoktan yaşadınız ve bugün dolgunluk olan olgunluğa 

erişeceğiniz yeni bir çağın eşiklerinin önünde duruyorsunuz. 

18 Beni duyanlar azdır, bu yüzden bilenler de azdır. Işık zamanında yaşayan ve karanlıkta 

yürüyormuş gibi tökezleyip düşen bu insanlığa bakın. Kadehlerini inceleyin, yaralarını görün, ıssızlıklarını 

hissedin, ruhlarına uzaktan kendinizi tanıtın ve eğer hemcinslerinize karşı merhametiniz ve sevginiz varsa, 

kederle ağlayın ve merhamet dolu hissedeceksiniz. O zaman kalbinizden asil ve cömert bir dürtü 
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fışkıracak ve sizi yorulmak bilmeyen sevgi, merhem ve ışık tohumları ekmeye sevk edecektir. Ama 

kendinizi dünyanın bakışlarından korkuyla saklamaya devam ederseniz, o zaman kalbinizin komşunuza 

karşı merhamet duygusuyla hassaslaşacağını ve arınacağını mı sanıyorsunuz? 

19 Ruhları kendiniz için mi kazanmak istiyorsunuz? O zaman sözümün merhemi ve merhametinin 

yağıyla gel. 

20 Kimseye inançlarının veya ayinlerinin kusurlu olduğunu kanıtlamaya çalışmayın, çünkü sonuç 

olumsuz olacaktır. Sıkıntılı kişiye gidin, acısının nedenini araştırın ve onu teselli edin. O zaman onun 

dudaklarından gelen ve size gerçeğin taşıyıcıları olduğunuzu söyleyen samimi bir itirafı 

deneyimleyeceksiniz. 

21 Size gerçekten söylüyorum, ben de acı anlarında, burukluk anlarında çocuklarıma, benim onuruma 

kutladıkları ayin ve törenlerden bile daha yakınım. Çünkü derin bir acıdan hakikat dolu bir yakarış doğar; 

törende ise gelenek, alışkanlığın gücü, rutin ve hatta kibir vardır. 

22 Size tüm açıklığıyla seslenen Sözümü hepinizin yeniden duyacağı zaman geldi. Çünkü benim 

görevim sizi kurtarmaktır, hatalarınızı ortaya çıkarmak değil. 

23 Her şeyin asli gerçeğine dönmesi gereklidir ve bu nedenle insanlar arasında dünya görüşleri savaşı 

patlak verecektir. Bu dünyada hüküm süren materyalizmin ortasında, büyük ilhamlara sahip insanlar 

ortaya çıkacak ve bu ışıklar spiritüalizmin yeryüzüne gelişinin öncü işaretleri olacaktır. 

24 Kahinler, peygamberler, aydınlanmış ve ilham almış olanlar - hepsi ruhumdaki varlığımı insanlığa 

ilan edecekler. Rab'bin tapınağının - içinde iman ateşinin yandığı, taşlardan değil yüreklerden oluşan 

tapınağın - inşası için temelleri atma görevine sahip olacaklardır. 

25 Bu tapınak görkemli olacak ve her şeye gücü yeten kudretimin, bütün çocuklarım içinde yaşasın 

diye başlangıçtan beri yarattığı kutsal alanı oradan göreceksiniz. 

26 Bugün, kalplerde bu kadar sertlik gördüğünüzde, geleneklerin ve fanatizmin insanların kalplerinde 

kök saldığını gördüğünüzde, belki de onların yenilenmesi, dönüşümü size imkansız görünüyor ve 

ruhanileştirme doktrini meyvesini veriyor. Yine de size diyorum ki, herkesin kaderinde ışıkta yaşamak ve 

gerçeği bilmek için Bana gelmek olduğundan, Benim İradem yerine getirilmeye devam edecektir, çünkü 

aksi takdirde kurtulmanız yerine yok olmanız gerekirdi. Bunu düşünün ve sizinle ilgili kötü olan şeyin, 

yani kusurlarınızın, bunlar kalıcı olsa da, geçip gideceğini anlayacaksınız. 

27 İnsanlık için büyük bir sınavdır bu. Sezgileriniz size dünyanın benim İlahi yargım altında 

olduğunu, insanın kibrinin Baba tarafından rahatsız edildiğini ve bu yargının gücünün her gün arttığını 

söylüyor. Ama bakın insan nasıl da kibrinden vazgeçmiyor, günahlarını itiraf etmiyor, işlediği suçlardan 

tövbe etmiyor, tek kelimeyle İlahi adalete boyun eğmiyor. Kendileri acı çekme süresini uzatır ve birçok 

masum insanı kendileriyle birlikte yıkıma sürüklerler. Bu acı dolu dönem ne kadar sürecek? Ta ki insanlar 

gözlerini gerçeğe açana ve var olan tek güce, yani Bana boyun eğene kadar. 

28 İnsanlar, çevrenizde olup bitenlerin nedenini bilmekten ve hemcinslerinizin kurtuluşuna ve 

huzuruna katkıda bulunmanın yollarını bulmaktan dolayı kendinizi mutlu hissetmiyor musunuz? 

29 Eğer bu mutluluğu yaşıyorsanız, bunun nedeni Sözümü anlamış olmanız ve zor görevinizi sevgiyle 

nasıl yerine getireceğinizi biliyor olmanızdır. 

30 1866'dan 1950'ye kadar, Sözüm, Ruh'un bu ışığı, deneyimlediğiniz gibi aynı biçimde aranızda 

yankılandı. Bu süre zarfında birçok ses taşıyıcısı armağanlarını ortaya koydu, hizmetkarlarımın, 

"işçilerimin" çekirdek birliğini oluşturan erkekler ve kadınlar kendilerini hazırladılar. 

31 Seçtiklerimin zihinleri aracılığıyla ruhum kendini gösterdi. Ama Efendi'nin aracılığıyla konuştuğu 

bu yaratıkların dudaklarından dökülenlerin tamamen farkında olduklarına inanabilir misiniz? Size 

söylüyorum, bunun zihinlerine inen sonsuz bir şey olduğunu hissetmelerine rağmen, dudaklarının bilgisi 

olmadan söylediği şeyin büyüklüğünü, yüceliğini değerlendirmeleri ve kavramaları mümkün değildir. 

32 1950'den sonra, yani benim ayrılışımdan sonra, bu halk benim çalışmalarımı insanlığa duyuracak, 

ama insan iradesine göre değil, benim irademe göre. Kendileri aracılığıyla konuştuğum ses taşıyıcıları, 

ışınlamamı ifade ettikleri anda ağızlarından ne çıktığını anlayamadılar. Yarın peygamberliklerimin, onlar 

aracılığıyla duyurduğum her şeyin gerçekleştiğini keşfettiklerinde hayrete düşecekler. O zaman her zaman 

coşkulu olanlar görevlerini daha da büyük bir sevgiyle kucaklayacak ve bazen inançtan yoksun olanlar bir 

anlığına şüpheye düştükleri için tövbe ederek diz çökeceklerdir. İmanları alevlenecek ve sonuna kadar 

Bana sadık kalacaklar. 
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33 Kalabalığın ortasında Beni dinleyen biri Bana sorar: "Efendim, Sizin sesinizin taşıyıcısı olan ve 

ışınınızın anlayış organına dayandığı birinin, onun aracılığı ile Kendinizi tanıtanın Siz olduğundan şüphe 

etmesi mümkün mü? 

Buna cevabım şudur: Evet, benim ses taşıyıcılarım olmalarına rağmen şüphe içinde yaşayanlar ve 

tezahür anında bile şüphe edenler var. Yine de, o beceriksiz dudakların döktüğü söz, ışık, gerçek ve teselli 

ne kadar büyük olmuştur; ilham onlara döküldüğü anda dönüşmüşlerdir. 

34 Kendimi onların içine döktüğümde neden eğitimin harika olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü en 

çok eziyet çekenler, Beni memnun etmenin en iyi yolunu bulmak için birçok kez ayağa kalkmak için en 

çok çabalayanlar onlardı - çünkü Bana daha saf bir şekilde yaklaşanlar ve her zaman kendilerini sahip 

oldukları makama layık kılmaya çalışanlar onlardı. 

35 Kuşkuları çoğu zaman alçakgönüllülüklerinden kaynaklanıyor, çünkü onları bu hizmet için 

kutsadığım andan itibaren kafası karışmış hisseden ve kendilerine soran onlardı: Benim, küçük bir 

yaratığın, değersiz bir günahkârın, önemsiz bir varlığın Tanrı tarafından böylesine büyük bir görev için 

seçilmesi mümkün müdür? 

36 Bu şüphenin ötesinde, Benim küçük çocuklarımın sevgi ve saygısını tanıyor musunuz? Şimdi 

bazılarının neden şüphe duyduğunu ve Benim neden yine de onların aktarımı aracılığıyla Kendimi 

tanıttığımı anlıyor musunuz? 

37 Benim varlığıma inanan ses taşıyıcısı ne kadar sıklıkla bununla yetinir ve ilham almak için gerekli 

duyguyu hazırlığına katmaz; soğuk ya da monoton ifadesi bundan kaynaklanır; tıpkı kibrin kendisine 

hükmetmesine izin veren kişinin her zaman özü en fakir ve ışığı en az olan kişi olması gibi. 

38 Benim en mükemmel, en eksiksiz tezahürümü, Üstatlarına tam bir teslimiyet içinde, O'na karşı 

inanç, sevgi ve alçakgönüllülük coşkusuyla, yararlı olma idealiyle, ışığa muhtaç kardeşlerine yönelik bir 

düşünceyle dünyayı ve bedensel kabuğu bir kenara bırakmış olan ses taşıyıcıları aracılığıyla yaşadınız. Ne 

kadar az kişi kendini hazırlayabilmiş ve Beni bu şekilde kabul edebilmiştir! 

39 İlham veren ses taşıyıcısında bir dönüşüm keşfetmediniz mi? Öğretme konuşmasının en yüksek 

anlarında bu dudaklardan parlayan ilahi ışığın manevi hissini yaşamadınız mı? Bu saatler, Üçüncü Ahit'in 

en görkemli sayfalarının yazıldığı saatlerdir. 

40 Deneme zamanlarında ruhlarınızı birleştiren sizler kutsanmış olun. İlkinden sonuncusuna kadar, 

uyumamanız ve günaha düşmemeniz için hepiniz acı çektiniz. 

41 Size son talimatımı vereceğim saat yaklaşıyor ve o gün için hazırlanmalısınız, çünkü o zaman 

sizden ilk hasadınızı talep edeceğim ve aynı zamanda tarlalarımı işlemeye devam etmeniz için size tohum 

ve talimat vereceğim. 

42 Bazıları imtihanların anlamını kavrayıp irademi kutsarken, diğerleri bunların nedenini bilmez ve 

onlara karşı isyan eder. 

43 Kasırgaların serbest bırakılacağı ve halkınızın bağrında kaosun hüküm süreceği bu günleri size 

uzun zaman önce duyurduğumu hatırlayın. 

44 Sözümün mevcut kaldığı ve onları benzetmemdeki bilge bakireler gibi yapan "nöbet tutan" çok az 

kişi vardı. Çoğu kehanetlerimi unuttu ve şaşırmalarına izin verdi, böylece şaşkınlığın onları ele 

geçirmesine izin verdiler. 

45 Bu, İlyas'ın vücut bulduğu Vaftizci gibi benim de haber verdiğim ve her kötü ağacı devirmek ve iyi 

ağaçlardan cılız yaprakları ya da büyümemiş meyveleri koparmak için gelecek olan fırtına rüzgarıdır. 

46 "Bu karışıklık geçecek mi?" diye korkuyla Bana soruyorsunuz ve Ben de diyorum ki: Evet. Ancak 

bundan önce savaşacak ve ağlayacak çok şeyiniz olacak. 

47 Işığın ve birliğin zaferini gerçekten arzulayanlara, dua ederek, Sözümü çalışarak ve size 

öğrettiklerimi uygulayarak kalmanızı söylüyorum, öyle ki sizin değil Benim isteğim gerçekleşsin. O 

zaman gerçekten zafere ulaşacaksınız. 

48 Ruhsallaşma için çabalayanlara, kalplerinden materyalizmin ve putperestliğin son izini bile 

silenlere - İrademi dinleyenlere ve Doktrinimi doğru yorumlayanlara zafer vereceğim. Bazılarını olduğu 

kadar diğerlerini de cesaretlendireceğim ve onlar da düşünerek ve kendilerini hazırlayarak konuşmak için 

uygun anı bekleyecek ve şöyle diyecekler: "Bu Baba'nın işi, bu spiritüalizm." 

49 Kendimi tam da onların çalışma ve meditasyon anlarında onların arasında göstereceğim ve onlara 

ruhanileşme yolunda sebat etmeleri için bir teşvik olarak yeni ifşalar bahşedeceğim. 
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50 Benim tezahürüm sırasında, bazıları bu toplanma yerlerinde, bazıları da sizden istenen yerlerde 

olmak üzere çeşitli görevler üstlendiniz: Bu görevlerin her birine farklı bir isim verdim ve böylece liderler, 

ses taşıyıcıları, armağan taşıyıcıları ve diğer atamalar oldu. 

51 Benim ve ruhani dünyanın tezahürü 1950'nin sonunda sona erdiğinde, o zamana kadar sahip 

olduğunuz bu tanımlamaların aranızda kaybolmasını ve birbirinize yaklaşmanızı istiyorum, böylece hiç 

kimse kendini üstün görmesin ve hiç kimse kendini aşağı hissetmesin. 

52 O zaman artık bu isimlere ihtiyacınız kalmayacak. Artık resmi olarak bu makamlarda 

bulunmadığınız için daha az saygı görmeyecek veya sevilmeyeceksiniz. Önemli olan sizin hakikatte 

kalmanız ve sevgi çalışmalarınızın insan kardeşlerinizin minnettarlığını hak etmesidir. 

53 Tüm insanlara, insanın sahip olduğu en yüksek ve en güzel unvanın, her ne kadar kazanılması 

gerekse de, "Tanrı'nın çocuğu" olmak olduğunu söylüyorum. 

Yasa'nın ve öğretilerin amacı budur: en yüksek mükemmellik olan o İlahi Baba'nın değerli çocukları 

olabilmeniz için size Benim gerçeğimin bilgisini ilham etmek. 

54 Bu sözle, sizin için çizdiğim yolda azimle ilerlemenizi teşvik ediyorum. 

55 Umutsuzluğa kapılmamanız ve imanınızın sönmesine izin vermemeniz için bu sınav saatinde sizi 

böyle teselli ediyorum. 

56 Kalbinizde taşıdığınız çok sayıda acıyı, endişeyi, arzuyu ve isteği dualarınız aracılığıyla Bana 

bırakın. 

57 Tüm bunları biliyorum, hepsi Bana geliyor. Ama Ben size Kendi isteğime göre ve uygun zaman 

geldiğinde vereceğim. 

58 Çiyin çiçeklerin üzerine inmesine izin verirsem, nasıl olur da ışıltımı ruhunuza göndermem? 

59 İşte özümde sizinle birlikteyim ve size yeni mesajı açıklıyorum. 

60 Bu zamanda size, insanların Bana güvence verdikleri sahte sevginin yerini alacak olan 

ruhsallaşmayı öğretiyorum. 

61 Size hizmet ederek ve sizi severek Beni gerçekten sevme fırsatı veriyorum, öyle ki Benim örneğim 

size birbirinizi sevmeyi öğretsin ve merhamet etmek için para vermenin gerekli olmadığını göstersin, 

çünkü kendini en fakir gören kişinin hemcinslerine sunacak tükenmez bir mal zenginliğine sahip olduğunu 

anlamanızı sağlar. 

62 Sevgi tohumlarını ekebileceğiniz bu çok geniş tarlaya "ruhani tarla" adı verildi; hepinizi bu tarlada 

çalışmaya davet ediyorum, böylece armağanlarınızın iyilik pratiğinde ortaya çıktığını görebilirsiniz. 

63 Size ilham, şifalı merhem, sezgi, ruh gücü ve huzur armağan ettim. Ancak dinleyicilerim arasında 

farklı görevler de paylaştırdım. Bazıları ışığımı zihinlerine alma ve onu Söz aracılığıyla iletme görevini 

aldılar. Diğerlerine ise ruhani dünyayı zihin yoluyla alma armağanı verilmiştir. Bazılarına da ruhani 

vizyon, yani görücülük armağanı aracılığıyla öte dünyayı ve geleceği görme yetisi verilmiştir. 

64 Bazıları ayırt etme armağanını, bazıları da söz söyleme armağanını almıştır. 

65 Bildirimim insan aklı aracılığıyla başladığından beri, yeteneklerinizi kullanmanızı ve ruhani 

görevinize başlamanızı istedim, böylece ayrılış günüm geldiğinde, yolun bir kısmını çoktan kat etmiş 

olacak ve böylesine zor bir görevi yerine getirmeye başlamak için kendinizi çok zayıf hissetmeyecektiniz. 

66 Bazıları ilahi arzuyu doğru bir şekilde yorumlayabilmiş ve onu yerine getirmek için çaba 

göstermiştir. Ancak bu çalışmanın anlamını yanlış anlayanlar da var - ve bunlar çoğunlukta. 

67 Bu insanlara sitem ettiğim hatalar bunlardır, çünkü insanların bu kadar uzun süredir öğretilenlerle 

alay etmesini istemiyorum. 

68 İbadetlerinizde işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz her bir hatayı tek tek sayarak Beni neden 

somutlaştırıyorsunuz? Vicdanınız ve ruhani dünyanın tavsiyeleri, düzeltme ve talimatlardan yoksun 

kalmamanız için yeterlidir. 

69 Size söylüyorum, Çalışmamı en özverili şekilde sevenler, duyuları harekete geçiren kült 

uygulamalarını en çabuk terk edenler ve hatalarını en kolay düzeltenler olacaktır, çünkü onlar her zaman 

ruhsal gelişimi özlemişlerdir ve bunu yaparak ileriye doğru bir adım attıklarını bildiklerinden, alışkanlık 

haline getirdikleri uygulamaları ortadan kaldırmak onlar için bir fedakarlık değildir. Öte yandan, kült 

biçimleri, kült uygulamaları ve ayinler aracılığıyla İşim içinde bir kişilik, bir geçim kaynağı ya da kibri 

için bir dalkavukluk yaratmaya çalışan kişi, kendisi için ruhani İş olan şeyden, o olmadan vazgeçebilmek 
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için kendisiyle büyük bir mücadele vermek zorunda kalacaktır. Çünkü benim işimde yalnızca saf olanı, 

yüksek olanı, mükemmel olanı kabul edebilirsiniz. Bununla birlikte, sahtekârlık, maddileştirme ve sahtelik 

içeren her şey insanın eseridir. 

70 Bu çalışmanın anlamını ve amacını ne zaman anlayacaksınız? Benim olduğu ve size emanet 

edildiği için, ona kendinizden hiçbir şey katmadan olduğu gibi saygı göstermeniz gerektiğini ne zaman 

anlayacaksınız? 

71 Ey sevgili insanlar! Sizi çamurdan ışığa çektim. Ancak karanlıkta yaşamaya devam etmeye kararlı 

pek çok kişi var. Bunlar halihazırda uzaklarda beliren davalar karşısında şaşırmak zorunda kalacaklardır. 

72 Baba ve Efendi olarak aranızdaki görevimi yerine getirdim. Dua etmek, meditasyon yapmak ve 

ilahi iradeye göre hareket etmek insanlara kalmıştır. 

Huzurum sizinle olsun! 



U 268 

144 

Talimat 268 
1 Sevgili öğrencilerim: Benim tarafımdan belirlenen günde Sözüm artık işitilmiyorsa, yetenekleriniz 

çok geç uyandığı için görevinizin yerine getirilmesini geciktirmemeye dikkat edin. Beni artık 

duymadığınız günden itibaren, sizin için ruhtan ruha diyaloğa ulaşacağınız yeni bir açılımın başladığının 

farkında olun. 

2 İlhamınızda Varlığımı hissedebilmeniz ve Sözümün yokluğunun içinizde bırakacağı boşluğu kısa 

sürede doldurabilmeniz için duyarlılığınızın her geçen gün daha da artması gerekecektir. 

3 Size sözünü ettiğim bu zayıflığa kapılanlar olursa, kendinizi hemen duaya verebilmeniz için bu 

talimatı hatırlayın. Dua ederek, ruhunuzda saklanacak olan sözlerimi hatırlayacaksınız. O zaman, sonsuza 

dek kaybettiğinizi sandığınız armağanlarınızın yeniden ortaya çıktığını sevinçle göreceksiniz. 

4 Rahat olun, çünkü gerçekten dua ederseniz, kendinizi her ayartmadan kurtarırsınız. 

5 İnsanlar: Sizi ruhun özgürlüğünden mahrum bırakan sınavlarda zafer kazandığınızda, 

itaatsizliğinizle ruhunuzun yükselişini durdurabilecek yeni bir sınav yaratmayın kendiniz için. 

6 Tanıklık saatinizin yaklaştığını ve bu nedenle benim gerçek tanıklarım olabilmek için kendinizi 

dikkatle hazırlamanız gerektiğini düşünün. 

7 İnsanlık aranızda olduğumu, mütevazı bir erkek ve kadın topluluğunun bağrında Kendimi ruhsal 

olarak tanıttığımı bilmiyor. Mesajımı öğrendiklerinde, bunun nedeni Sözümün artık ses taşıyıcılarımın 

dudaklarından işitilmeyecek olmasıdır. 

8 Tüm insanların Beni bu şekilde duyması Benim İsteğim değildir, çünkü herkes Beni bu şekilde 

kabul etmeye hazır olmayacaktır. Yeni vahyime tanıklık edenler aracılığıyla mesajı almaları ve onların 

tanıklığına inanmaları, ses taşıyıcısını Sözümü iletirken kendinden geçerken görmelerinden daha kolay 

olacaktır. 

9 Bu halkı bekleyen görev tam da budur: Üstattan ruhani olarak aldıkları öğreti, ders ve talimatları 

doğruluk ve ruhanilikle konuşmak. 

10 Kendilerini sadece zihinlerini eğitmeye adadıkları için zihinleri benim derslerimi unutmuş olan 

insanlar var. Onlar bilime tapan halklardır. Materyalist öğretileri ruhu dünyanın kölesi haline getirmiş olan 

diğerleri ise dünya gücünün hayalini kuranlardır. Dindar olmalarına rağmen, bu zamanda size öğretmekte 

olduğum ruhsallaşmanın temeli olan Hıristiyan tohumuna sahip olmayan insanlar da vardır. 

11 Tüm bu halklar Rab'bin işçilerine emanet ettiği büyük tarlalar gibidir. Ancak yeni mesajım 

dünyaya ulaşmadan önce, her halkın ve ulusun bir hazırlığı olacak. Bazıları savaştan, bazıları ise dünya 

görüşlerinin çatışmasından etkilenecektir. Ama o zaman ışığa, gerçeğe ve barışa özlem duyarlarsa, bu, 

kendilerine emanet edilen İlahi tohumu sevgi ve merhametle yaymak için ekicilerimin gelmesi için doğru 

saat olacaktır. 

12 Ayrıca, Üçüncü Çağ'ın bir vahyi olarak yeni mesajımı alabilmeleri için, öncelikle İkinci Çağ'daki 

gelişime ve Sözümün ve işlerimin ortaya koyduklarına dair bilgi sahibi olması gereken halklar da vardır. 

13 Işık, ruhsallaşma ve gerçek ibadet ve inanç özgürlüğü gelmeden önce insanlığın içinden mücadele, 

karmaşa ve arınma dönemleri geçecektir. 

14 İsrail: Efendi'nin Yeruşalim'e zaferle girişini anıyorsunuz. Çağlar boyunca benim örneklerimi 

kalplerinizde muhafaza ettiniz ve bu, ışık zamanında yaşadığınız bugün, bu öğretilerin sonsuz içeriğini 

keşfetmenize yardımcı oldu. 

15 Toprak benim yaşam tarzımdan hiçbir iz taşımıyor çünkü ben onun her izini sildim. İzimin 

çocuklarımın ruhunda kalmasını, bu sevgi, ışık ve fedakârlık yolunun her insanın en saf halinde 

parlamasını istedim. 

16 Kan, bu dünyadaki İşimi mühürledi, böylece onun anısı silinmez olacaktı ve şimdi görüyorsunuz: 

aranızda bulunmamın üzerinden 2000 yıl geçti ve siz Tutkumu dünmüş gibi hatırlıyorsunuz. Sizi 

kutsuyorum, çünkü sizinle birlikte "tek bir tohum bile kaybolmaz, çünkü er ya da geç filizlenmelidir" 

diyen söz gerçekleşiyor. 

17 Yeruşalim kentine girdiğimde kalabalıklar Beni sevinçle karşıladı. Köylerden ve ara sokaklardan 

akın akın gelen erkekler, kadınlar ve çocuklar Efendi'nin şehre girişine tanıklık ettiler. Onlar mucizeyi ve 

Tanrı Oğlu'nun gücünün kanıtını almış olan kişilerdi. - Artık gören körler, artık hosannalar söyleyebilen 

dilsizler, yataklarını terk edip Fısıh Bayramı'nda Efendimiz'i görmek için aceleyle gelen topallar. 
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18 Bu zaferin geçici olduğunu biliyordum, öğrencilerime daha sonra ne olacağını önceden 

bildirmiştim. Bu Benim mücadelemin başlangıcından biraz daha fazlasıydı ve bugün, o olaylardan çok 

uzakta, size gerçeğimin ışığının cehalet, günah ve aldatmacanın karanlığına karşı savaşmaya devam 

ettiğini söylüyorum, bu yüzden nihai zaferimin henüz gelmediğini eklemeliyim. 

19 Sadece birkaç kişi din değiştirmişken ve birçok kişi kim olduğumu tanımazken, Yeruşalim'e girişin 

Davamın zaferi anlamına geldiğine nasıl inanabilirsiniz? 

20 Ve bu insanların hepsi benim sözlerimi dinlemiş olsalardı bile, yine de birçok neslin bunu takip 

etmesi gerekmez miydi? 

21 O sevinç anı, o kısa, muzaffer giriş sadece ışığın, iyiliğin, gerçeğin, sevginin ve adaletin zaferinin 

sembolüydü - gelmesi gereken ve hepinizin davet edildiği günün. Bilin ki, çocuklarımdan bir tanesi bile 

Yeni Yeruşalim'in dışında olsaydı, kutlama yapılmazdı; çünkü Tanrı o zaman zaferden söz edemezdi, gücü 

çocuklarının sonuncusunu bile kurtaramamış olsaydı zaferi kutlayamazdı. 

22 Şimdi, bu zamanda, Varlığımı hisseden ve Sözümü duyan sizler, ruhunuzu hazırlayın ve süsleyin 

ki, Beni kabul eden bir şehir gibi kalbinize girebileyim. Hazırlığınız için sizi kutsuyor ve ruhanileştirme 

için çaba göstermenizi, ancak anma töreninizi sanki gerçekten hakikatin zaferinin kutlanmasıymış gibi 

algılamamanızı söylüyorum. 

23 Bu sadece yeni bir mücadele döneminin başlangıcı, ruhunuzun kurtuluşu, özgürleşmesi ve 

yücelmesi için nihai bir zaferdir. 

24 Sevincin, zafer umudunun ve aranızdaki uyumun ifadesi olacak bir ilahi söylemek üzere hepinizi 

birleştirin. 

25 İnsanlar, bu zamanda seçilmiş olan sizlersiniz, öyle ki sizin aracılığınızla Sözüm insanlığın üzerine 

bir lütuf çiği olarak inebilsin. Kalkın ve ilerlemeniz için çabalayın ki göreviniz ve mücadeleniz sona 

erdiğinde, huzuruma gelebilesiniz ve yankıları sonsuza dek yankılanacak olan o zafer şarkısında Üstat'a 

katılabilesiniz. 

26 Yalnızca insan Beni yeryüzünde somutlaştırır, çünkü o Benim Ruhumun suretinde ve 

benzerliğinde yaratılmıştır. Ancak Benim temsilcilerim olduğunuzu söyleyebilmeniz için, Yasamı 

izleyerek sürekli hazırlık içinde yaşamalısınız. Eğer öğrencilerim olmak istiyorsanız, çarmıhınızı yüklenin 

ve beni izleyin. Bu şekilde ruhunuz mükemmelleşecektir. Eğer Bana inanıyorsanız, kararlılığınızın 

zayıflamasına kim neden olabilir? 

27 İçinizi tanımanız için alçakgönüllülüğünüzü, sevginizi ve nezaketinizi sınadım. Sizi tanıyorum, 

ama neler yapabileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor ve sadece sınavlar size kendinizi tanıma fırsatı 

verecektir. 

28 Bana sık sık soruyorsunuz: Bu yaşam ne için ve neden bu kadar çok acı çekmek zorundayız? Ben 

de size cevap olarak diyorum ki: Ruh, yaşamın en alt seviyesinden mükemmelliğin zirvesine kendi 

erdemleriyle yükselmelidir. 

Tüm varlıklar evrim yasasına tabidir. Ayrıca, Evrendeki yargımın sadece sizin dünyanızda değil, 

çocuklarımın yaşadığı tüm yaşam dünyalarında işlenmiş olan tüm suçları ortaya çıkardığı bu zamanda 

ruhunuzun telafi etmekte olduğunu da söylüyorum. 

Ama ağlamayın, Bana şükredin. Çünkü bu zamandan sonra, ruhunuz arındığında, Bana daha yakın 

olacaksınız ve yasayı yerine getirmek için daha iyi koşullar olacak, çünkü yola geri dönmüş olacaksınız. 

Çarmıhın taşıyıcısı olarak yanınızdayım, öyle ki denemede umutsuzluğa kapılmayasınız. 

29 Şu anda benim Tutkumu hatırlıyorsunuz, o kurban ölümün yenilendiğini hissediyorsunuz. Her an 

bunu düşünüyor ve bedenin zayıflığının üstesinden gelmek ve bu dünyanın zorluklarının üzerine çıkmak 

için kararlar alıyorsunuz ve ben de size diyorum ki İzle, çünkü hala zayıfsın. İkinci Çağ'da büyük 

kalabalıklar Beni sevdiklerini ve Bana sadık olduklarını iddia ederek Beni izlediler. Ama dünya Benim 

eylemlerimi kınadığında, hükmünü verdiğinde ve Beni izleyenlere zulmettiğinde, sevgimle dolup taştığım 

aynı ruhlar Beni inkâr etti ve Benden ayrıldı. 

30 Bugün Beni sevdiğinizi ve Benim Sözüme inandığınızı söyleyin. Yine de biliyorum ki, birçoğunuz 

büyük sınavlara maruz kalırsanız Beni terk edersiniz. Ancak kaderiniz, en yüksek mutluluk olan ruh 

yüceliğine ulaşıncaya kadar mücadele etmektir. 

31 İşte aranızdayım, kalbinizde atıyorum. Sizi sürekli düşmanlık içinde gördüğümde esenliğimin 

tamamlandığını mı sanıyorsunuz? Bu nedenle karanlığa ve kötülüğe karşı savaşmak için Büyük Savaşçı 
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olarak geldim ve Benimle birlikte İşimi tamamlamak için İyiliğin Ruhları, Ruhsal Dünya da geldi. Bu 

savaş ne kadar sürecek? Tüm çocuklarım kurtulana dek. Ama Ben yanımda acı getirmedim, sadece sizi 

sevgi yoluyla dönüştürmek istiyorum. 

32 Geçmiş zamanlarda Benim Sözümü öğrenmiş olanlar, insanlığa geri döndüğüm bu zamanda 

Benim tezahürüme tanık olduklarında, bu öğretilerin tanıkları olmalarını sağladığım için Bana teşekkür 

ederler. Ama herkese şunu söylüyorum: Beni nasıl görkemle görünürken gördüyseniz, 1950 yılının 

sonunda da yine ayrılırken göreceksiniz. Üstadınızla birleşmek için her gün bu seviyeye yükselmelisiniz. 

33 Daha sonra dünyayla yüzleşmek zorunda kalacaksınız ve o zaman mezheplerin ve kiliselerin din 

adamlarının ve papazlarının sizinle savaşmak için ayaklandığını göreceksiniz. Onların arasında sadece 

gerçeği arayanlar olacak ve Benim Sözümü öğrendiklerinde, imanları ateşlenecek ve Bana inanacaklar. 

34 Beni tanıdığınızda, Baba'nın ne kadar sevgi dolu, Efendi olarak ne kadar bilge ve Yargıç olarak ne 

kadar cömert ve adil olduğuna karar vereceksiniz. 

35 Sevgili insanlar, sizler İlahi Üstadın öğrencileri olduğunuz için dünya sizden mükemmellik eserleri 

talep etmektedir. Emirlerime uyun ki bu Efendi kötü bir şekilde yargılanmasın. 

36 Tezahür edeceğim an yaklaştığında 

Kalbin hızlanır. Bazıları için bu sevinçten, bazıları içinse korkudan kaynaklanır. Ama hepiniz benim ilahi 

varlığımı hissediyorsunuz. 

37 Ben sadece sizi güvenliğe kavuşturmak, size yeni bir hayat vermek, gezintileriniz boyunca 

dayanabileceğiniz bir asa sunmak için geldim. 

38 Çarmıhta ölümle boğuşan, cellatların kötü muamelesine ve işkencesine maruz kalan, gözlerini 

sonsuzluğa kaldıran ve şöyle diyen sizinle konuşuyor: "Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını 

bilmiyorlar." 

39 Bu ilahi bağışlayıcılığa tüm zamanların tüm insanlarını dahil ettim, çünkü insanlığın geçmişini, 

bugününü ve geleceğini görebiliyordum. Size gerçekte ve ruhta söyleyebilirim ki, bu zamanda yeni 

Sözümü işittiğiniz o kutsanmış saatte sizi de gördüm. 

40 Bugün sizi ruhsal durgunluğunuzdan kurtarmaya geldim. Bu insanlık uzun bir süredir dini 

fanatizm, putperestlik, sahte tapınma biçimleri ve materyalizm kampında derin bir uykudadır ve bu 

kampta birbirimize karşı sevgi, merhamet, bağışlama ve bu tek yasadan kaynaklanan her şeyin yerini 

almak istemektedir. 

41 Bu kelimenin anlamında, dünyanın kendini yenilemesi, gerçek yola dönmesi ve Benim sevgim için 

ayağa kalkması için ihtiyaç duyduğu her şey vardır. Üçüncü Çağ'da onlara getirdiğim dersi dikkatle 

duymaz ve doğru anlamazlarsa bu halka ne olacak? Sözümde güçlenmezse ve merhametimin ilahi 

sandığına sığınmazsa, onu büyük sınavlar beklemektedir. 

42 Yeryüzünde felaketlere uğramanızın, safra ve sirke içmenizin Beni hoşnut ettiğini mi 

sanıyorsunuz? Hayır, millet. Yaşamın size suçlular ya da sürgünler olarak değil, Tanrı'nın her yönden 

değerli çocukları olarak davranmasını istiyorum. 

43 Sözümün görkemine ve ondan akan bağışlanmaya alıştığınızı, imtihan saatinin yaklaştığını fark 

etmek istemediğinizi ve kendinizi bununla yüzleşmeye hazırlamak istemediğinizi görüyorum. 

44 Alçakgönüllü olduğunuzu iddia ediyorsunuz, ama Baba'ya karşı kendinizi nankör ve gururlu 

gösteriyorsunuz. Benim gerçeğimin tanıkları olarak dünyada oluşturmak istediğiniz örnek bu mu? Tüm 

bunları aklınızda tutun ve sözümü acımasızca yargılamamak için davranışlarınızı gözden geçirin. 

45 Zaman liyakat için elverişlidir, ey sevgili insanlar. Çalışmalarımda, davranış biçimlerinizi 

düzeltmek ve Üstadınızın öğretilerinin her birinde yaydığı ışıkla onları süslemek için gerekli örnekleri 

bulabilirsiniz. 

46 Söyleyin bana: haddi aştığınız zaman sizi geri çevirdim mi? Bir tökezleme seni durdurduğunda 

seni geride mi bıraktım, terk mi ettim? Acıya yenik düştüğünüzde size karşı sert olduğumu gösterdim mi? 

Yine de, öğrencilerim olarak adlandırdığım kişilerin büyük bir sevgiyle, zor durumda olan hemcinslerini 

terk ettiklerini, doğru yoldan sapanları sevgiyle kendilerine çekip yollarını düzeltmelerine yardımcı olmak 

yerine reddettiklerini ve bazen yargılamaları gerekmeyen şeylere müdahale ettiklerinde yargıç haline 

geldiklerini görüyorum. Bu benim öğrettiklerimle örtüşüyor mu? Hayır, Bana vicdanınızı söyleyin, çünkü 

kendinizi doğru bir şekilde yargılamanızı istiyorum, böylece duygularınızı etkileyen birçok pürüzden 

arınabilir ve Benim öğrencilerim olmaya başlayabilirsiniz. 



U 268 

147 

47 Yüreğiniz tutkular, hastalıklar ve insani zavallılıklarla dolu olsa da Benim Öğretimi öğretmek 

istiyor musunuz? Size sık sık kör bir adamın, her ikisinin de tökezleme ya da uçuruma düşme riski 

olmadan başka bir köre önderlik edemeyeceğini söylediğimi hatırlayın. 

48 Bu, Altıncı Mühür'den gelen sestir - sondan bir önceki bölümü her ruhun ve zihnin üzerine 

bilgelikle dökülmek üzere açılan Tanrı'nın Kitabı. 

49 Bu ışık, dünyayı arındıran ve yenileyen büyük deneme sona erdikten sonra, Tanrı'nın çocuklarının 

Üçüncü Çağ'da ruhsal tutarlılığa sahip olacakları yeni şafaktır. Bu nedenle, bu halka mesajımı verirken 

ayrıntılı olmak zorundaydım. Çünkü onların mücadelede güçlü olmalarını istiyorum. İşte bu yüzden onları 

hesaba çektim ve yargıladım. Kusurlarını düzelten bir dünya olmasını istemiyorum. Çünkü onu öğrenmek 

için değil, öğretmek için göndereceğim. 

50 İnsanlar, ışığım ses taşıyıcısının dudaklarında sözcüklere dönüşmeden önce birkaç dakika 

irkildiniz mi? Olmak için sebebin vardı, önsezini kutsuyorum. 

51 Esenliğim sizinle olsun, İsrail halkı - Yehova'nın Musa aracılığıyla size verdiği Yasa'yı ruhlarında 

taşıyan; ruhlarında İsa'nın Sözü yazılı olan ve şimdi Kutsal Ruh'un vahyini alan halk. Size doğrusunu 

söyleyeyim, siz ışık çocuklarısınız ve hiçbir nedenle yoldan sapmayacaksınız. 

52 Zihinlerinize ışık olarak döküldüğünü hissettiğiniz bu ruh Baba'dır - size şu yasayı açıklayan 

O'dur: "Ben Yehova'yım, göğü, yeri ve yaratılmış olan her şeyi yaratan." Zihinlerinizi ilhamla dolduran ve 

dudaklarınıza bilgelik sözcükleri koyan bu Ruh, yeryüzünde kudretli işler yapan ve size sevgi öğretisini 

miras bırakan Üstadın Ruhudur. 

53 Bugün insanlara ruhları aracılığıyla Kendimi göstermek için geliyorum. Zihni aydınlatan ışıkla, 

yalnızca kalbin hissedebildiği parlaklıkla, ruh için ekmek olan özle geliyorum. 

54 Hepinizin asker olacağı, hepinizin "işçi" olacağı, hepinizin öğrenci olacağı zaman uyanış, ruhani 

dolgunluk zamanıdır. 

55 Geçmişte, Benim Sözümün ekmeğini yemekten hoşnuttunuz. Her ruhun bilinmesi için bir mesaj ve 

muhtaç hemcinsleri arasında dağıtılması için bir zenginlik getirdiğini düşünmeden, kalbinizi daha sevgi 

dolu kılmak ve huzurunuzu yeniden kazanmak için Beni aradınız. 

56 Sözüm şu anda sizi bencil, içine kapanık ve çorak bir yaşamın inzivasından çıkarmak, sizin için 

ışık yolları açmak ve size ekilecek tarlalar sunmak istiyor. Eğitimsiz, cahil ve yoksul gibi görünseniz de, 

ruhsal olarak evriminizin uzun yolunun size kazandırdığı zengin bir deneyime sahip olduğunuzu 

biliyorum. 

57 Kendilerine vahyettiğim bilgiyi yaymak için elçiler olarak yola çıktıklarında, halkımı bir ışık 

halesinin çevrelemesi gerekecek. O zamana kadar, Sözümün gücünü çoktan öğrenmiş olacaksınız ve uzun 

zamandır varlığınızın içinde saklı olan ve Beni açığa çıkarmak için uygun zamanı bekleyen armağanlarınız 

hakkında tam bilgiye sahip olacaksınız. 

58 Kaç tane öğreti, kaç tane Tanrı'ya tapınma biçimi ve ruhani ve insani yaşam hakkında kaç tane 

yeni fikir bulacaksınız. Onlara nasıl nüfuz edeceğinizi ve onları nasıl yargılayacağınızı bilirseniz, her biri 

size iyi ve doğru bir parça ve adalet, sevgi ve mükemmellik olan gerçekten uzak, hatalı başka bir parça 

gösterecektir. 

59 Nerede bir hata, cehalet ya da kötülük bulursanız bulun, benim öğretilerimin özünü yayınız; bu 

öğretiler benim olduğu için hiçbir kirlilik ya da hata karışımı içermemelidir. 

60 Talimatım mutlak, kapsamlı ve mükemmeldir. 

61 Benim doğruluğuma tam olarak inanan kişi, başkalarında gördüğü yabancı ayinleri asla benim 

çalışmama eklemeyecektir, çünkü benim öğretimin diğer öğretilerde bulabileceği iyi ve doğru olan her 

şeyi içerdiğini kabul eder. 

62 Ne kadar basit olursa olsun, tüm öğretilerim ruhunuz için bilgi sayfalarıdır ve yakında sözümü 

toplayıp bir yaşam tohumu olarak insanlığa sunacaktır. 

63 Herkes tarafından duyulmak için insan kardeşlerinize nasıl çağrı yapacağınızı henüz 

bilmiyorsunuz. Size sabırsız olmamanızı söylüyorum. Çünkü güçlü olduğunuzu gördüğümde, sizin için 

yolu hazırlayacak ve size araçlar vereceğim. 

64 Ne mutlu size ki, dua ederken Meryem'i Avukat ve Aracı olarak ararsınız. Çünkü ruhsal olarak O 

sizin Annenizdir - tüm insanlar için şefaat etsin ve siz O'nu sevip bağrında teselli bulabilesiniz diye 

çarmıhın dibinde bıraktığım Anneniz. 
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65 Meryem, dünyada insan olmak ve bir kadın ve bir anne olarak görevini yerine getirmek için İlahi 

Rahimden gelmiştir. 

66 Sadece onun gibi saf bir çiçekten insanlığa kurtuluş sağlayacak meyve çıkabilirdi - Baba'nın ilk 

zamanlardaki atalara vaat ettiği ve onların "Mesih" adını verdikleri meyve. 

67 Meryem'in ruhani ruhu yeryüzündeki sevgi, uysallık ve fedakârlık görevini tamamladığında, 

içinden geldiği mükemmelliğin rahmine geri döndü. Çünkü Meryem diğer ruhlar gibi evrime tabi bir 

varlık değildir. Meryem ilahi bir ifadedir, Tanrı'nın uysallığıdır. 

68 Bu öğreti, bu vahyin gerçeğini görememiş olanlara ışık tutmaktadır. 

69 Spiritüalizm zihin ve kalp için sonsuz genişlikte bir ilerleme alanı açar, böylece bilgelik yolunda 

yukarı doğru gelişebilirsiniz. 

70 Sözlerimi işiterek ruhun dünyasına giren sizler, daha önce sadece gizem ve muamma ile örtülü 

olarak gördüğünüz şeyleri açıklıkla görmeye başladınız. 

71 Bu zamanda artık körü körüne inanan insanlar olmayacaksınız - ne düşünen ne de araştıran bir 

inanç. Ruhunuz büyüdü ve bilmek istiyor, kavramak istiyor ve orada, İsa aracılığıyla size söz verdiğim 

gibi, tüm sırları açıklığa kavuşturmak ve açıklamak için size ışığımı gerçeğin ruhu olarak göndermenin 

zamanının uygun olduğunu gördüm. 

72 Yarın, Öğretimin temel noktalarını anladığınızda ve soran kişiye tüm bunlar için açıklamalar 

yapabildiğinizde, dünyevi ihtişamlarının kibri ve bilimlerinin zaferleriyle kör olmuş, Adımı kalbinden 

çıkarmış olan bu dünyanın gözlerini Bana geri çevireceğini göreceksiniz, çünkü Mesih'in Öğretisini 

gerçeğin kapılarını açan anahtar olarak tanıyacaktır. 

73 Ancak entelektüel olarak gelişmiş ve uyanmış olan bu yeni insanlık, vahiylerin açıklanmasını, 

gizemlerin aydınlatılmasını, mecazi olarak aldığınız şeylerin yorumlanmasını talep edecek ve Ben, 

Sözümün anlamını açıklayan ve kendilerine vahyettiklerimi alçakgönüllülükle öğreten bu basit insanlar 

olmasını istiyorum. Size eski Kutsal Yazıları doğru yorumlayanların da bu halk olacağını söylemiş 

miydim? Çünkü geçmişi nasıl açıklayacaklarını biliyorlarsa, bugünü de öyle bir basitlikle açıklayacaklar 

ki, pek çok kişiyi hayrete düşürecekler. 

74 Musa dini, Hıristiyanlık, Spiritüalizm - bunlar tek bir öğreti hakkında üç farklı derstir: sevgi. 

75 Bu tohumu yaymak için yola çıkacak olanların sayısı azdır. Ama İkinci Çağ'daki öğrencilerimin 

sayısı da az olduğu ve yine de insanlığın İsa'nın Sözü'nü öğrenmesine neden oldukları için neden yeterli 

olmasınlar? 

    76 Ey yeni öğrencilerim, öğretilerimle ruhunuzu güçlendirin ve yarın uluslara gönderilmeye layık 

olmayı arzulayın. Çünkü özleminiz sevginin, inancın ve iyi niyetin bir kanıtı olacaktır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 269 
1 Yehova'nın Yasası'nı ve İsa'nın öğretisini ruhlarına kazımış olan İsrail halkı, bir insanın aracılığı 

ile size verdiğim Sözümü alın. Gözlerinizi açın ve bu zamanın olaylarını görün ki, Kendimi size tanıtmak 

için başka bir zaman geldiğimi bilesiniz. Sözüme kulak verin ve onu çalışın, anlamını kendinize mal edin 

ki, önceki iki Ahit'le birlikte sonsuza dek çalışabileceğiniz tek bir kitap oluşturabilesiniz. 

2 Kalbinizi okşuyorum, sınavlar aracılığıyla onu gelecek zamanlar için hazırlıyorum. Çünkü ben 

ayrıldıktan sonra yerimde sen kalacaksın. 

Bu sabah ibadetlerinde benim Çilemi hatırladınız, bu kutsal olayları tasvir etmeden o Efendinin 

davranışlarını hatırladınız ve üzerinde düşündünüz. O günleri yeniden yaşadınız çünkü o zamanlar 

hayatımı başından sonuna kadar gördüğünde şaşıran ve hayrete düşen aynı ruhlarsınız. Alçakgönüllülüğüm 

karşısında şaşırdınız, kendi çatısı bile olmayan yoksul bir ailenin bağrında doğuşumu düşündünüz. Ben 

size sadece ilahi yasaları yerine getirerek yaşamayı öğrettim. 

Birçoğunuz sözlerimin ve eserlerimin anlamını ancak aradan zaman geçtikten sonra beni 

hatırladığınızda ve örneklerim hayatlarınızda açık bir kitap gibi durduğunda anladınız. 

Bugün dünyaya döndünüz ve ben bir kez daha size çok yakınım. İnsanların aracılığı ile size verdiğim 

bu sözden şüphe ettiniz. Bana neden bu yolu seçtiğimi ve Çalışmamın neden herhangi bir kiliseden uzakta, 

bu şekilde ortaya çıktığını onaylamayarak sordunuz. 

Ama sana söylüyorum: Çoğunluğu bu ulusta yaşayan İsrail halkının bağrına indim. Geri kalanlar Benim 

tarafımdan gönderilerek uluslara dağıldılar ve onlara Kendimi ruhsal olarak tanıttım. Bunlar Bana sadık 

kalan seçilmiş kişilerimdir. Kalpleri enfekte olmamıştır ve ruhları Benim ilhamlarımı alabilir. Onların 

aracılığı sayesinde şu anda dünyaya büyük bir bilgelik hazinesi veriyorum.  

3 Sesim kalpleri çağırmaktan vazgeçmez. Işığım ruhta kendini gösterir ve her ruhu uyandırmak ve 

çekmek için ona güç verir. Çok sevdiğim bu insanlığın materyalizmde fazla ileri gitmesine izin 

vermeyeceğim. Denemeler onu durduracak ve Sözüm ona ulaştığında, insanların yetenekleri uyanacak, 

kalpleri hassaslaşacak ve yolları işaretlenecektir. O zaman Beni nasıl çağıracaklarını bilecekler, Benden 

şifalı merhem isteyecekler ve kendilerini Benim öğrencilerime dönüştürecekler. 

4 Çevrenizde sizi saracak ruhani bir esenlik atmosferi yaratacağım ve her şey ruhani yükselişiniz için 

elverişli olacak. İnanmayanlara karşı sabırlı olun ve belli bir süre sonra Benim tezahürlerimin gerçekler 

olarak kabul edileceğini ve Sözümün takdir edileceğini deneyimleyeceksiniz. 

5 Siz insanları ne kadar seviyorum ve kardeşliğinizi ve uyumunuzu sağlamanızı ne kadar 

arzuluyorum! 

6 Yeni öğrenciler, bu gerçeği dile getirirken yorulmak bilmeyin. Eğitimsiz dudaklar, sözümü 

korkudan söylemeyen sizler, karar anınızda kendinizi açın. Benim adımla söylenen tek bir söz bir 

günahkârı kurtarabilir, uçurumları kapatabilir, kötülükte isyankâr hale gelenleri yollarında durdurabilir. 

Sözlerimin gücünü biliyor musunuz? Yetkinizin gücünü biliyor musunuz? Örnek eylemlerle konuşun ve 

işimin size emanet ettiğim kısmının hakkını verin. Gerisini ben hallederim. 

7 Sizde İkinci Çağ'daki öğrencilerimi görüyorum. Aranızda Yuhanna, Petrus, Thomas ve ayrıca 

Yahuda'yı temsil edenler var. Bunlar eğitimsiz olmalarına rağmen, Beni örnek alarak takdire şayan 

öğretiler söylediler ve mucizeler gerçekleştirdiler. 

8 Ne mutlu görmeden iman edenlere. Ne mutlu o kişiye ki, iman etmek için Benden kahinlik 

armağanını istememiştir. Çünkü bu kişi Beni iman gözleriyle gördü, Sözümün meyvesinin güzel tadını 

tanıdı ve kendini onunla besledi. Bu değerli armağanı bir görev olarak almış olan ve Bana nasıl tanıklık 

edeceklerini bilenleri de kutsuyorum. 

9 Ektiklerinizin meyvelerini toplayacağım. Bana sunduğunuz en küçük şeyi bile çoğaltacağım, 

çünkü bu Benim İsteğimdir. 

10 Cennette mühürlenmiş olan kitap altıncı bölümde açılmıştır. Bu, bilgelik ve yargı içeren Yedi 

Mühür Kitabı'dır ve size olan sevgimden dolayı, derin öğretilerini size açıklamak için mührü açılmıştır. 

11 İnsan, ruhun ilahi nefesi tarafından teşvik edilerek beş zaman dilimi boyunca yeryüzünde 

yaşamıştır. Bununla birlikte, yaşamın manevi anlamını, varoluşunun amacını, kaderini ve varlığının özünü 

anlamadı. Her şey zihni için olduğu kadar ruhu için de aşılmaz bir gizem, içeriğini yorumlayamadığı 

mühürlü bir kitaptı. Ruhani yaşamı belli belirsiz hissediyordu, ancak varlıkları Tanrı'ya yaklaştıran gelişim 
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merdivenini gerçekten bilmiyordu. Dünyadaki çok yüksek görevini ve savaşlarda galip gelmek, insani 

zorlukların üzerine çıkmak ve Ebedi Işık'ta yaşamak için kendini ruhen mükemmelleştirmek amacıyla 

ruhuna ait olan erdemleri ve armağanları bilmiyordu. 

12 Dünyada var olan tüm kötülüklerin kaynağı olan cehaletin karanlığından kendilerini 

kurtarabilmeleri için ilahi kitabın açılması ve insanların onun içeriği üzerinde düşünmesi gerekliydi. Bu 

kitabı kim açabilir? İlahiyatçı mı, bilim adamı mı yoksa filozof mu? Hayır, hiç kimse, doğru ruhlar bile 

onun içeriğini size açıklayamazdı, çünkü kitabın koruduğu şey Tanrı'nın bilgeliğiydi. 

13 Bunu sadece Mesih, "Söz", sadece O, İlahi Sevgi yapabilirdi; ama o zaman bile, insanların ruhani 

Varlığımın ihtişamıyla kör olmadan İlahi mesajı alabilecekleri zamana kadar beklemek gerekiyordu. Bu 

nedenle insanlık, Tanrı'nın Bilgelik Kitabı'nın insanlık için sakladığı sırları bilmesini sağlayacak uygun 

gelişime ulaşmak için beş deneme, öğreti, deneyim ve gelişim aşamasından geçmek zorundaydı. 

14 Tanrı'nın Yasası, Mesih aracılığıyla verilen ilahi Sözü ve peygamberlerin, elçilerin ve temsilcilerin 

tüm mesajları, insanlığın tüm insanlar için her zaman ışık, kurtuluş ve adalet bildiren ilahi bir vaade olan 

inancını sürdüren tohumdu. 

15 Şimdi, çağlar boyunca size açıkladığım her şeyi anlayacağınız ve Babanızın kim olduğunu, 

kendinizin kim olduğunu ve varlığınızın nedenini öğreneceğiniz Büyük Vahiy için beklenen zamandır. 

16 Şimdi, başardığınız ruhsal gelişim, yaşadığınız sınavlar ve edindiğiniz deneyim sayesinde, 

Ruhumdan hazinelerimde saklanan ve donatılmanızı bekleyen bilgelik ışığını alabileceğiniz zamandır. Ve 

insanlık mesajımı almak için gerekli evrim derecesine ulaştığından, ona ışığımın ilk ışınını gönderdim; bu 

ışın, eğitimsiz ve basit insanların coşku içinde konuşmasını sağladı ve şefaatim için ses taşıyıcıları olarak 

hizmet etti. 

17 Bu ışık huzmesi sadece hazırlık niteliğindedir; yeni günü müjdeleyen şafağın ışığı gibidir. Daha 

sonra ışığım size tam olarak ulaşacak, varlığınızı aydınlatacak ve cehaletin, günahın ve sefaletin son 

gölgesini bile ortadan kaldıracaktır. 

18 Sonsuzlukta şafağına hayran olduğunuz bu zaman, insanlığın ruhsal yaşamında Altıncı Çağın 

şafağıdır - Işık Çağı, Vahiyler Çağı, kadim kehanetlerin ve unutulmuş vaatlerin gerçekleşmesi Çağı. 

Altıncı Mühür, serbest bırakıldığında bilgelik içeriğini adalet, aydınlanma ve vahiy dolu bir mesajla 

ruhunuza akıtacaktır. 

19 Sizin için bu altıncı dönemdir, Varlığımı ve Sözümü birçok biçimde algılanabilir kıldığım "Birinci 

Zaman "dan ve kalbinizle konuşmak için "Sözümün" insan olmasına izin verdiğim İkinci Zaman'dan daha 

büyük bir yakınlıktan sizinle konuştuğum "Üçüncü Zaman "dır. 

20 Bugün Kendimi bir kez daha duyuruyorum. Ama artık Kendimi gösterdiğim duyular değil, 

konuştuğum kalbiniz bile değil - ışığın krallığına, ruhun ebedi ve mutlu krallığına götüren yükseliş yolunu 

öğretmek için Kendimi tanıttığım ruhunuzdur. 

21 İsimlerinizin ve kaderinizin yazılı olduğu Tanrı'nın Kitabı'nın Altıncı Mührü bağrında ne 

barındırıyor? Öğretiler, çok büyük denemeler, bilgelik vahiyleri içerir. 

22 Bu dönemde hizmetkarlarımın görevi nedir? Dua etmek, meditasyon yapmak, yenilenmek, birlik, 

barış ve ruhani ışık ekmek, olanaklarınızı ve yeteneklerinizi geliştirmek, yükselmeniz için mücadele 

etmek; cehaleti, ahlaksızlığı, fanatizmi - tek kelimeyle, insanlar arasında pek çok biçimde kendini gösteren 

kötülüğü ortadan kaldırmak. 

İnsanlar birbirlerinden nefret etmeyi, birbirlerini öldürmeyi ve birbirlerine ihanet etmeyi 

bıraktıklarında, bağışlama ve merhamet kalpten kalbe ve ulustan ulusa yayıldığında ve kan ve gözyaşı 

akmaya son verdiğinde, o zaman ruhun ruha söylemi olan büyük sessizlik gelecektir. Sonra son mührü, 

yedinci mührü salıvereceğim ve bu dönemde insanlar, dünyaya geldiğimde size öğrettiğim gibi birbirlerini 

sevecekler. 

23 Bu, kısa ve basit terimlerle - Tanrı'nın "Sözü "nün her zaman kendini bildirdiği gibi - Bilgelik ve 

İlahi Adalet Kitabı'nın Yedinci Mührü hakkında bilmek istediklerinizin bir kısmıdır. 

24 Duydunuz ve şimdi anlamalısınız, çünkü daha sonra kehanette bulunmanız, açıklamanız ve talimat 

vermeniz gerekecek. 

25 İlahi Ağaç dallarını vilayetlerin ve şehirlerin üzerine yayar ve yorgun gezginlere gölge verir. Bu 

nedenle, şimdi Ruh'ta geldiğim için, Sözümü aynı anda farklı yerlerde duymanıza izin verdiğim bu 

zamanda gerçekleşmesi gerekiyordu. 
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26 Şu anda Sözümü işittiğiniz bu alanın, Beni kabul edebilmeniz için hazırlanması gerekiyordu. 

Adımlarınızı durduran ve gözlerinizi gerçeğe açmanızı sağlayan şey denemeler, acı ve kederdi. Bu acı, 

kalplerinizin kuru toprağını sürmüş ve gözyaşları onu sulamıştır. Bunun üzerine, benim Sözüm olan 

tohumun beklentisiyle hazırlandınız. 

27 Artık sizi neye çağırdığımı biliyorsunuz: Tarlalarımda işçi olmanızı ve bu tohumu her yere 

yaymanızı istiyorum. 

28 Sevgili "işçiler": Uyanın! Bakın! Güneş ufukta doğdu, sizi çalışmaya çağırıyor. 

29 Ben o güneşim ve bu zamanda gelişim sizin için yeni bir şafak oldu. 

30 Hiç kimse Benim mülkümde yararlı olup olamayacağından şüphe etmesin. Sizi çağırdığıma göre, 

hata yapmayacağımı unutmayın. 

31 Size emanet ettiğim şey gücünüzü aşan bir iş değil. Ama size söylüyorum, sayınız ve birliğiniz ne 

kadar çok olursa, haçınız da o kadar az olacaktır. 

32 Ruhunuz bu gezegene gönderilmeden önce, ona "tarlalar" gösterildi, görevinin barış ekmek 

olduğu, mesajının ruhani bir mesaj olduğu söylendi ve ruhunuz bunu dört gözle bekledi ve görevine sadık 

ve itaatkâr olacağına söz verdi. 

33 Neden şimdi ekmekten korkuyorsunuz? Kendisine verildiğinde ruhunuzu çok memnun eden işi 

yapmak için neden şimdi kendinizi değersiz ya da yetersiz hissediyorsunuz? Çünkü tutkuların yolunuzu 

tıkamasına izin verdiniz ve böylece ruhun geçişini engellediniz, kararsızlığını çocukça nedenlerle haklı 

çıkarmaya çalıştınız. 

34 Geldiğiniz "Masal "a eliniz boş gelmeyin. O zaman çok büyük acılar çekeceğinizi biliyorum. 

35 İlk emin adımı atmak için ne yapmalısınız? Sözümü derinlemesine düşünün ve sonra tüm 

inancınızla ve tüm duygularınızla dua edin. Bu hazırlıktan, bedensel kabuğuyla aralıksız bir mücadeleye 

başlayacak olan bir iç güç yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Ruh, maddi bedene karşı çıkacak ve vicdanın 

sesini duyurmaya ve bedenin sesini susturmaya çalışacaktır. 

36 Bu şekilde, ruh yavaş yavaş insan yaşamındaki yerini alabilecek ve bakışlarınızı geriye 

çevirdiğinizde, Beni takip etmek için haçınızı almanızı engelleyen o engelleri çok uzaklarda göreceksiniz. 

37 Öğrettiklerim sizi cesaretlendirmiyor mu, küçük çocuklar, sözlerim sizi gerçeğe uyandırmıyor mu, 

ruhunuzda canlanma hissetmiyor musunuz? 

38 Sözümün sizin için tek bir sitem ya da suçlama içermediğine dikkat edin, sadece irade 

özgürlüğünüzü yanlış kullanmamanız gerektiğini anlamanızı sağlayarak, dünyaya getirdiğiniz ruhani 

misyonu yerine getirmeniz için ışık dolu cümlelerle sizi uyardı; ne ruh bedenin görevlerine müdahale 

etmeli ne de beden ruhu görevinde engellemelidir. 

39 Sadece benim öğretilerim size ruh ve beden arasındaki uyuma ulaşmanız için gereken standardı ve 

Babanızın dünyasında değerli işler yapmanın tek yolunu - üstat olma yolundaki müritlerin işlerini - 

verebilir. 

40 Bu içsel mücadelede ne zaman galip geleceksiniz? 

41 Bazıları henüz savaşa başlamamıştır bile, bazıları savaşın ortasındadır, bazıları ise - çok azı - 

bedene karşı zafer kazanmıştır. Ama aynı zamanda savaşmaya başlamış ama kendi içlerinde taşıdıkları 

düşmanlar tarafından yenilmelerine izin vermiş ve şimdi benim olmayan yollarda yürüyen başkalarını da 

görüyorum. 

42 Onları aramaya devam edeceğim, yine de gerçeğin ve yaşamın özünün nerede olduğunu ve 

gösterişin, cicili bicili şeylerin, aldatmacanın nerede olduğunu kendilerinin keşfetmelerini istiyorum. Bana 

yırtık pırtık, kanayan bir yürekle ve örselenmiş ruhlarla döndüklerinde, artık onlara hiçbir şey açıklamak 

zorunda kalmayacağımı biliyorum çünkü kendilerini kandırmışlardır. 

43 İnatçı ve arsız küçük çocuklar olmayı ne zaman bırakacaksınız? 

44 Soframa gelin ve sözümün tadıyla kendinizi yenilerken, ruhunuz ışıkla dolsun. Öğrettiğim söze 

göre, ruhunuzu daha güçlü ve "bedeninizi" daha çekilebilir ve istekli hissedeceğinizi deneyimleyeceksiniz. 

45 Eğer uygulamazsanız öğretilerim tüm anlamını yitirir. Sevgili öğrencilerim, çok iyi biliyorsunuz 

ki, Benim Yasamın ve Öğretilerimin amacı iyilik yapmaktır ve bu nedenle onları işlerine uygulamadan 

sadece hafızasında ya da dudaklarında taşıyan kişi görevine aykırı davranmış olur. 
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46 Yaşam ilkelerimi öğretmeye ve içeriklerini açıklamaya başlamadan önce, komşunuzu severek, 

ruhani olana dönük bir yaşam sürerek ve yolunuzu sevgi dolu faaliyet ve ışıkla ekerek size açıkladığım 

öğretiyi izlemeye başlamalısınız. Eğer bunu yapmazsanız, size şimdiden spiritüalizmi anlamadığınızı 

söyleyebilirim. Bu size gerçek doğanızı ifşa eder; bu sayede Babanız hakkında net bir fikir edinebilir ve 

kendinizi tanıyabilirsiniz. 

47 Maneviyata erişmek için belli bir feragat, çaba ve fedakarlığa ihtiyacınız olduğu doğrudur. Ama 

içinizde daha yüksek bir varoluşa duyulan özlem uyandığında, varlığınızda sevgi parlamaya başladığında 

ya da ruhani olana duyulan arzu ortaya çıktığında, fedakârlık ya da feragat yerine, içinizdeki yararsız, 

zararlı ya da kötü olan her şeyden kurtulmak sizin için bir sevinç olacaktır. 

48 Beni duyduğunuzda ruhunuz uyandı. Çünkü duyduklarınız ne alışılagelmiş ayin ne de aynı şekilde 

tekrarlanan Söz'dü. Öğrettiklerim ruhunuzu etkiledi, bu yüzden her zaman ne söyleyeceğimi, ne 

açıklayacağımı bilme arzusuyla geldiniz. Ama hiç kimse Beni duymakla ya da Sözümü öğrenmekle 

görevini yerine getirmiş olduğunu düşünmesin. 

49 İsa'da insan olduğum süre boyunca, Sözüme her zaman her ruhta yazılı kalan sevgi eserleriyle eşlik 

ettim, öyle ki adımlarımı takip etmek isteyen herkes Sözün ışığında ve eserlerin doğruluğunda Beni örnek 

alsın. 

50 Şimdi Beni iyi dinleyin ve Sözüme layıkıyla ve gerçekten itaat etmeye devam edin. Yüreklerinizde 

üzüntü taşıdığınızı görüyorum, çünkü bu kalabalıkların hepsinin ruhunuza yazdığım Yasa'ya 

uymayacağını öngörüyorsunuz. Ama size söylüyorum, "İlk Çağ "da olduğu gibi bugün de insanlar 

bölünecek. 

51 Sizinle çok konuştum ve herkes için tek bir yol belirledim. Bu nedenle size söylüyorum: 

Çocuklarımdan bazıları Bana itaatsizlik ederse, Babanızın İradesiyle bu tezahürü sona erdirmek için 

belirlenen gün geldiğinde, bu halkın üzerine hüküm verilecektir. 

Bu zamanda size bir kurtarıcı olarak geldim, size çölde yol gösterdim, kurtuluş ve kurtuluş 

mücadelesinin ruhsal "günlük işini" gösterdim ve sonunda size ruh için huzur, ışık ve mutluluk olan yeni 

vaat ülkesini vaat ettim. 

Özgürleşme ve ruhsallaşma arzusuyla bu yolculuğa çıkan ve Beni izleyenler kutsanmıştır, çünkü onlar 

uçsuz bucaksız çölün onlara getireceği sınavlarda asla terk edilmiş ya da zayıf hissetmeyeceklerdir. 

Öte yandan, imanı ihlal edenlerin, dünya şeylerini ruhsal olandan daha çok sevenlerin - putlarına ve 

geleneklerine tutunmaya devam edenlerin vay haline! Bana hizmet ettiklerini düşünerek "Firavun "un, 

yani "beden "in, materyalizmin, putperestliğin kulları olacaklar. 

Vaat Edilmiş Topraklar'a, Ruh'un Anavatanına gelmek isteyen her kim olursa olsun, dünya üzerindeki 

yürüyüşünde iyilikten bir iz bırakmalıdır. Bu yolda ilerleyin ve korkmayın. Çünkü umudunuzu Bana 

bağlarsanız, yoldan çıkmanız olanaksızdır. Eğer korkuyor ya da güven duymuyorsanız, imanınız mutlak 

değildir ve size söylüyorum ki, Beni izlemek isteyen herkes Benim gerçeğime ikna olmalıdır. 

52 Hepinizi kutsuyorum, sizi affediyorum, sizi sevgimde birleştiriyorum. 

53 Kendinizi öyle yargılayın ki, bilincinizde her adımınıza mutlak bir güven duyun. 

54 Kendinizi spiritüalist olarak adlandırmaya layık olup olmadığınızı ya da bu adı taşımak için bir 

süre daha beklemeniz gerekip gerekmediğini anlamak için eylemlerinizi olduğu kadar inancınızı da 

inceleyin. 

55 Birçoğunuz kendinize spiritüalist diyorsunuz çünkü insan zihni aracılığıyla tezahürüm sırasında 

benim varlığıma inanıyorsunuz ve sözümü duymak için sık sık hazır bulunuyorsunuz. Ama ben sizin 

ruhaniyetçi olmanızı istiyorum. 

İyilik pratiği, yaşamın özüne dair bilginiz, komşunuza olan sevginiz, cömert, verimli ve erdemli bir 

varoluş yoluyla ibadetiniz aracılığıyla. 

56 Sözümün sizi uyandırmasına ve yükseltmesine, ruhsal ruhunuzun kendi içinde barındırdığı tüm 

armağanları, yetenekleri, güçleri ve erdemleri önünüze sermesine izin verin. Çünkü siz, içlerinde bir miras 

olduğu halde, bilgisizlikleri yüzünden kendilerini yoksul sayanlardansınız. 

Rabbiniz size ruhani ışık ve lütuf bahşetmiş olmasına rağmen maddi hayata bağımlı yaşadığınızı 

gördüğünde, sizi uyandırmak ve ruhani açlık ve susuzluk çekmenizin doğru olmadığını söylemek için size 

geldi, oysa ilahi bilgelik kaynağı ruhsallaşma yolu ile ulaşabileceğiniz elinizin altındadır. Çünkü bu 

dönemin başlamasıyla birlikte siz de sanki bir yolculuğa çıkıyorsunuz. 
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Ama size gerçekten söylüyorum, ruhunuzun geçmişinde hasat ettiği her şey, Üçüncü Zaman'ın getirdiği 

sınavlara ve derslere dayanmak için deneyim ve çelikleşme ışığıdır. 

57 Derslerimi öğrenebilmeniz için sizi kendime çekiyorum. Kürsümün önünde hepiniz hoş geldiniz, 

kutsanmış olun, siz sebatkârlar. Sözümde bulunmanızın büyük bir önemi vardır; bu, Bana yaklaşma 

arzunuzun bir göstergesidir. 

Yalnızca ben size sahip olduğunuz yetenekleri ortaya çıkarabilir ve hemcinslerinize karşı sahip 

olduğunuz sorumluluğu hissetmenizi sağlayabilirim. 

Şimdi yargı zamanıdır, her borcun ödenme zamanıdır, telafi zamanıdır. 

58 Benim ilahi işim, insanları aydınlattığında onları ruh yoluyla aydınlatan ışıktır. Bazılarına ilahi 

mesaj doğrudan ilham şeklinde, bazılarına öğrencilerim vasıtasıyla Kelam yoluyla, bazılarına da 

sayfalarında öğretilerimin anlamını içeren yazılar şeklinde gelecektir. 

59 İnsanlar adım adım ve azar azar Ruh'un yaşamına uyanacaklardır. Bu onlar için yeni bir varoluş, 

vaatlerle dolu, harika sürprizlerle dolu ve en büyük ideal olan Tanrı'nın ışığıyla aydınlanan yeni bir hayata 

başlamak gibi olacaktır. 

60 Evet, sevgili insanlar, yükselmeleri gerektiğinde Tanrı ruhların idealidir. Çünkü "Tanrı" demek 

mükemmellik, uyum, bilgelik, mutluluk, ışık, sonsuz huzur, sevgi, sonsuzluk demektir. 

Ruh imtihan potasından kurtulduğunda, uçsuz bucaksız tutkular denizinde "bedenle" ve dünyayla 

mücadele ettiğinde, tüm olanları düşünmek için bir an duraklar - dalgalarla umutsuzca boğuştuktan sonra 

nihayet anakaraya ulaşan, inancının ve umudunun sembolü olan bir tahta parçasına tutunan ve hala fırtınalı 

denizi düşünerek haykıran kazazede bir adam gibi: "Gemi battı, ama ben kendimi kurtardım! Cennetin 

Efendisi kutlu olsun!" 

Fırtına sonrası bir kazazede gibi duraklayan, düşünen, tutkularını tefekkür eden, dünyevi ihtişamlarını 

ve kibirlerini bir kazazedenin enkaz halindeki gemisi gibi geçmişe gömüldüğünü gören ruhun kaderi 

budur. Ama içinde iman ışığının yükseldiğini görünce sevinçle şöyle haykırır: "Baba, sana şükrediyorum, 

çünkü bu kadar büyük acılara rağmen seni unutmadım!" 

61 Bu, ruhun uyanış saati ve yükselişinin başladığı andır. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 270 
1 Ne mutlu Benim tezahürümün son gününde hazırlıklı olanlara. Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, 

onların ruhu benim yeni akşam yemeğimden pay alacak. Orada, ruhunuz bu görünmez, mayasız gerçek 

ekmeği son kez alırken, kendisini güçlendirecek, ruhaniyetle ve ışıkla doyuracak ve bu sayede bu 

Doktrinin anlamını yakında anlayacaktır. 

2 Bu son saatte ne büyük bir ciddiyet hüküm sürüyor! Bu insanların üzerine ne kadar çok ışık 

düşüyor! 

3 Cennetin Krallığı, içinde yaşamak için sonsuz davetiyle ruhunuza yaklaşacaktır. Büyük, güçlü 

ruhlar, ışık ruhları, ruhani alemdeki gerçek bilgeler o anlarda hazır bulunacaklardır. 

4 Diğer zamanlarda dünyaya ilahi mesajlar getiren peygamberler olan yol göstericiler de hazır 

bulunacak. Çünkü benim sözüm, ister bedenlenmiş ister maddeden arınmış olsunlar, tüm ruhlar içindir. 

5 Bu varlıklar evrende var olan sonsuz yaşam dünyalarının temsilcileri olacaklar ve şu anda bu 

formda var olan son tezahürlerime katılacaklar. 

6 Bu insanlar arasında ne görecekler? Ne keşfedecekler? Sadece ben biliyorum. Ama sizi "izlemeye" 

ve dua etmeye çağırıyorum ki, sofraya oturanlardan - Efendiyle birlikte yiyip ağlayanlardan, cennetin 

ekmeğini ve şarabını yiyip içenlerden - olabilesiniz. 

İhanet ederken sofraya gelmeyin, çünkü o zaman yalnızca görünüşte Benimle birlikte olmuş olursunuz. 

Çünkü gerçekte, vicdanınız Babanızın huzurundan zevk almanıza izin vermeyecektir. 

7 Sizinle neden bu şekilde konuştuğumu biliyor musunuz? Çünkü ne olacağını biliyorum, çünkü sizi 

çok iyi tanıyorum ve kimin Beni inkâr edeceğini, kimin Sözümü incelediği için Bana sadık kalacağını ve 

kimin de İşimin özünü hiç kavramadığı için yoldan çıkacağını biliyorum. 

8 Bazıları sadece sözümün anlamıyla ilgilenirken ve her zaman ruhlarının ilerlemesini ve gelişmesini 

arzularken, diğerleri daha çok dışsal ibadetle ilgileniyordu. Aynı şekilde, birinciler ruhanilik üzerine 

öğretiler almaktan mutlu olurken, ikinciler hatalarından bahsedildiğinde rahatsız oldular. 

9 Ses taşıyıcılarım aracılığıyla bilinmesi gerekenler ve saklananlar nedeniyle Bana kimin hesap 

vermek zorunda kalacağını yalnızca Ben bilirim.  

10 Anlayın, insanlar: Bu "Üçüncü Çağ "da, bu ilahi tezahürü deneyimlemiş tanıklar olarak sizler, bu 

mesajı oldukça sadık ve gerçek bir şekilde yayma görevine sahipsiniz. Sizler insanlığa İyi Haber'i 

getirmek, insan kardeşlerinize ruhani yolu öğretmek için çağrıldınız ve seçildiniz - sizi barışa, gerçek ışığa 

ve her şeyi kucaklayan kardeşliğe götüren tek yol.  

11 Sizi eğitmeye adadığım uzun bir zaman oldu. Ama son gelenler Beni çok az dinledikleri için, 

Sözümü onlar için yazılı bırakıyorum ki, onda ilahi anlamı arasınlar ve hepsi aynı anlayışa ve aynı 

ruhanileşmeye ulaşsınlar. 

12 Bu yolu izlerseniz, ruhunuzun mükemmelliğinden başka bir idealiniz olmasın - öğretilerimi 

uygulayarak, öğretilerimi yaşayarak, varlığınızı komşunuzun hizmetine, ilahi yasalara ve insani yasalara, 

göreve durmaksızın bağlılıkla adayarak ulaşabileceğiniz bir mükemmellik. 

13 Maddi yaşamınız için zaten çok mücadele ettiniz. Şimdi ruhun lehine çalışma zamanı. 

14 Her iki çaba da doğası gereği farklıdır. Çünkü insani mücadele kendisi için çalıştığı için bencildir, 

ruhani mücadele ise kesinlikle özverili olmalıdır; ödül beklemeden sevgi ve merhametle yolunuzu 

açmalısınız. 

15 Yüksek, saf ve ruhani bir yaşamın pratiğinde daha büyük tatminlerin, en büyük sevinçlerin, gerçek 

ve ebedi zaferlerin var olduğunu anlayacak şekilde öğretilerime nüfuz etmeye ve anlamaya çalışın. 

16 Ruh dünyanın maddileşmesinin ve bedenin kuralsızlığının üzerine yükseldiğinde, yaşamı gerçeğin 

ışığıyla görecektir. Ancak o zaman neyin gerçek neyin yanlış olduğunu keşfedecektir. 

17 Çocuklarımın ruhunda huzurun var olması Beni hoşnut eder ve insan kalbinin sevinç yaşaması 

Beni sevinçle doldurur. Sizden yalnızca doğru olan için çabalamanızı istiyorum; bunun için size Sözümde 

araçlar veriyorum. 

18 Size doğrusunu söyleyeyim: Ne mutlu benim sözüme alışmamış olanlara. Ne mutlu buyruklarıma 

itaat edenlere ve saygı gösterenlere. Çünkü onlar Benim işlerime tanıklık edecekler. Sözümde onlara 

gösterdiğim sevgiye sevgiyle karşılık verenler onlar olacaktır. Hayatlarını bu halk için her geçen gün daha 

fazla veren bu ses taşıyıcılarına karşı merhamet ve minnet duyacak olanlar onlardır. 
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19 Ama kaç kişi benim tezahürlerime alıştı! Öğretilerime bir ayine katılan ya da bir geleneği yerine 

getiren biri gibi katılıyorlar ve bu benim halkımdan beklediğim bir davranış değil. 

20 Hepinizin benim çalışmalarımı ruhani bir şekilde kavrama zamanı henüz gelmedi. Dikkat edin, 

bazı "işçilerim" kendilerine sağladığım faydalar ölçüsünde alçakgönüllü ve hayırsever olurken, diğerleri 

kardeşlerinden giderek daha üstün hale geldiklerini düşünerek gururlu ve bencil olurlar. 

21 İlki sessizlik içinde, alçakgönüllülükle, ruhani içtenlikle çalışır. Bu sonuncular dalkavukluk, övgü 

ve hürmetle çevrili olarak yaşamadıkça ve küçük ve zayıf kardeşlerinin aşağılanmasından zevk almadıkça 

tatmin olamazlar. Bunlar Benim öğrencilerim değildir, çünkü Benim öğreti örneklerim, öğretilerim ya da 

vahiylerim onlara asla böyle davranışlar öğretmemiştir. 

22 Böyle bir kaide yaratmış olanlarınıza sevgiyle söylüyorum ki, komşularını aşağılamak için 

kendilerini sahte bir güç tahtına oturtan insanların her zaman başına geldiği gibi, bugün sizi yukarı 

kaldıranların yarın sizi aşağı itmesini istemiyorsanız, inançla, tövbeyle bu kaideden inmelisiniz. 

23 Alçakgönüllülükle çalışan, ruhani hayırseverliğin kutsanmış tohumunu sevgiyle eken sizlere, 

ekmeye devam etmenizi, acı çekenlerin gözyaşlarını toplamaya devam etmenizi, karanlığın, cehaletin, 

ahlaksızlığın ve karmaşanın yollarına ışık getirmeye devam etmenizi söylüyorum. Bu yoldur, İsa'nın 

"işçisinin" görevi budur. 

24 Birinin ve diğerinin çalışmalarımda birleşmesini istiyorum - inançla birleşmiş, maneviyatta 

birleşmiş, aynı çarmıhın yükü altında aynı yolda yürüyor. 

25 Dünyaya ruhsallaştırmada usta olduğunuzu ilan etmeyin, hatta öğrenci olduğunuzu bile 

söylemeyin. Ama işlerinizin benim gerçeğime mümkün olduğunca sadık kalmasına dikkat edin, o zaman 

onlar size tanıklık edeceklerdir. 

26 Yaşamınızın zor saatlerinde, büyük sınavlarda, kimsenin dikkatini çekmeden ruhunuzla Beni 

çağırın, Ben de varlığımı ve gücümü hissettireyim. 

27 Topraklarım sonsuzdur. Bunların sözümü işittiğiniz toplanma yerleriyle sınırlı olduğuna kim 

inanabilir? 

28 Benim çalışma alanlarım yeryüzünün her yerinde, benim isteğime göre bir insanın yaşadığı ya da 

bir ruhun var olduğu her yerdir. Çiftliğim bu dünyanın ötesine uzanır ve ışık, barış, ruhani kültür, arınma 

ve mükemmellik arzusunun olduğu tüm yaşam dünyalarına ulaşır. 

29 Hayal gücünüzün genişlemesine izin verin, zihninizin kendisini içine kapattığı çemberi kırmasına 

izin verin ve ruhunuzun kendisini bedenin boyun eğdirdiği zincirlerden kurtarmasına izin verin ki 

Sonsuz'u görebilsin ve Sonsuz tarafından doyurulabilsin. 

30 İnsanların bu öğretiyi araştırmak için size gelecekleri zaman yaklaşıyor. O zaman kendinizi 

savunmak için onlara Benim Sözümü göstermenizin hiçbir yararı olmayacaktır, çünkü Benden geldiği için, 

anlamı bakımından saf ve mükemmeldir. Sizi araştırırken, halkımda sade ve saf bir yaşam keşfederlerse, 

zamanlarının bir bölümünü merhamet göstermeye adamayı bilen, yaşam yollarında teselli ve ışık izleri 

bırakan erkek ve kadınları keşfederlerse, bu erdem olacaktır. Bu, dünyaya vereceğiniz canlı tanıklık 

olacaktır - sözlerle değil, işlerle verilen bir tanıklık. 

31 Sözün armağanının dudaklarınızda çiçek açarak hemcinslerinizin kalbini harekete geçireceği 

doğrudur. Ama her sözünüzü doğrulayan işleriniz olsun. 

32 İkinci Çağ'daki öğrencilerimin Üstatlarından duyduklarını tekrarlamakla yetindiklerini mi 

sanıyorsunuz? Hayır, millet. Onların dudaklarından dökülen sözlerde ışığın bolca aktığı doğrudur. Ama 

işleri, eylemleri de sözleri kadar çoktu. Bu nedenle tohumları verimli ve üretken oldu. 

33 Bu nedenle size diyorum ki: Ey insanlar, ruhlarınızı Sözümde dinlendirin. Bu lütfun tadını kısa bir 

süre için de olsa çıkarabilirsiniz. Yüreklerinizi, öğretilerimin tüm özünü içinde saklayacağınız bir sandık 

yapın ve ruhunuz bilgeliğimin saklandığı sandık olsun. 

34 Bu bülbüllerin artık bu ağacın dallarında ötmeyeceği gün yaklaşıyor ve kullanılmayan zamanlar 

yüzünden daha sonra gözyaşı dökmenizi istemiyorum. 

35 Bu tezahür dönemini sona erdirme saati geldiğinde, ruhani yolculuğunuz için ihtiyacınız olan her 

şeyi size vermiş olacağım. Hiçbir şey eksik kalmayacak. 

36 Size daha önce de söylediğim gibi, insanların kendi içlerindeki inancı yok etmeye çalışacakları, 

Tanrı'ya duyulan sevgiyle daha önce hiç olmadığı kadar savaşılacağı, ilan ettiğim bu zamana karşı 

durabilmeniz için size ışık silahları sağladım. Ama bu Yaşam Ekmeğini size bırakıyorum ki ışığa aç 
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olanlara merhem getirebilesiniz, bedenin ve ruhun acısını iyileştirebilesiniz - doğru yoldan sapanları 

durduracak gücü. 

37 Bu zamanların sizin için sürpriz olmaması için kendinizi hazırlayın. Çünkü eğer uyuyorsanız, acı 

verici olaylarla uykunuzdan uyandırılacaksınız. O zaman başkalarını düşünemeyecek, kendinizi, en fazla 

çocuklarınızı, ebeveynlerinizi, eşlerinizi ya da kardeşlerinizi düşüneceksiniz. Ama ben sizden kendinizi, 

ne olduğunuzu ve neye sahip olduğunuzu unutmanızı istiyorum ki ruhunuz kendini en yüce görevine, yani 

Tanrı'yı kendi komşusunda sevmeye adayabilsin. 

38 Sizden hemcinslerinizi sanki onları tanıyormuşsunuz gibi sevmenizi istiyorum ve bunun için 

onların var olduklarını bilmeniz yeterli. 

39 Kendinizi birleştirin ki güçlü bir halk, zulümler, ziyaretler ve karşıtlıklar arasında nasıl yol 

alacağını bilen, Yasamın aydınlık yolunu adım adım takip eden, barışımın ilahi vaadiyle teşvik edilen Yeni 

İsrail'i oluşturabilesiniz. 

40 Sizler, hem ruhen hem de kanınızla, barış ve özgürlük için mücadele eden, çok fazla baskı, 

ayartma ve aşağılanma yaşamış bir halksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, bu acı kadeh sayesinde ruhunuz 

arındı ve çelikleşti. 

41 Işık, özgürlük ve barış idealinin ölmesine izin vermeyin. Size işaret ettiğim bu ruhani yolun, 

inançlı ve iyi niyetli insanları hedeflerine güvenle ulaştıracağını anlamalısınız. 

42 Adaletim dünyada tam olarak tezahür ettiğinde, tanıklık etmenize, dönüştürmenize ve yolları 

düzleştirmenize yardımcı olacaktır. 

43 İnsanlığın hakikate olan susuzluğu çok büyük olacak ve yok olmaması için ona öğretilerimin 

berrak suları verilmelidir. Bu zamanın insanlarının ruhsal evrimleri nedeniyle artık aldatılamayacağının, 

dünyanın "Bu iyi ve bu kötü, bu ışık ve bu karanlık" demek için gözlerini tamamen ışığa açmak üzere 

olduğunun ve artık eğri büğrü yollarda yürümek ya da ayin ve geleneklerde kaybolmak istemediğinin her 

zaman farkında olun. 

44 Deneyimin, özgür iradenin, itaatsizliğin ve kötülüğün uzun yolu insanlık tarafından çoktan kat 

edilmiştir ve kafası karışmış bir şekilde varacağı ama aynı zamanda içinde doğan ışığı da deneyimleyeceği 

hedefine yaklaşmaktadır. 

45 Ruh, karanlığa karşı keskin bir ışık kılıcı gibi savaşacak ve ruhun kafa karışıklığına düşmesini 

önleyecektir ve sakinleşip geçmişine bakıp yargılayabildiğinde, zihninden bir dizi vizyon geçecek ve onu 

asla geri dönmemeye teşvik edecektir. 

46 Sözüm bu anlarda fırtınalı gecelerde bir fener gibi parlayacak ve kayıpların yolunu aydınlatacaktır. 

47 O zamana kadar gerekli donanıma ulaşmamış olmanız doğru olur mu? 

48 İnsanlığın ruhani kurtuluşu için kesinlikle gerekli olmadığınızı biliyorsunuz. Ama o zaman 

göreviniz ne olacak? 

49 Sensiz her şeyi yapabilirim. Ama sizi çağırırsam Bana ne cevap verebilirsiniz? 

50 Öğrenciler: Dua ettikten sonra sorumluluğunuzu düşünün ve görevinizin kapsamını ölçün. Bunu 

çok iyi biliyorsunuz çünkü sizinle bu konuda uzun uzun konuştum. 

51 Sizi sevgi ve bilgelik dolu sözlerle cesaretlendirmek için geldim. Büyük olayların arifesindesiniz. 

Size 1950 yılında dünyanın sarsılacağını duyurmuştum. Bu olaylar bildirimin ve ayrılışımın son yılını 

işaretleyecektir; böylece insanlar, bildirimin ve onu çevreleyen koşulların gerçeğini keşfetmekle 

ilgileniyorlarsa, hem 1866'da bildirimin başlangıcında hem de 1950'de sonuna doğru cennetin, doğanın ve 

insan yaşamının sarsıldığını keşfedebilirler. 

52 Sevgili insanlar, yarınki dünyayı, varlığımın işaretlerini endişeyle arayacak olan insanları düşünün. 

Benden gördüğünüz ve işittiğiniz her şeye sadık bir tanık olarak kaldığınızı unutmayın. 

53 Benim talimatlarım nasıl ayrıntılı bir şekilde anlatıldıysa, sizin tanıklığınız da öyle olmalıdır ki, 

hemcinslerinizin hiçbirinde en ufak bir şüphe ya da hata bırakmayasınız. 

54 Yüreklerinize derinden işleyin ki, hemcinslerinizi ikna etmeye çalışacağınız şey dışsal ve etkileyici 

eylemler değil, öğretilerimin ruhani özü olmalıdır. 

Teselli bulma arzusuyla, acılarının yüküyle gelen ve acılarını dindirme özlemiyle, merhemi nasıl 

aldıklarına bile dikkat etmeyecek olanları gerçekten etkileyebilirsiniz. Ama unutmayın ki gözlerini 
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açacaklar ve 'işçilerin' Benden aldıkları merhemin onlara tüm saflığıyla verilmediğini anlayacaklar. Size 

doğrusunu söyleyeyim, bu şekilde ekilen tohum çok sağır meyve verecektir. 

55 Çalışmalarını doğru anlaşılan gerçek bir hayırseverliğin uygulanmasına dayandıran "emekçi" - 

bedenin hastalıklarına rahatlama getirmenin yanı sıra, Tanrı'ya olan inancın ışığını yakan ve ruhani bilgiyi 

aktaran - kendini unutan ve birkaç dakikasını komşusunun hizmetine adayan kişi, hemcinsleri arasında 

ruhaniliği hissettirecek, çalışmaları aracılığıyla varlığımı hissettirecek ve sonuç olarak tarlası verimli ve 

hasadı iyi ve bol olacaktır. 

56 Kendinizi kandırmamanız, niyetlerinizi, çalışmalarınızın amacını önceden inceleyebilmeniz ve 

aldığınız sonucun ne olabileceğini anlayabilmeniz için ruhunuza kendisine verilen görevi hatırlatmalıyım. 

57 Sizler benim öğrencilerimsiniz ve bir işi yapmadan önce vicdanın sesini duyabilmeniz için uyanık 

yaşamalısınız. O zaman bu yaşamın ötesinde ulaşmak istediğiniz hedefi belirleyecek, burada yalnızca ışık 

dünyalarında ikamet etmeye layık olmak için erdemler biriktirmeniz gerektiğini bileceksiniz. 

Başkalarının sizin yardımınızla sizden önce gelmesinin ne önemi var? Bu, onları kendinizden daha çok 

düşündüğünüz anlamına geldiği için, sevabınız daha da büyük olacaktır. 

58 Spiritüalistlerin hayatı zordur. Öğretiyi aldıktan sonra nefret, bencillik, ikiyüzlülük ya da kötü 

niyet gibi duygular besleyen bir kimse kendisini doğru bir şekilde bu öğretinin öğrencisi olarak 

adlandıramayacaktır. 

59 Spiritüalistte barış, inanç, hayırseverlik, bağışlama, gülümseme, anlayış, hoşgörü ve acı çekenlere 

merhem olarak uygulanacak şefkat olmalıdır. Öte yandan, gerçeği değiştiren, gizleyen veya ona ihanet 

edenlere karşı kalbinde şevk, güç ve şiddet olmalıdır. 

60 Size saf tohum veriyorum ve onu ekmeniz için size hazırlanmış tarlalar sunuyorum. Bu nedenle, 

geri döndüğünüzde Bana kötü meyveler sunmanız için hiçbir neden yoktur. 

61 Sözümü kullanın ve üzerinde ciddiyetle düşünün; varlığınızın gizliliğine nüfuz edecek ve 

kalbinizde bir yumuşatma çalışmasına başlayacak ince bir keski haline geldiğini hissedeceksiniz. 

62 Anlayın ki, insanlar, benim çağrım sizin yeryüzünde yerine getirmeniz gereken görevi de 

bildirmek için yapıldı. Ruhunuz ne için gönderildiğini zaten biliyordu, ancak maddi doğanızın da bu vahyi 

alması ve böylece ruhla birlikte çalışmaya hazır olması ve her ikisinin de tek bir varlık ve tek bir irade 

oluşturması hala eksikti. 

63 Bu açıklamaları duyduktan sonra içinizden biri onun görevini reddedebilir mi? Ruhunuz kaçabilir 

ve savaşmayı reddedebilir mi? Kendi kaderinizden kaçmak ve kendinizden kaçmak çocukça olacaktır. Bu 

dünyada ya da başka dünyalarda benim sesimin ulaşamayacağı hangi yeri keşfedebilirsiniz? Yok. Çünkü 

benim sesim senin ışığındır. Ayrıca, bu sınav döneminden kim kaçabilir ki? Geri çekildiğiniz her yerde 

arınma sizi takip edecektir. 

64 Size doğrusunu söyleyeyim, güvenlik ve huzuru ancak size emanet ettiğim yasayı uygulayıp 

gözeterek bulabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi yolunda kazandığı merhamet ve kardeşlik erdemleri, insan 

yaşamınıza barış, huzur, güven ve sağlık olarak yansıyacaktır. 

65 İlk Çağ'da insanlar Rableriyle bir antlaşma yaptılar ve Yasa'yı yerine getireceklerine dair yemin 

ettiler. Bugün yemin etmenizi istemiyorum - Beni takip etme dürtünüzün kendiliğinden olmasını, yerine 

getirmenizin sevgiden kaynaklanmasını istiyorum. 

66 Tüm kiliselerin bu zamanda toplandığını ve bu halkın Bana itaat ve birlik yemini ettiği tarihi 

anmak için tek bir kalabalık oluşturduğunu gördüm. Ama sana soruyorum: Yeminini tuttun mu? 

Talimatlarıma itaat ettiniz mi ve birleştiniz mi? Hayır, millet, siz yemininizi tutmadınız, yemininiz 

geçersizdi. O zaman neden bu tarihi anıyorsunuz? Bu gelenekleri anmak için asla bir araya gelmeyecek 

olsanız bile, fiziksel olarak ayrıldığınızı görmektense, ruhsal olarak birleştiğinizi, öğretimi uyguladığınızı 

ve sözüme aynı şekilde itaat ettiğinizi görmeyi tercih ederim. O zaman İşimde birleşmiş olursunuz ve 

birliğiniz sevgi ve doğruluktan dolayı güçlü olur, sadece ruhunuzda bir yeminin yükünü taşıdığınız için 

yerine getirmenize gerek kalmaz. 

67 İsrail'in Yeni Halkı Beni izlemek için ortaya çıktığında, onların antlaşmasının sevgi ve iman 

olmasını istiyorum. 

68 Tüm geleneklerinizi neden ortadan kaldırdığımı anlıyor musunuz? Çünkü onları takip etmeye 

çalışırken hayatınızın gerçek anlamını, yani sevgi yasasını takip etmeyi unutursunuz. 
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69 Size söylüyorum, eğer bu bildirimin sona ermesinden önce birleşmez ve kendinizi affetmezseniz, 

sizi sarsacak ve size yanlışlığınızı ve ayrılığınızı hatırlatacak sınavları bilemezsiniz. 

70 Sözüme alıştığınızı ve sizinle sitemkar ya da azarlayıcı bir tonda konuştuğumda, biraz sonra sizi 

bağışlayacağıma ve sizinle sonsuz bir sevgiyle konuşacağıma güvenerek kulaklarınızı kapadığınızı 

görüyorum. 

71 Ah, insanlar, siz tohumu korumak istemediniz ve sadece meyveyi yemenin zevkini arzuladınız! 

Benim sözümden yoksun olduğunuzda size ne olacak? O zaman boşluğunuzu doldurmak için bir şekil mi 

tasarlayacaksınız? 

Hayır, insanlar, kendinizi kandırmaya çalışmayın, bunun yerine sözümü şimdiden kalbinizde tutun, 

biriktirin ve artık bildirime sahip olmadığınızda, tükenmez bir bilgelik hazinesinin, bir sağlık ve huzur 

kaynağının, tükenmez bir bereket kuyusunun sahibi olacaksınız. 

72 Artık onu duymayacağınız önceden bildirilen gün yaklaştıkça Sözüm daha da netleşiyor. Ses 

taşıyıcılarımdan bazıları olgunluğa erişti ve onların ve insanların hazırlıklarının bir ödülü olarak, Sözümü 

açıklık ve sadelik dolu bir şekilde döküyorum. 

73 Daha önce sizinle mecazi anlamda konuşmak gerekiyordu, çünkü ses taşıyıcıları gerçeğimin derin 

öğretilerinden ancak bu şekilde bahsedebiliyorlardı. Her benzetme ya da imgenin ardında, ses taşıyıcısının 

ifade edemediği ilahi ya da gizemli bir şey vardı. 

Daha sonra, ruhanileşmesi ve yücelmesi görevini onun için anlaşılır hale getirdiğinde, mecazi anlam 

dudaklarından kayboldu, çünkü aklı artık yüce olanı basit bir dille, tüm akıl organlarının ve tüm ruhların 

kavrayabileceği şekilde ifade edebiliyordu. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 271 
1 Sizleri kutsuyorum ve sizlerde gelecek nesilleri kutsuyorum. 

2 Dünyanın hastalıklarını kendinize bulaştırdığınızı, tüm zayıf varlıklar gibi hasta olduğunuzu 

görüyorum. Ama ben sizi temizleyeceğim çünkü büyük, asil ve zor bir ruhani görev sizi bekliyor. 

3 Sözümde size "İsrail" adını verdim ve bu adı duyduğunuzda, taşıyacağınızı asla hayal etmediğiniz 

bir sorumluluğun ağırlığı altında titrediniz. 

4 Bu İsim sizi uyandırdı ve o zamandan beri kalbinizi ve ruhunuzu sağlam, sağlıklı, saf gıdalarla 

beslemek için ahlaksız, zararlı veya kötü tatminlerle beslenmeyi bıraktınız. 

5 Yavaş yavaş gerçek sevgiyle değiştirdiğiniz düşük tutkular, ruhsal tatminler için terk ettiğiniz 

anlamsız zevkler ve yenilenme ve arınma olan tüm bunlar kalbinize duyarlılık kazandırmış ve ruhun 

uykuda olan yetilerinin yaşamınızda kendilerini göstermeye başlamasını sağlamıştır. 

6 Sözlerim zihninize ulaştığında, bir kır evini aydınlatan güneş ışığı gibi, sonunda ruhunuzun 

yalnızca Baba'ya ve diğer insanlara duyduğunuz sevgiyle beslenebileceğini itiraf ettiniz. 

7 Böylece ışık, ruhanileşme çağını başlatacak olan bu halkın içine yavaş yavaş nüfuz eder. Bu 

nedenle size diyorum ki, kendinize karşı bu savaşı kazandıktan sonra tek bir adım bile gerilemeyecek, geri 

çekilmeyeceksiniz. 

8 Artık kendi acınızı hissetmemeye ve bunun yerine başkalarının acılarını hissetmeye başladığınızda, 

öğretilerimin yolunda bir adım daha atmış olacaksınız. 

9 Şimdi, peygamberler tarafından insanlığa duyurulan, acının çok sertleşeceği, sadece geçip gideceği 

ve yavaş yavaş huzura dönüşeceği zamanlardır. 

10 İnsanların çoğu Benim gelişimi ve Teselli Ruhu olarak varlığımı bilmezler, ama içlerinde bir 

şeylerden şüphelenir ve Beni beklerler. 

11 Buradaki insanlar, insanlara yeni vahyimin kesinliğini vermek için yola çıktılar. Işığımı ruhlarınıza 

akıtmamın nedeni budur. 

12 Artık döneklik yok, insanlar, artık şüphe ya da itaatsizlik yok! İnanç ve güvenin tüm varlığınızı ele 

geçirmesine izin verin. 

13 Yaşamın zorluklarından kaçmayın, çünkü bunlar öğrenmeniz gereken derslerdir. Bilin ki şu anda 

yüksek, asil ve değerli bir görevin icrasında ruhunuzu arındırmak üzere gönderildiniz. 

14 Bugün Beni takip etmek için çok fazla engel olduğunu söyleyerek görevinizi yerine getirmeyi 

ertelemeyin - yarının güneşi yolunuzu tamamen aydınlatana kadar beklemeyi ve sonra savaşa çıkmayı 

tercih edersiniz. 

15 İlahi Ruh'un ışığının, düşmenize ya da uyumanıza izin vermemek için ruhunuzun üzerine nasıl 

durmaksızın parladığını görün. 

16 Bazen, meditasyonlarınızın sessizliğinde, insanlığa karşı neden bu kadar büyük yükümlülükler 

olduğunu sorarak sizi şaşırtıyorum. Ama ben size sorunuzun ruhani geçmişinizi bilmemenizden ve 

dolayısıyla insan kardeşlerinize olan borçlarınızı bilmemenizden kaynaklandığını söylüyorum. 

17 Dünya halklarına karşı sorumluluğunuzun kesinliği tamamlandığında, haçınızı büyük bir sevgiyle 

alacak ve ruhani yükselişinizin dağına sevinçle tırmanacaksınız. 

18 Ruhunuzun geçmişi hafızanızdan silinmiş olabilir, önceki varoluşlarınız aklınızdan çıkmış olabilir, 

ancak her şeyin Tanrı tarafından yazıldığı Yaşam Kitabı hiçbir şeyin geçmişe gömülmesine izin vermez, 

hiçbir şey silinmez ve unutulmaz. Orada her şey mevcuttur ve ebediyen canlıdır. 

19 Baba'nın adaleti böyledir: mükemmel, sevgi dolu. 

20 İnsan yoldan çıkıp dünyanın pisliğine daldığında, Rab merhametini gösterir ve ruhu kurtarır. 

Dünyadaki işlerinizin sizi sonsuz yaşam için geri dönülmez bir şekilde mahvettiğini düşünüyorsanız, 

Ebedi Yargıç hatalarınızı telafi etmeniz ve böylece çaba, irade ve iyilikte sebat ederek kurtuluşa erişmeniz 

için size yeni bir fırsat verir. 

21 Şimdi bu kutsanmış fırsata sahipsiniz, tüm bunlar üzerinde düşünebilir ve görevinizi yerine 

getirmek için çaba sarf edebilirsiniz, böylece - ruhların maddi dünyada yaşamak üzere ayrıldıkları o 

"Masal "a döndüğünüzde - yerine getirilmemiş emirler ve görevler olmadan varabilir ve bunun yerine 

içinde yaşadığınız bedensel kabuğun sefilliği ve beceriksizliği üzerinde zafer kazanmış olmanın gerçek 

mutluluğunu deneyimleyebilirsiniz. 
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22 Ruhunuz daha önce hiç olmadığı kadar uyanık. Bu nedenle, size şu anda atacağınız adımlardan 

sorumlu olduğunuzu söylüyorum, çünkü size öğretilerimi verdiğim zaman dilimi çok uzundu ve size 

derslerimi verdiğim Söz çok ayrıntılıydı. 

23 Günahın sizi en çok en ciddi anlarda ve en önemli saatlerde tuzağa düşürdüğünü unutmayın, kalp 

zayıflar ve cesaret azalır, şüpheler, belirsizlikler ve kararsızlıklar ortaya çıkar. 

24 Çalışmalarımın saflığından ilham alın, kendinize Babanızı en çok neyin memnun ettiğini, neyi iyi 

ve neyi kötü yaptığınızı sorun. 

25 Başkalarının eserlerini yargılamadan önce kendi eserlerinizi inceleyin; gözünüzün çalışma ve sevgi 

eksikliği nedeniyle gözden kaçırdığı sayısız kusurun ortaya çıktığını göreceksiniz. 

26 Fanatizm, putperestlik, batıl inanç, maddileştirme ve gereksiz, yararsız ritüellere dair ne varsa 

hepsini aranızdan kovun. Sanki toprağı yabani otlardan temizliyor ve ardından güzel buğdaylar 

ekiyormuşsunuz gibi olacaktır. 

27 Öğretimi dinlemek için hala sahip olduğunuz zamanı kullanın ki sizi ışıkla ve lütufla doldursun, 

böylece ruhaniliğe doğru sağlam bir adım atabilesiniz - materyalizm ve hata kültüne devam ettiğiniz için 

atamadığınız bir adım. 

28 Bugüne kadar figürlerinizi, ayinlerinizi ve sembollerinizi bir kenara bırakacak ve Beni ruhsal 

olarak Sonsuz'da arayacak inançtan yoksun kaldınız. Spiritüalist olma cesaretini gösteremediniz ve 

materyalist eğiliminizi ve hatalarınızı gizlemek için bir tür sahte spiritüalizm geliştirdiniz. 

29 Sizden ikiyüzlü değil, samimi ve dürüst olmanızı istiyorum. İşte bu nedenle, yaşamlarınızı 

tamamen temizleyebilmeniz ve dünyaya bu Çalışmanın hakikatini gösterebilmeniz için sizinle en büyük 

netlikle konuşuyorum. Kendinize spiritüalist mi diyorsunuz? O zaman gerçekten öyle olsun. Bunun tam 

tersini yaptığınız sürece Benim öğretilerimden söz etmeyin, çünkü o zaman yalnızca yaptıklarınızla 

insanların kafasını karıştırmış olursunuz. 

30 Her şeyden önce, İşimin ne olduğu - Yasamın ne anlama geldiği, görevinizin ne olduğu ve onu 

nasıl yerine getirmeniz gerektiği konusunda bilgi sahibi olun ki - eğer yolunuzda adımlarınızı 

yönlendirmeye layık bir rehberiniz yoksa - vicdanınızla ve Öğretilerimde edindiğiniz bilgilerle kendinize 

rehberlik edebilesiniz. Bu şekilde, herhangi bir yanlış adım veya hatadan kimseyi sorumlu 

tutamayacaksınız. 

31 Ben de sana söylüyorum: Tavsiyeleriyle ruhsal adımlarınıza rehberlik eden kişi Benim yasama 

uygun olarak yürürse, kendisini güveninize layık gördüğü için onu sadakatle takip edeceksiniz. 

32 Bu halka hesap sorma zamanı geldiğinde, sözüm herkes tarafından aynı şekilde duyulduğu için, 

sesim her ruha aynı adaletle ulaşacaktır. O zaman hiç kimse: "Rabbimiz, daha çok bilenleri hesaba çek ve 

sadece bize yapmamızı söylediklerini yapan bizi bağışla" demeyecektir. 

33 Sizce bir çocuk, kötü niyetli ya da kötü bir babanın kötü örneği karşısında, onun yaşam tarzını 

takip etmezse hata yapmış olur mu? Yoksa çocuğun ebeveynlerinin adımlarını takip etmek zorunda 

olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

34 Size doğrusunu söyleyeyim, vicdan ve akıl doğru yolda rehberiniz olsun.  

35 Ancak, yaşamınız boyunca size rehberlik etmekle görevli olanlar tarafından sizin için çizilen kötü 

yoldan uzaklaştığınız için, onları göz ardı etmemeli veya sevmekten vazgeçmemelisiniz - tam tersine. 

Kurtuluşu bulduğunuz yerden, yoldan çıkmış olanlara yardım etmek için üzerinize düşen her şeyi 

yapmalısınız. Bu da merhametinizin ve sevginizin asla değişmemesi gerektiği anlamına gelir. 

36 Sevgili öğrencilerim, sözümü tam olarak kavramaya çalışın ki, denemeler sizi şaşırttığında 

kuşkulara kapılmayasınız. 

37 Materyalizm, ruhun gelişiminin önünde muazzam bir engel olarak durmaktadır. İnsanlık bu 

duvarın önünde durma noktasına geldi. 

38 İnsanın akıl gücünü maddeyle ilgili bilime uygulayarak geliştirebildiği bir dünyadasınız. Ancak 

ruhani olanın varlığına dair yargısı hala sınırlıdır, tamamen maddeye ait olmayan her şey hakkındaki 

bilgisi gecikmiştir. 

39 İçinde yaşadığınız bu yüzyılın iki yönü var: Biri zihnin gelişimi, diğeri ise ruhsal durgunluk. 

40 Gerçekten de, ilahi ışık aklın yetileri üzerinde parlıyor ve onlardan, meyveleri insanlığı hayrete 

düşüren büyük ilhamım doğuyor; çünkü akıl şimdi özgürlüğü ve bilginin genişlemesini talep ediyor. İnsan 

kendini doğayı incelemeye verir, araştırır, keşfeder, sevinir, hayrete düşer ama asla kararsız kalmaz. Ama 
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ne zaman ruhani olanla, bildiği maddenin ötesinde yatan gerçekle ilişkisini açıklığa kavuşturma düşüncesi 

içinde doğsa, korkuya kapılır, bilinmeyene, yasak olduğunu düşündüğü şeye, (ona göre) yalnızca Tanrı'nın 

gizemlerini araştırmaya layık yüksek varlıklara ait olan şeye doğru ilerlemekten korkar. 

41 Orada kendisini zayıf ve aptal göstermiş, kendisini aşağı çeken önyargıların üstesinden irade 

gücüyle gelememiştir. Orada kendisini çarpık yorumların kölesi olarak göstermiştir. 

42 İnsan zekâsının gelişimi, ruh düzeyinde de gelişmedikçe asla tamamlanmayacaktır. Kendinizi 

yalnızca dünyevi yaşamın bilgisine adadığınız için ruhunuzun ne kadar geri kalmış olduğunun farkına 

varın. 

43 İnsan başkalarının iradesinin kölesi, büyülerin, kınamaların ve tehditlerin kurbanıdır. Ama ne elde 

etmiştir: İnsanın sahip olması gereken en yüksek bilgiyi kavramak ve ona ulaşmak için tüm arzularından 

vazgeçmiştir; saçma bir şekilde her zaman bir sır olarak gördüğü şeyi, yani Ruhsal Yaşamı açıklığa 

kavuşturmaktan kendini alıkoymuştur. 

44 Ruhun yaşamının yeryüzündeki insanlar için sonsuza dek bir gizem olarak kalacağını mı 

düşünüyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz. Size doğrusunu söyleyeyim, 

kökeninizi bilmediğiniz ve ruhla ilgili hiçbir şey bilmediğiniz sürece, bilimlerinizdeki tüm ilerlemeye 

rağmen, bitkiler ve hayvanlar arasında sefil bir dünyada yaşayan basit yaratıklar olacaksınız. 

Savaşlarınızda birbirinizle savaşmaya devam edeceksiniz ve acı hayatlarınızı yönetmeye devam edecek. 

45 Varlığınızda ne taşıdığınızı keşfetmezseniz ya da komşunuzda herkesin içinde yaşayan ruhani 

kardeşinizi keşfetmezseniz - kendinizi gerçekten sevebilir misiniz? Hayır, insanoğulları, Beni tanıdığınızı 

ve ardımdan geldiğinizi söyleseniz bile. Eğer Benim öğretimi yüzeysel olarak alırsanız, imanınız, bilginiz 

ve sevginiz yanlış olacaktır. 

46 Bugün ışığım zihnin her organına ışıltılı ve ilham verici bir şekilde iniyor. İnsan sözündeki bu sesli 

araçlar vasıtasıyla kendini gösterdiğinde, onu işiten kişi için Benim Öğretime dönüşmüştür. Ancak tüm 

bunlar ruhunuzun yücelmesini amaçladığından, ben buna "spiritüalizm" adını verdim. Ancak asla isimler 

veya tanımlar üzerinde durmayın. Benim öğretilerimde önemli olan, içerdiği anlam ve hakikattir. 

47 Şimdi Sözümün ışığının, yüksek ahlakın ve ruhsallaşmanın bilgeliğinin kalplere döküldüğü 

elverişli bir zamandır - geçtiğiniz çölün uzun kuraklığından sonra ferahlatıcı ve faydalı bir yağmur gibi. 

48 Bu Öğreti, İkinci Çağ'da ifade edilen Sözümün mükemmel olduğu gibi ve ilhamlarımın her birinin 

olduğu gibi mükemmeldir. Mükemmellik, verildiği zihin organlarından kaynaklansaydı mümkün olmazdı. 

Ama ilhamı veren İlahi Ruh'tan gelmektedir. 

49 Bu öğreti saf ve ilahi olan her şey gibi basittir ve bu nedenle anlaşılması kolaydır. Ancak bunu 

uygulamak bazen sizin için zor görünecektir. Ruhunuzun çabaları bedeninizin çaba göstermesini, feragat 

etmesini veya fedakârlık yapmasını gerektirir ve eğer ruhani eğitim veya disiplinden yoksunsanız, acı 

çekmeniz gerekir. 

50 Zamanın başlangıcından bu yana, neyin doğru, neyin izin verilebilir, neyin iyi olduğunu anlamak, 

Tanrı'nın verdiği yasaya uygun bir yaşam sürmek için ruh ve beden arasında bir mücadele olmuştur. Bu 

zorlu mücadelede, garip ve kötü niyetli bir gücün sizi sürekli olarak savaşa sırtınızı dönmeye teşvik ettiği 

ve özgür iradenizi kullanıp materyalizm yolunda ilerlemeye davet ettiği görülüyor. Size bedeninizin 

zayıflığından daha büyük bir ayartma olmadığını söylüyorum: onu çevreleyen her şeye duyarlı; teslim 

olacak kadar zayıf; kolayca alaşağı edilebilir ve baştan çıkarılabilir. Ancak bedenin dürtülerine, tutkularına 

ve zayıflıklarına hakim olmayı öğrenen kişi, kendi içinde taşıdığı ayartmayı yenmiştir. 

51 İkinci Çağ'da İsa tarafından getirilen sevgi öğretisi size izlemeniz gereken yolu gösterdiğine göre, 

spiritüalizm size yeni ne öğretiyor? Bu Sözü anlamanızı sağladı, en ince ayrıntısına kadar açıkladı ve 

ruhsal olarak uygulamanız için size talimat verdi. 

52 İsa'nın öğretisi mükemmeldi çünkü Tanrı'nın Kendisini içinde sakladığı beden almış "Söz" 

aracılığıyla size açıklanmıştı. İsa'da dünyaya seslenen Söz, şimdi Ruh'ta size seslenen ve aranızda 

yaşadığım zaman geride bıraktığım öğretileri, işleri ve örnekleri yaşamınıza uygulamanızı söyleyen Söz'ün 

aynısıdır. Kendinizi çok gelişmiş olarak gördüğünüz ve o çağdan çok uzak bir çağda yaşadığınız için, 

Sözümün çağdaş olmadığına inanmamalısınız. Spiritüalizmde benim öğretimi ve örneklerimi içinde 

yaşadığınız çağa ve sahip olduğunuz gelişime uygulamanın yolunu bulabilirsiniz. 
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53 Bugünün Sözü, İkinci Çağ'daki İsa'nın Sözünden farklıdır çünkü insan sesi taşıyıcıları aracılığıyla 

verilmektedir ve bu anlayış organlarının alma kapasitesi sınırlıdır. Ancak dudaklarından dökülen 

kelimenin anlamı mükemmeldir. 

54 Kimse kullandığım insan bedenlerinde Tanrısal'ın varlığını ya da insan seslerinde Tanrı'nın sesini 

görmesin. Tanrı'nın sizin gibi bir insan sesi şekli ya da ifadesi yoktur. Bu nedenle, Benim Sözümü işiten 

kişi Tanrı'yı insan sözünün dış ifadesinde değil, anlamında bulacaktır. İşte bunu bütün kiliselerde 

açıkladım. 

55 Üstat, İkinci Çağ'da insanlığa sevgi ve barış mesajı olarak getirdiği ilahi öğretileri hatırlatmak 

üzere yine öğrencileriyle birliktedir. 

56 Geri geldim çünkü şimdiki nesiller Sözümü yaşamlarının normu ve yasası olarak kullanmadılar ve 

onlara anlamadıkları şeyleri açıklayan yeni derslerle yolu öğretmek gerekiyor. 

57 İnsan, özgür iradesinin dürtülerini takip ederek, hayatın birçok gerçeğinden uzakta, inatla yoluna 

devam eder. 

58 Yeryüzünde zayıfları ezen imparatorlukların ya da güçlü halkların kalmamasının zamanı gelmişti 

ama yine de bunlar, insanoğlunda gücü kötüye kullanarak zayıfları soymaya ve zorla fethetmeye yönelik 

ilkel eğilimlerin hala hüküm sürdüğünün kanıtı olarak varlıklarını sürdürmektedir. 

59 İnsanı yeryüzüne, efendisi olsun ve onu yönetsin diye, Yaratıcısı olan Kral'a itaatkâr ve sadık bir 

prens olacağı barış, anlayış ve uyum dolu bir dünyada hüküm sürsün diye yerleştirdiğim doğrudur. 

60 Ama insanların yeryüzünde kurdukları egemenlik farklıdır - sahte büyüklüklerin, boş şeylerin, 

sahte yüceliklerin egemenliği. Bu nedenle dünya en büyük zenginlikleri arasında barış, bilgelik ve ruhani 

yükseliş gibi manevi hazineleri saymaz. 

61 İnsanlık birazcık barışa hasrettir, ancak bunu hiçbir zaman sağduyu, bağışlama, merhamet, 

uzlaşma ve sevgi gibi mevcut araçlarla elde etmeye çalışmaz. 

62 Şimdi size Barış Krallığı'nın kurulmasını isteyenler ile dünyevi egemenliklerini korumak ya da 

gücünü artırmak için savaşanlar arasındaki büyük ve şiddetli savaşı duyuruyorum. 

63 Bu, ruh ve madde arasındaki savaş, ebedi ve geçici olan arasındaki kadim savaş, ruhun maddeye 

karşıtlığıdır. Kim kimi yenecek? Bazıları şöyle der: ruh, diğerleri şöyle der: madde. Size söylüyorum: 

Hiçbiri galip gelemeyecek. 

64 Bu savaş ruhun galip gelmesi ve "bedeni" alçaltmasıyla ilgili değildir. Çünkü öyle olsaydı, zaferi 

sahte olurdu. Nihai zafer, beden ve ruh birlikte, uyum içinde yürüdüğünde ve her ikisi de Yasamın işaret 

ettiği yol olan adalet ve sevgi yolunda tek bir ideal altında kaderlerini gerçekleştirdiğinde her ikisi için de 

olacaktır. İnsanlar öldürücü savaşlarıyla kendilerine ne kadar zarar veriyorlar! Günler, aylar ve yıllar 

kalplerinde en ufak bir huzur olmadan, sürekli korku içinde, düşman haline gelen kendi kardeşlerinin 

tehdidi altında yaşayarak geçer. Bu, yüksek bir ideal için yaşamak ya da en azından bunun için mücadele 

etmek midir? Hayır, insanlar: insanlar birbirlerini, hayatlarından çok daha değersiz olan insan gücü 

hedefleri için öldürürler. Ancak bir yaşamın değerini tanımak istemezler, bir insanın varlığının kutsal 

olduğunu ve yalnızca onu yaratanın onu yok edebileceğini bilmek istemezler. 

65 Şu anda içinde yaşadığınız dünya uzun zamandır bir savaş alanı. Ancak insanoğlu, atalarının 

kendisine miras bıraktığı engin deneyimle yetinmemiştir - bu deneyim, zamane insanlarının önünde 

vicdanın açtığı bir kitap gibi duran acı ve ıstırap verici bir deneyimdir. Ancak insanın kalbi, bir ışık mirası 

gibi olan bu deneyim meyvesini kabul edemeyecek kadar katıdır. Atalarından miras aldıkları tek şey, 

onlara kanla geçen nefret, gurur, kin, açgözlülük, kibir ve intikam olmuştur. 

66 Yeryüzünün birçok masumun kanıyla kırmızıya boyanması ve ardından hayatta kalanların 

kederiyle siyaha bürünmesi gerekecektir. 

67 İnsanlar tarafından gurur ve kibir temelleri üzerine inşa edilen tüm imparatorluklar yıkıldı çünkü 

görünüşte sağlam olan temelleri sahteydi ve benim adaletime dayanamazdı. 

68 Bugün insanları hayrete düşüren bu güçlerin yakında yıkıldığını göreceksiniz ve diğerleri onların 

ardından yükseldiğinde, onlar da aynı şekilde düşecekler. 

69 İnsanlar halklarını birleştirdiklerinde ve kendilerini ruhsal ve insani olarak Baba'nın zamanın 

başlangıcından beri onlara açıkladığı sevgi ve adalet yasalarıyla yönettiklerinde, dünyada ilk kez uyum, 

kardeşlik, gerçek ilerleme, ruhta ve insanda çiçeklenme, bilgelik, bilgi ve esenliğin olacağı bir barış 

krallığının sağlam temellerini atmış olacaklardır. 
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70 Sevgili insanlar, düşüncelerinizi bu lütuf sabahına odaklayın ve duygularınızı dinleyin ki şu anda 

almakta olduğunuz öğretişle ilgili olarak imanınızın ne kadar güçlü olduğunu bilebilesiniz. 

71 Kendinizi hazır hissediyorsanız, Benim İşim için çalışacak kadar güçlüyseniz, yola çıkın ve yeni 

bir dünyanın, size duyurduğum o barış ve hakikat krallığının sağlam temeli olacak olan Sözümü duyurun. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 272 
1 Seni kutsuyorum İsrail ve senin aracılığınla şimdiki ve gelecek nesilleri kutsuyorum. Sizler Benim 

vahiylerimi ve emirlerimi her zaman deneyimlemiş olan sevgili öğrencilerimsiniz. 

Sizi yeryüzünde yeni bir reenkarnasyona gönderdim. Ama bundan önce sizi hazırladım ve insanlığın şu 

anda ne durumda olduğunu söyleyerek sizi uyardım. Size onların materyalizminden ve dikkatlerinin 

dağınıklığından bahsettim ve siz de kendinize görevinizi yerine getirip getiremeyeceğinizi ve ince bir öz 

olan, şefkat ve ışık olan sözümü o kaya gibi sert kalplere nasıl nüfuz ettireceğinizi sordunuz. 

Üstat size savaşmayı öğretti, sizi "işçi" yaptı ve size hazırlamanız, işlemeniz ve verimli kılmanız için 

tarla gibi kalpler verdi. 

2 İnsan aracılığıyla Sözümü işittiğinizde ve size İsrail dediğimde, ruhunuz titredi. Zayıf bedeniniz bu 

vahiyleri bilmiyordu ama ruhunuz biliyor ve görevini biliyor. Sana söylüyorum: Kaderinizde benim 

İşimde işbirliği yapmak var ve adımlarınıza dikkat etmelisiniz. İnmeyin, cisimlenmeyin, kalabalıklara 

karışmayın, çünkü siz hemcinslerinizden üstün değilsiniz. Sessizlik içinde çalışın ki, komşunuza 

duyduğunuz sevgi ve merhamet sizi ayırt edebilsin. 

3 Varlığınız karanlığı dağıtacak ve öğretilerimden bahsetmek için uygun bir fırsat bulamadığınız için 

dudaklarınızı kapatırsanız, ruhunuz konuşacak ve böylece hemcinsleriniz arasında ışık ve adalet 

yaratacaksınız. 

4 Bu acı gününüzde sizi teselli etmeye geldim. Tüm ruhlar kurtuluş günlerinin geleceğini bilir ve 

Kurtarıcılarını görmeyi beklerler. Onun ne şekilde geleceğini bilmezler ama beklerler ve gizli ilahi 

bilgeliğe danışırlar. 

5 Sizler, insanlar, kehanette bulunulan her şeyin onayına sahipsiniz ve bu ışığı insanlara 

getireceksiniz. Onlara onları sevdiğimi ve onlara verdiğim yaşamın her anında merhametimi ve gücümü 

gösterdiğimi söyleyin. Kendilerini mükemmelleştirmeleri için onlara yardım et, Beni saflıkla aramalarını, 

Beni ruhsal olarak aramalarını söyle. Siz işçilerim onların kalplerini hazırlar hazırlamaz onlarla iletişim 

kuracağım. Sözümün tüm ırklardan ve inançlardan insanlara ulaşması için sizi dağıtacağım ve Ruhumu 

içinize yerleştireceğim. Çünkü ben insanları tek bir hedefe, tek gerçeğe yönlendiriyorum. 

6 İnsanlar yolun taşlarına takılıp tökezler, ağıt yakar ve acı çekerler. Ama tüm bunlar Kefaret 

Yasası'na ve Benim İradem gibi onları dönüştürmek için gelen Adalete itaat eder. Çocuklarımın Beni Baba 

olarak sevmelerini ve barış içinde yaşayabilmeleri için kendilerini ruhanileştirmelerini istiyorum. 

7 Yüreğinize büyük bir sıkıntı düştüğünde, Bana isyankar bir şekilde sorarsınız: "Kaderimde bu acı 

kâsesini boşaltmam gerektiği mi yazılı? Bu benim kefaretim mi? Bu gerçekten sizin isteğiniz mi, Peder?" 

Ama ben size diyorum ki, "Benim iradem olmadan hiçbir şey hareket edemez." Kaderinizde katlanmak 

zorunda kalacağınız pek çok sınav vardır. Bazıları Yasamı ihlal etmenizin sonuçları olacak, diğerleri ise 

Benim Ruhumdan sizinkine geçecek. Bununla birlikte, gereksiz olduklarını düşünseniz bile hepsi adildir. 

Eğer izler ve incelerseniz, benim mükemmelliğimden ve sevgimden söz edeceklerdir. En acı günlerde bile 

umudunuzu ve inancınızı koruyun ve bir sonraki günün daha iyi olacağına, sevgimin güneşinin ruhunuzu 

ve bedeninizi aydınlatacağına, aklınızın ve sezgilerinizin açık olacağına ve iyi bir hedefe 

yönlendirileceğinize güvenin. O zaman, yaşam yolculuğunuzun sonuna geldiğinizde, içinizde huzur ve 

Baba'da sevinç olacaktır. Her denemeden sonra gücünüzü bileceksiniz ve Bana gösterdiğiniz sevgiye göre 

bunun meyvesini alacağım. 

8 İnsanlık, insanların ruhani bilgeliği bulacağı Üçüncü Çağa hoş geldiniz. Bu, Beni inanç, sezgi ve 

ruhsallaştırma yoluyla hissedeceğiniz Çağdır. Benim varlığımı insan suretinde beklemeyin ve Bana 

inanmak için parmaklarınızı yaralarıma sokmaya çalışmayın. 

9 Bu dönemde her şey ruhani olacaktır. 

10 Tüm materyalizminizi terk ederek Beni Ruh olarak anlamanızın ve hissetmenizin zamanı geldi. 

11 Putperestliklerine, fanatizmlerine ve geleneklerine inatla bağlı kalan halkların vay haline! Ne 

ışığımı görebilecekler ne de ruhun uyanışının sonsuz mutluluğunu hissedebilecekler. 

12 Öğrettiklerimin dünyayı sarsacağı doğrudur. Ancak savaş sona erdiğinde, ruhumdan kaynaklanan 

gerçek barış yeryüzünde hissedilecektir. Sadece aptallar, inatçılar ve katı kalpliler acı çekmeye devam 

edecektir. 
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13 Görünmez bir dünya insanlığın üzerinde gezinir ve yaşar, her şeyi yönlendiren ve belirleyen 

İlyas'ın önderliğindeki ışık varlıklarının dünyası. 

14 Ne mutlu bu ilahi etkiye açık olduklarını kanıtlayanlara. 

15 Yeryüzündeki tüm halkların içinde, ruhları ruhlar dünyasına çalışmalarında yardımcı olmak üzere 

gönderilmiş insanlar vardır. Kalplerinin ruhani ilhamlardan etkilenmeyen bir kayaya dönüşmesine izin 

verirlerse onlara ne olacak? Ayrıldıkları yola geri dönmek için çok acı bir kadeh içmeleri gerekecekti. 

16 Benim için bir insanın tövbe etmesi, yenilenmesi ve kurtuluşu imkânsız olamaz. O zaman Ben her 

şeye kadir olmazdım ve insan Benden daha güçlü olurdu. Benim gücümü kötülüğün insanda sahip olduğu 

güçten daha mı aşağı görüyorsunuz? İnsanın içindeki karanlığın ilahi ışıktan daha üstün olduğunu mu 

düşünüyorsunuz? Asla! Kalbini Bana söyle. 

17 Unutmayın: Size varlık vermiş olan Benim görevim sizi mükemmelliğe götürmek ve hepinizi tek 

bir ruhani ailede birleştirmektir; ve unutmayın ki Benim İradem her şeyin üzerinde yerine getirilmektedir. 

18 Ben, İlahi Ekici, sevgi tohumumu her ruha belli belirsiz yerleştiririm. Bu tohumun tüm insanlığın 

içinde ne zaman filizleneceğini bir tek ben bilirim ve çalışmalarımın meyvelerini sonsuz bir sabırla bir tek 

ben bekleyebilirim. 

19 Bu öğretinin anlamını kullanın ve ailelerinizin bağrına uyum ekmeye başlayın. Bundan sonra, 

halkınızı oluşturan topluluklar arasında uyumu sağlayın. Ardından, ruhani bağlarla birleştiklerinde, huzur 

ve mutluluğunuzun aranızdan dışarıya doğru yayılmasına izin verin. 

20 Tüm insanlığı dönüştürmek için gerekli olan mücadeleyi ölçmeye başladığınızda ve var olan 

günahın boyutunu ve her yerdeki sefaleti düşündüğünüzde, kaçınılmaz olarak tefekkürlerinizde depresif 

hissedeceksiniz. Ama dünyayı tek başına kurtarman gerektiğini sana kim söyledi? Her biriniz kendi payına 

düşeni en iyi şekilde yapmakla yetinin ve bırakın diğerleri de kendi paylarına düşeni yapsınlar; 

göreceksiniz ki, Babanızın yardımıyla her geçen gün ve adım adım sözümün gerçekleştiğine tanık 

olacaksınız. 

21 İnsanlık için bu zor anlarda yeryüzünde yaşamak kaderinizde vardı - bunlar Üçüncü Çağ'ın 

başlangıçlarıdır. Ama kaderinizden şikâyet etmeyin, çünkü bu Bana sitem etmek olur. Her birinizin - 

burada ruhunuzu kastediyorum - dünyada birkaç kez bulunduğunuzu ve bu varoluşların bazılarında insan 

kalbinin özlemini çektiği her şeyin tadını çıkardığınızı hatırlayın. 

22 Emin olun ki, bu zamanda en çok acı çekenler daha önce zevk, insani tatminler ve dünyanın 

yücelikleri kadehini dibine kadar boşaltmış, böylece ruhani yoldan ayrılmış ve kendilerini kirletmişlerdir. 

23 Kefaret ve arınma zamanı gelmeliydi, dünyada yüzyıllar geçmesi gerekse ve ruhunuz o saate kadar 

beklemek zorunda kalsa bile. Ancak bu zaman artık geldi, bugün. Anlayın, deneyimleyin ve kullanın. 

24 İnsanlara verdiğim söz uyarınca gelmesi gereken Yemin Edici Ruh'un ışığını alın. 

25 Şimdi görünmez formdaki varlığımın neden bu vaadi yerine getirdiğini anlayın. Bugün ben beden 

almış Mesih değil, acı çeken herkese ışık, sevgi, bilgelik ve teselli saçan Ruh'taki Mesih'im. 

26 Sevgi hayatınızı yeniden aydınlatır, insanlık. Size ruhani yolu gösteriyorum ve İlahi Işığı 

tanıyabilmeniz için içinizde var olan gerçeği size açıklıyorum. Kendinizin olduğunuzdan daha büyük 

olduğunuza inandığınızda hata yaptığınızın farkında değil misiniz? Kendinize "bedene" göre, insan 

kişiliğine göre inanıyorsunuz. Ancak bu inancın yanlış olduğunu çünkü insanın geçici olduğunu biliyor 

musunuz? Size inancınızı ve ilerlemenizi manevi ruhunuzun değerlerine dayandırmayı öğrettim, çünkü 

bunlar sağlam ve ebedidir. 

27 Sadece madde olduğunuza ve sadece bu dünyanın var olduğuna inandınız ve bu yüzden hayatta bu 

kadar çok gözyaşı döküyorsunuz ve hayattaki mücadeleniz korku dolu ve umutsuz. 

28 Sizin materyalizminiz, insanlara emanet ettiğim Cennet'i bir cehenneme çevirdi. 

29 İnsanların sürdürdükleri yaşam yanlıştır, zevkleri, güçleri ve zenginlikleri yanlıştır, öğrenimleri ve 

bilimleri yanlıştır. 

30 Zengin ya da fakir, hepiniz parayla meşgulsünüz, paraya sahip olmak aldatıcıdır. Ağrılar ve 

hastalıklar için endişeleniyor ve ölüm düşüncesiyle ürperiyorsunuz. Bazıları sahip olduklarını 

kaybetmekten korkar, bazıları ise hiç sahip olmadıkları şeylere sahip olmayı arzular. Bazıları her şeye 

bolca sahipken, diğerleri her şeyden yoksundur. Ancak tüm bu çabalar, tutkular, ihtiyaçlar ve hırslı 

hedefler yalnızca maddi yaşamla, bedenin açlığıyla, alt tutkularla, insan arzularıyla ilgilidir; sanki insan 

gerçekten bir ruha sahip değilmiş gibi. 
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31 Dünya ve madde ruhu geçici olarak fethetmiş, onu yavaş yavaş tekrar esaret altına almış ve 

nihayetinde insan yaşamındaki misyonunu boşa çıkarmıştır. Yaşamlarınızı ezen açlık, sefalet, acı ve 

ıstırabın ruhlarınızın sefalet ve acısının sadık bir yansımasından başka bir şey olmadığını neden yavaş 

yavaş fark etmiyorsunuz? 

32 İçinizde olan ve görmek istemediğiniz gerçeği size açıklamam kesinlikle gerekliydi. Ama şimdi 

geldim, şimdi sizinle birlikteyim ve temelde size uzun zamandır sakladığınız ruhunuzun mesajını duymayı 

öğreteceğim. 

33 Yakında siz insanlara karşı acımasız olanın yaşam değil, sizin kendinize karşı acımasız 

olduğunuzu anlayacaksınız. Anlayış eksikliğiniz yüzünden acı çekiyor ve etrafınızdakilere acı 

çektiriyorsunuz. Kendinizi yalnız hissedersiniz, kimsenin sizi sevmediğini görürsünüz ve bencil ve katı 

yürekli olursunuz.  

34 O zaman duygularınızın yücelmesi, alçaklıklara ve kirliliklere değil, bağışlamanız ve hafifletmeniz 

gereken acılara ve zorluklara bakmanız için ayağa kalkmanızı söyleyen sesimi duymama izin verin. 

35 Zihninizi ve bakışlarınızı Ebedi Olan'a kaldırın ki saf düşüncelerle dolabilesiniz. 

36 Ruhun yaşam alanı olan sonsuzlukta ışık, yüksek düşünceler ve ebedi huzur titreşir. O zamana 

kadar yükselin ve o bölgelerde kendinizi güçlendirin. Yükselmediğiniz sürece, hastalanmaya devam 

edecek, kendinizi kardeşler olarak tanımadan kavga etmeye devam edeceksiniz. 

37 Bu materyalizm insanları bölmüştür. Nifak tohumları öylesine çoğaldı ki, sadece halklar birbirini 

reddetmekle kalmıyor, ebeveynler, çocuklar ve kardeşler bile birbirini reddediyor. 

38 En azından sizler, benim öğretilerimden beslenen insanlar, topraktan yükselin, sevmeyi ve 

affetmeyi öğrenin. Tüm huzurunuzu ve mutluluğunuzu madde dünyası üzerine inşa etmeyin, arzularınızı 

ve hedeflerinizi manevi ve maddi olan arasında bölüştürün ve her iki tarafın da hakkını vermeye çalışın. 

39 Her şeyi madde aracılığıyla başarabileceğinize inanmayı bırakın. Kendinizi Tanrı'ya yükseltmek 

için bunu yalnızca ruhunuzla yapabileceğinizi anlayın. 

40 Ruhunuz için mutluluğu maddi çalışmalarla elde edeceğinizi düşünmekte ısrar etmeniz nasıl doğru 

olabilir? Tüm hatalarınızın ve yanlışlarınızın farkına varın. Eğer bu halinizle maddeleşmiş olarak, yaratılış 

amacınızın bu olduğuna inanıyorsanız, size samimiyetle söylüyorum ki ruhunuzun gerçeğe uyanışı çok acı 

olacaktır. 

41 Tanrı itaatkâr çocuklar ister, köleler değil; ama siz kendi tutkularınızın ve başkalarının tutkularının 

kölesisiniz. 

42 Cıvıldamak yerine korkuyla cıvıldayan kayıp küçük kuşlar gibisiniz. Artık gün boyunca size 

verdiğim nimetleri kutsamıyorsunuz, nimetlerim size her ulaştığında adımı kutsamıyorsunuz. 

43 Kendinizi umutsuzluğa kapılmış hissediyorsunuz çünkü bedenin güçlerine güveniyorsunuz ama bu 

güçler zayıf. Dünyayı gerçek mutluluk diyarı olarak görmenin ne kadar büyük bir hata olduğunu 

görebilirseniz o kadar güçlü olursunuz. 

Aydınlanma ve içgörü anında, ruh böylesine büyük bir perişanlıktan utanç duyacaktır çünkü bedende 

perişan olmuştur. Gökyüzünün doruklarını fetheden bir akbaba olmak istemiyordu. İçinde yaşamak için 

karanlığa ihtiyaç duyan kuşlar gibi olmayı tercih etti, çünkü ışık onları kör ediyordu. 

44 Öğrettiklerimin doğru anlaşılması gerekir ki, size insan hayatına daha az değer vermeyi değil, 

ebediyete yönelmiş bir bakış, zihin ve idealle gerçek olanı yaşamayı öğrettiğimi anlayabilesiniz. 

45 Bugün ruhani cehaletiniz o kadar büyük ki, öbür dünyaya göç edenleri düşündüğünüzde şöyle 

diyorsunuz: "Zavallı adam, öldü ve her şeyi geride bırakmak zorunda kaldı ve sonsuza dek gitti." 

46 Böyle konuştuğunuzu duyduklarında o varlıkların ruhani dünyadan size nasıl bir acıma duygusuyla 

baktıklarını bir bilseniz. Cehaletiniz karşısında sizin için hissettikleri şey acımaktır! Çünkü onları bir an 

için bile olsa görebilseydiniz, gerçek karşısında nutkunuz tutulur ve şaşkına dönerdiniz!  

47 Toprağın içinde kalan cansız kalıntılar karşısında ağlarsınız ve çiçekler ekip onları örten tümseği 

gözyaşlarıyla sularken, kendilerini bu bedenlerden kurtaran ve özgürlük ve ışık krallığında yaşayanlar 

şöyle der: "Ey zavallı beden, seni ne kadar sevdim ve savundum, senin için ne kadar onurlar ve zevkler, 

boşluklar ve geçici ihtişamlar sağladım ve şimdi karanlık bir mezarda bir avuç tozdan başka bir şey 

değilsin." 

48 Hepiniz benim öğretici sözümü düşünün ve bu sözde bugüne kadar bilmek istemediğiniz sırların 

son derece net bir şekilde açıklandığını göreceksiniz. 
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49 Sizi teselli etmek için bundan daha iyi bir zamanda gelebilir miydim? Elbette Mesih'in bu zamanda 

cehennem âlemlerine indiğini de söyleyebilirsiniz. Çünkü dünyanın içinde yuvarlanıp gittiği günah dolu 

yaşamınızdan daha cehennemlik ne olabilir? Sizi kurtarmaya geldim çünkü doğru yoldan o kadar 

uzaklaştınız ki Bensiz yaşamak istediniz, oysa gerçek şu ki sizin yaşamınız ve Benimki birdir. 

50 Tanrı'nın yasalarından ayrı tutulan insanın varlığı boş ve yanlıştır. Size ışığı getirmek için neden 

geldiğimi bilin: sizi daha önce getirdiğim aynı sözle kurtarmak için. Çünkü gerçek tektir ve dolayısıyla 

öğreti de tektir. 

Kendinize olan sevginiz sizin için putperestlik tahtları kurdu. Ama getirdiğinizi sandığınız kralın sahte 

olduğuna ikna olduğunuzda, kalbiniz şaşırmaya devam etti. Yine de varlığınızın içinde gerçek Kral olan 

Tanrınızın varlığını arayabilirsiniz. Eğer Beni orada bulursanız, Bana bir taht inşa etmenizi istemiyorum. 

İman şamdanının ışık verdiği bir sevgi ve tevazu sunağını tercih ederim. 

51 Ruhunuzun ihtiyacı olan çok şey var. Şunu düşünün: Vücudunuzu günde kaç kez besliyorsunuz? 

Bu öğünlerden birini kaçırırsanız kendinizi zayıf hissedersiniz. Ama ruhunuz, onu günde kaç kez benim 

sözlerimle besliyorsunuz? 

52 Varlığınızın kuraklığının ortasında insanlığın manevi açlığının ve susuzluğunun ne kadar büyük 

olduğunu anlayın, o zaman size gerçeğimi açıklamak ve büyük sıkıntılarınızda sizi teselli etmek için 

ruhtaki varlığımı haklı çıkaracaksınız. 

53 Öğretilerim ve bu zamanda gelişim, hepinizin olmasını istediğim yeni öğrencilerimin, Üstatları 

gibi teselli ruhları olabilmeleri ve İşimi yürütmek, sevgimi ekmek, ışığı yakmak, çocukların kalbine sevgi 

ve anlayış getirmek, varlıklarının muazzam boşluğunu doldurmak için yeryüzünün yollarına çıkabilmeleri 

içindir. Bedensel kabuklarının acısına yenik düşen, acıları yaşamlarıyla birlikte yavaş yavaş sona eren 

hastalara şifa merhemi getirmek; başını yaslayacak kimsesi olmayan yoksullara ve terk edilmişlere teselli 

olmak. 

54 Bu büyük acıların gerçekliğini gördüğünüzde, onları kendi acınızla karşılaştıracak ve en büyük 

olduğunu düşündüğünüz acıyı kutsayacak ve "Tanrım, sahip olduğum her şeyden dolayı mutlu olmalıyım" 

diyeceksiniz. 

55 Acı çekeni tanımanız gerekecek ki kalbiniz onu sevecen kılacak, yumuşatacak ve sevgiye aç, 

sevgiye ve teselliye muhtaç olanlar yerine biraz düşünmek için onu sahte zevklerden uzaklaştıracak birçok 

ders alabilsin. 

56 Başka birinin acısını sizinki gibi hissettiğinizde, size söyleyecek başka bir şeyim kalmayacak. 

Kendi isteğinizle hastanelerde acı yataklarında yatan ihtiyaç sahiplerini aramaya gideceksiniz. Eliniz, 

hiçbir isteksizlik hissetmeden cüzzamlının üzerine konacak ve yetimi şefkatle okşayacaktır. Dudaklarınız 

sözleriyle ruha ışık getirecek ve hayatlarını amaçsız, sevgisiz ve Tanrısız geçirenlerin içinde nasıl bir inanç 

ateşi yakacağınızı bileceksiniz. 

57 Spiritüalist bol miktarda maddi mal biriktirmeyecektir, ancak ruhun hazineleri bakımından her 

zaman zengin olmasını sağlayacaktır. Neye sahip olduklarını ve nasıl durduklarını her zaman bilecektir. O 

da tüm ölümlüler gibi acı çekecek ama asla umutsuzluğa kapılmayacak ya da isyan etmeyecek. 

58 Her fırsatta gözünüzün önünde Benim örneğim olsun - sizi sevme, sizi teselli etme ve size ebedi 

mutluluğa giden yolu gösterme görevine adadığım o yaşam. Birçokları Beni işitsin diye tüm öğretilerimde 

bu yoldan söz ettim. Sözlerimin duyulmasını sağlayacak özel bir yerim yoktu. Meydanlarda olduğu kadar 

revaklarda, sokaklarda ya da tapınaklarda, yolda ya da dağlarda, Cennetin Krallığı'ndan söz eden mesajın 

duyulmasına izin verdim. 

59 Hayat mücadelesinde edindiğiniz erdemlerle dolu bir seyahat bohçasıyla her zaman hazır olun ki 

öteki hayata çağrım sizi hiçbir saatte şaşırtmasın. Her zaman kendi içinize bakın ve kendinizi inceleyin. 

Liyakatsiz bir ruhla o saatin geçmesini beklemeyin. Çünkü o zaman yeryüzünde çok iyilik yapmış olmayı 

dileyeceksiniz, ama artık çok geç olacak. Her zaman vicdanınızla temas halinde olun, çünkü hangi anda 

öbür tarafa geçeceğinizi bilemezsiniz. 

60 Umutsuzluğa kapılmayın, ey Sözüme özellikle hitap ettiğim ruhlar. Benim yolumda sebat 

ederseniz, huzuru tadarsınız. Doğrusu size söylüyorum, hepinizin kaderinde mutluluğu deneyimlemek var. 

Cennetin Krallığını Benimle paylaşmak üzere yaratılmamış olsaydınız, Ben sizin Babanız olmazdım. 

Ancak unutmayın: mutluluğunuzun tam olması için, ruhunuzun bu ilahi ödüle layık olduğunu 

hissedebilmesi için adım adım sevaplarınıza katkıda bulunmanız gerekir. Sizinle birlikte olduğumu, yol 
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boyunca size eşlik ettiğimi bilin. Görevimin sizinkiyle ve kaderimin sizinkiyle birleştiğini bilerek Bana 

tam güven duyun! 

61 Siz Bana yükselemediğiniz için, Ben size geldim ve böylece size merhametimin kanıtını ve 

imanınız için bir teşvik verdim. Misyonunuzu yerine getirme düşüncesi sizi korkutuyor çünkü dünya 

mücadelelerinde güçlü ama ruhun misyonunda zayıfsınız. 

Kendinizi Benim öğrencilerim olarak görmek için hâlâ çok fazla eksikliğiniz olduğunu söylüyorsunuz. 

Ama size söylüyorum, her kusur bir taş gibidir ve hepsi birlikte bir yük gibidir. Bu yükün ağırlığı altında 

yaşadığınız sürece, kendinizi yukarı kaldırmanız mümkün değildir. Ancak eksikliklerinizin ağır yükünü 

yavaş yavaş üzerinizden attığınız ölçüde, ruhun doruklarına yükselebileceğinizi hissetmeye başlarsınız. 

62 Sözümün sizi mükemmelleştirmesine izin verin. Hepinizin Beni duymaya hazır bir yürekle 

gelmediğinizi, bazılarınızın bu tezahürle dalga geçtiğini ve bazılarının şüphe duyduğunu biliyorum, tıpkı 

Söz yüceltilmiş olsa da bunun Mesih'ten değil, başka bir varlıktan geldiğini düşünenler olduğu gibi. Ama 

ben size düşüncelerimin zihnin ilgili organlarına ulaşarak bilgelikte kendini gösterdiğini söylüyorum. 

63 Sevgim sayesinde hizmetinizde olduğuma dair size kanıt verdiğime göre, insanlar arasındaki 

varlığımdan şüphe etmeye kimin hakkı var? İsa'nın çarmıhta dövüldüğü zamanı düşünün. Ama bu haç 

insanlıktan başka neyi temsil ediyor? Size gerçekten söylüyorum, Ben hâlâ çocuklarıma olan sevgimle 

temsil edilen sevgi haçıma bağlıyım. 

64 Şüphe ediyor, yargılıyor ve hatta kendinizle alay ediyorsunuz ama ben sizi affediyor ve 

kutsuyorum çünkü cehaletten hastasınız. Size düşünmeniz için zaman veriyorum çünkü biliyorum ki yarın 

en hararetli olanlar arasında olacaksınız. Şimdi size açıkladığım gerçeği tüm açıklığıyla göremiyorsunuz, 

çünkü benlik ruhtan daha güçlüdür. Bununla birlikte, ruhsallaşma idealine yükselecek ve o zaman ruhsal 

açıdan en güçlü hale geleceksiniz. 

65 Zararlı olana karşı savaşın, kirli olana karşı savaşın. Dünyanın kötülüklerinin ruhun duyularını 

körelttiğini ve yaşamın yüksek dünyalarına girmesini engellediğini bilin. Eğer gerçek hayatı yaşamayı 

öğrenirseniz - size söylüyorum, o zaman nerede olursanız olun ve nereye giderseniz gidin, varlığınızla her 

şeyi bir barış cennetine dönüştüreceksiniz. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 273 
1 O kadar alçalmış ve ruhani olandan o kadar uzaklaşmışsınız ki, ruha ait olduğu için tamamen doğal 

olan her şeyi doğaüstü olarak görüyorsunuz. Böylece ilahi olana doğaüstü diyorsunuz ve aynı şekilde her 

şeyi ruhunuza ait görüyorsunuz ve bu bir hatadır. Bunun nedeni, yalnızca duyularınızın veya insan 

zekanızın kavrayabildiği şeyleri görmeniz ve algılamanız ve duyuların ve zihnin ötesinde olan şeyleri 

doğaüstü olarak kabul etmenizdir. 

2 Artık size yaşamı içeren gerçeği açıklayan öğretilerimin özüne nüfuz etmenizin zamanı geldi, 

böylece kendinizi öğrencilerim olarak görebilir ve yakında ustalar olmaya başlayabilirsiniz. 

3 Öğrenci öğrenen kişidir, usta ise öğretilerimi uygulayan kişidir. İşte böyle olmalısınız. Çünkü 

bilgeliğimi öğrenip yüreğinizde saklarsanız ya da öğretilerimi değiştirirseniz, o zaman yalancılıklarını 

kanıtlamak için çok kınadığım ikiyüzlü Ferisiler gibi olursunuz. 

4 Yol uzundur ve aşırı uçlara düşmemek için, yani ruhani olanın sizin için sıradanlaşmaması ama 

aynı zamanda fanatizme de düşmemeniz için dikkatle yürümeniz gerekir. 

5 Ruh ve "beden" arasında olması gereken dengeye ulaştığınızda, varoluşun ne kadar kolay ve yolun 

ne kadar eşit olduğunu göreceksiniz. Adım adım yolunuza devam edecek ve hayatın size sunduğu tüm 

fırsatları ruhunuzun ilerlemesi için kullanacaksınız. 

O zaman, Ruhsal Yaşamın eşiklerine ulaştığınızda, sizi barındıran dünyaya ve desteğiniz olan bedene 

veda etme saati yaklaştığında, en ufak bir direnç olmayacak, ne ruh bedeninin ömrünü uzatmak isteyecek 

ne de beden ruhu daha fazla tutacaktır. 

6 Ruh yeni evine girdiğinde ne kadar büyük bir haz ve ne kadar büyük bir ışık yaşayacak ve 

yeryüzünde ona ait olanların kalplerinde ne kadar büyük bir huzur ve anlayış bırakacaktır! 

7 Dünyada hakim olan atmosferin ruhsallaşmaya aykırı olduğunu görüyorum. Bu nedenle, yolda 

ilerlemenizi engelleyen engellerden kendinizi kurtarabilirseniz, bu çok faziletli olacaktır. 

8 Size, dünyada enfekte olmadan yaşayabileceğiniz bir mesaj gönderdim. 

9 Gücümle bunun üstesinden gelmeyi öğreneceğim. İnsani zorlukların üstesinden gelmeye çalışın. 

Hayatınızı yükselttikten ve ruhunuzu özgürleştirdikten sonra bir daha batmayın. 

10 Yolumda hiç tuzak yok. Ancak izlemek ve dua etmek gerekir, çünkü yolun yanında çalılıklar 

büyür ve bazen içinde hain kurt gizlenir. İzleyin ve dua edin ki şaşırmayasınız ve bunun yerine, iyi yolda 

yürümek isteyen kişiyi alaşağı etmek ya da inancını elinden almak için kendilerini gizleyenleri şaşırtan siz 

olasınız. 

11 İnsanlığın en büyük acı kadehini içeceği zaman, halkımın yeryüzünde yeniden ortaya çıkacağını 

duyurdum. Bu nedenle şu anda yeryüzüne elçilerimi, işçilerimi, askerlerimi ve peygamberlerimi 

gönderiyorum, çünkü savaş zamanı yaklaşıyor. 

12 Halkım sadece ses taşıyıcıları aracılığıyla Beni duyan bu kişiden ibaret değildir. Halkım yeryüzüne 

yayılacak ve onların çocukları Benim gerçeğime tanıklık eden herkes olacak - ruhun ışık gediklerine vuran 

herkes, dara ile savaşan ve Üçüncü Çağı ilan eden herkes. 

13 Kendinizi ruhsallaştırın ve görevinizi anlayıp yerine getirebileceksiniz. Sonra, Benim diğer 

elçilerim başka topraklarda ortaya çıktığında, biri diğerini not etsin, birleşsin ve ruhsal olarak desteklesin, 

dünyayı saran uyumsuzluk, ayrılık ve savaşla düşünce gücüyle savaşsın. 

14 Merak etmeyin arkadaşlar, bugüne kadar kazandığınız haklarınızı aldım. Ancak ilk adımlardan 

sonra durmayın, başardığınız ilk işlerle yetinmeyin. Sakin ve sağlam adımlarla yürüdüğünüzde zafere 

ulaşacaksınız. 

15 Erdemlerinizin ödülünü almak için her zaman Ruhani Krallığa ulaşmayı beklemeniz 

gerekmeyecek, ama burada, dünyanızda da ödüllendirildiklerini göreceksiniz. 

16 Burada bedeniniz sağlık ve güce sahip olacak, ruhani yaşamda ise ışığa ve gerçek mutluluğa 

kavuşacaksınız. 

17 Bilgelik arzusuyla Bana gelenler asla aldatılmış hissetmediler. Sözümü duyma arzunuzda sizi 

durduracak hiçbir engel olmadığını gördüm. Çabalarınızı ve fedakârlıklarınızı nasıl ödüllendirmem? Bu 

yerlere gelmek ve Beni dinlemek üzere Benimle kalmak için ne kadar evrim geçirmeniz gerektiğini 

yalnızca Ben bilirim. 
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18 İnsanların zincirlerini kendi rızalarıyla kıracakları, gözlerindeki bandajı yırtıp atacakları ve doğru 

yolu arayacakları zaman gelmiştir. 

19 İnsan, kendisi için helal olanı bilmesinin yanı sıra kendisine gerçekten haram olan her şeyi 

bilmesini sağlayan bir ışığa sahip olmayı arzular. 

20 Ruhsal açıdan insan cahil bir yaratıktır. Etrafını saran sayısız önyargı ve üzerine çöken tehdit ve 

lanetler, ruhani olana kayıtsız kalmasına neden olmuştur. 

21 Şimdi ruhları uyandıran yalnızca benim ışığım, onları düşünmeye çağıran benim sesim ve onları 

kararlı kılan ve hedefe ulaşmak için savaşmalarını sağlayan benim gücümdür. 

22 İnsanlık yakında, tıpkı birinin yıpranmış ve eski bir giysiden kurtulması gibi, önyargılarından 

kurtulacak ve bakışlarını ve zihnini uzun zamandır gelişmesini engelleyen bariyerlerin üzerine özlemle 

kaldıracaktır. 

23 İnsanların yüzyıllardır yüreklerinde besledikleri aşılanmış korkular, Ruhani Krallığın kapılarını 

açanın ve - zamanı henüz gelmediği için insanlığa öğretmesi gereken her şeyi açıklamadığı için - ışık, 

ilham ve ruhani vahiylerle dolu bir çağda geri döneceğini vaat edenin Mesih olduğunu hatırladıklarında 

aynı şekilde ortadan kalkacaktır. 

24 Bende insanlar kendilerini cehaletlerinin boyunduruğundan kurtaracak cesareti bulacaklardır. 

25 Yaşamın önkoşulu, kaynağı ve temeli olan ruhani bilgiye sahip değillerse, yeryüzünde barışın ve 

savaşların sona ermesini, insanların yenilenmesini ve günahların azalmasını nasıl bekleyebilirsiniz? 

26 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim gerçeğim anlaşılmadığı ya da takip edilmediği sürece, 

yeryüzündeki varlığınız bataklık üzerine inşa edilmiş bir bina gibi olacaktır. 

27 Uyananların sayısı, ruhani olana karşı soğuk ve kayıtsız kalanlardan daha azdır. Bunlar hüküm 

süren kaos karşısında ne endişelenir ne de korkarlar ve her şeyi yüzeysel nedenlere bağlarlar. Azıcık 

anlayışlarıyla yetinirler ve şöyle derler: "Maddenin içinde hüküm sürenlerin ve dinler aracılığıyla bana 

ruhen rehberlik edenlerin yüklediği tüm görevleri yerine getirdiğime göre, gizemleri çözmenin veya 

anlaşılmaz olana nüfuz etmeye çalışmanın ne faydası var? Mesih'in öğrettiği iyilik ilkesi bu görevin yerine 

getirilmesinde mevcut değil midir?" Bu düşüncelerle kendilerini sakinleştirir ve ruhani görevlerini yerine 

getirdiklerine kendilerini ikna ederler. 

28 Ama size söylüyorum, görevlerinizi yerine getirmeniz sadece görünüştedir ve gerçek değildir; 

yaptığınız iyilikler vicdanınızın ve Tanrı'nın önünde çok azdır, çünkü yaşamınız yüzeyseldir, ruhsal 

bilginiz önemsizdir, işleriniz bencillik ve kibirle doludur. 

29 Kolayca kandırabileceğiniz hemcinslerinizin gözünde, ruhani ve insani görevlerinizi sadakatle 

yerine getirebilirsiniz. Ancak vicdanınızın ve Babanızın huzurunda taklitlerle ayakta duramayacaksınız - 

çünkü orada gerçek gün ışığına çıkar - ve insanları ruhsal olarak durma noktasında tutan şey de budur. 

30 Bu durum, bazıları ile diğerleri arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Uyanmış olanlar ruhsallaşmadan, ruhsal armağanlardan, yeteneklerden ve vahiylerden söz ederken, 

ruhçular ayağa kalkarak bunların insanlığı böldüğünü ve kafasını karıştırdığını, inançlarda şüphe ve 

belirsizliğe neden olduğunu söylerler. 

31 Işığın ortaya çıkabilmesi ve gerçeğin parlayabilmesi için bu mücadele kaçınılmaz olacaktır. Ancak 

o zaman gerçeğin bölünmeye neden olmadığını ve gerçeğe dayandığı için öğretilerimin, başlangıçta ışığa 

ulaşmak için kendi aralarında savaşmaya zorlasa bile, insanlar arasında bölünme ve anlaşmazlık 

yaratamayacağını fark edeceksiniz. 

32 Herkes kendi silahına başvuracaktır - bazıları ruhani silahlara, diğerleri zihinsel silahlara, diğerleri 

de maddi silahlara. 

33 Sadece fiziksel silahlarının gücüne güvenenler yenilgiye uğrayacaktır; çünkü zafer, doğası ve gücü 

daha büyük olan ruhsal silahları kullananların olacaktır. 

34 İsa'nın öğretisi İkinci Çağ'da her şeyi açıklamış olsa da, Spiritüalizm insanlar arasında bir gizem 

olan her şeyi açıklar ve aydınlatır. Onun yardımı olmadan, vahiylerin özüne asla nüfuz edemezlerdi. 

35 Size doğrusunu söyleyeyim, Yedi Mühürlü Kitap'ı ancak Kuzu açıp içindekileri size gösterebilir. 

36 Bu öğretiyi uygulayın, millet. Dünyaya Sözümün gerçekliğini göstermenin zamanı geldi. Sizleri, 

insanlığa bilmeye çok ihtiyaç duyduğu mesajı getirecek elçiler yapmak için çağırdım. 
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37 Size, sözüm dünya halklarına ulaştığında, tüm insanların hemen spiritüalistlere dönüşeceğini 

söylemiyorum. Hayır - ilk başta ruhanileştirmenin her dini topluluğa uygulanması yeterli olacaktır. O 

zaman tüm insanların, hiç beklemedikleri bir anda, aralarında hiç var olmamış olan tek bir noktaya, yani 

uyuma, birliğe ve anlayışa doğru nasıl ilerlediklerini göreceksiniz. 

38 Yabani otlar kökünden sökülüp atılacak ve onların yerine bereketin, çalışmanın, ilerlemenin ve 

barışın simgesi olan buğday yetişecektir. 

39 Yollarını aydınlatan ışığı arzulayarak gelen herkese hoş geldiniz deyin. 

40 Benimle olun, Ben tüm yollarda parlayan deniz feneriyim. Bu ışık yeni değildir, insanın yaşamının 

başlangıcından beri vicdanında parlamaktadır. Ancak insan ruhsal yaşamın gizemlerine kendi rızasıyla 

nüfuz etmek için yaratıldığından, "Söz "ün İsa'da insan olması ve gizemlerin perdesini sözüyle yırtması 

gerekliydi. 

41 Tüm insanlık, çeşitli nesiller boyunca, Mesih'in insanların ellerinde ölmesine neden olan sonsuz 

sevgi üzerinde düşünmek için Calvary'nin zirvesine ulaştı mı? Hayır, insanlık İlahi Üstadın ışığının 

kendisine ifşa ettiği her şeyi bilmek istemedi. Doğanın sırlarını araştıran bilimin ışığını tercih etti, dünyevi 

gücü ruh yüceliğine tercih etti. 

42 Işığım vicdanlarda parlamaktan bir an bile vazgeçmedi. Ancak insan hâlâ olgunlaşmadığından ve 

Baba'nın ona bir şekilde yaklaşmasına ihtiyaç duyduğundan, İlyas'ın ruhunu yeni bir çağın umut verici 

mesajıyla gönderdim. 

İlyas dünyaya, Kendimi insanlara bildirmek için geleceğim tarzın vahyini getirdi ve Benim öncüm 

olarak, dudakları aracılığıyla konuşmak için insanın zihnini açtı. Ama aynı zamanda vizyonlar ve ilhamlar 

aracılığıyla da kendini göstererek, insanın akıl organı aracılığıyla yapılan tezahürün ardından ruhun ruhla 

diyaloğunun geleceğini size duyurdu. 

43 Bazıları geri dönmemin gerekli olmadığını söyleyecektir. Ancak böyle düşünenler, İsa'nın 

Ferisilerin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığını, tüccarları tapınaktan kovduğunu ve büyük olduklarını iddia 

edenlerin önünde eğilmediğini bilmedikleri için böyle yaparlar. 

44 Acı çekenlerin, adalete aç ve susuz olanların, ışığa ve yükselmeye hasret olanların, ruhun 

duraksamadan ilerlemesi gerektiğini anlayanların bana ihtiyacı var. Hepsi dualarında Beni çağırıyor, 

acılarında Bana yalvarıyor ve ne zaman geleceğimi soruyorlar. İnsanlığın Bana, Sözüme, merhemime ve 

mucizelerime çaresizce ihtiyacı olduğunu bilirler. 

45 Ulusların ebedi savaşlar içinde olduğunu görüyor musunuz? Öğrettiğim sevginin en kararlı inkârı 

olan bu savaşları görüyor musunuz? Kendilerini Hıristiyan olarak adlandırmalarına ve Benim en yüce 

emrim olan "birbirinizi sevin" sözünü vaaz etmelerine rağmen birbirlerine düşman olan dini toplulukları 

görüyor musunuz? 

46 İnsanoğlunun güç arayışının kışkırttığı bu savaşlardan ve bu inanç farklılıklarından insanlık ne 

kadar çok sefalet ve ne kadar çok acı çekmiştir. 

47 Bu zamanda size, bu halkın kalbinde henüz filizlenmeye başlayan bir tohum verdim. Ama size 

gerçekten söylüyorum, bu Doktrin insanlığı sarsacak ve Tanrı'nın gerçek bir vahyi olarak inanılacaktır. 

Hepiniz - Benim İşimde bir görev ya da misyon almış olan herkes - Benim Öğretimi tüm saflığıyla 

sunmakla yükümlüsünüz. 

48 Spiritüalizmin ayinlerle, geleneklerle veya dini törenlerle hiçbir ilgisi yoktur, Tanrı'ya yapılan her 

türlü dışsal ibadetin üzerindedir. Bu nedenle size diyorum ki, mezheplerden ya da kiliselerden öğrendiği 

ayinleri benim öğretime karıştıran kişi küfre girmiş olur. 

49 Eğer bu vahyi maddeselleştirmelerinizin ve gizemlerinizin perdesi arkasına saklarsanız, 

hemcinsleriniz bu vahyin ışığına nasıl hayranlık duyabilir? 

50 Spiritüalizm dinlerin bir karışımı değil, basitliği içinde en saf ve en mükemmel öğretidir, bu 

Üçüncü Çağ'da insan ruhuna inen Tanrı'nın ışığıdır. 

51 Tüm bunları size anlatıyorum, çünkü sizler benim bu zamandaki ilk ekimimsiniz, öyle ki gerçeği 

kucaklayabilesiniz ve insanlık tarafından sahte ya da saygısız olmakla suçlanmayasınız. 

52 Eğer fanatizme kapılırsanız, bunun suçlusu siz olursunuz. Çünkü bilgi kitabı gözlerinizin 

önündeydi ve ruhunuzu aydınlattı. 

53 Farklı yollardan gelen sizler - sözümü alın, tohumumu taşıyın ve tarlalarınıza ekin. Üstadın sizinle 

birlikte bıraktığı gerçeğin doğasını bilin. 



U 273 

172 

54 Mükemmel bir öğretinin bilgisine sahip olduğunuz için kendinizi mükemmel sanmayın. Ama 

görevinizi bir insanın yapabileceği en büyük saflıkla yerine getirmeye çalışırsanız, gerçek bir teselli 

sözüne hasret olan herkesi yolunuza koyacağım. 

55 Çalışmalarınız ne kadar saf ve sevgi dolu olursa olsun, saldırıya uğramaya devam edeceğinizin 

farkında olun. O zaman, bağışlama, asalet ve merhamet örnekleriyle, kalbinizde taşıdığınızı hissettiğiniz 

gerçeği nasıl savunacağınızı öğretme fırsatına sahip olacaksınız. Maddi tapınaklarınızı, isimlerinizi ya da 

kişiliğinizi değil, içinize yerleştirilmiş olan hakikati savunacaksınız. 

56 Yüreklerinde üzüntü ve bezginlikle Bana gelen siz kalabalıklar, Beni dinleyin, çünkü Sözümün 

özü aracılığıyla huzura, inanca ve sevince geri dönüş yolunuzu bulacağınızı biliyorum. 

57 Yalınayak, ayaklarınız ağrıyarak geliyorsunuz, çünkü uçsuz bucaksız çölde sizi çakıl taşlarından 

ve yakıcı sıcak kumlardan koruyan sandaletleriniz yıpranmış. Ama burada kaybettiğiniz her şeyi geri 

alacaksınız, çünkü sizi seviyorum ve bunun kanıtını size tekrar veriyorum. 

58 İnancınızın ışığının sönükleşmesine nasıl izin verebilirsiniz? Nasıl olur da ruha sahip olduğunuza 

dair içsel bilgiyi bile içinizde kaybedecek kadar doğru yoldan sapmış olabilirsiniz? 

59 Sadece benim ilahi tezahürüm size yeni bir zamanda olduğunuz bilgisini verebilir. Çünkü uykuya 

dalmıştın. 

60 Varlığınızın derinliklerinde, bilinmeyen bir özlem kendini hissettirdi ve nedenini 

belirleyemediğiniz garip bir susuzluk giderek güçlendi. Bu ihtiyaç korkutucu hale geldiğinde, bunun 

nedeni yeni mesajımı alacağınız zamanın gelmiş olmasıydı. 

61 Ruhun açlığı ve susuzluğu size eziyet eden şeydi - gerçeğe ve barışa açlık, sevgiye ve ışığa 

susamışlık. 

62 Sözümün, özünde ruhun gerçek ve ebedi gıdasını barındıran kristal berraklığında ve taze su gibi 

olmasını istedim - öyle ki, Beni dinlemeye geldiğinizde, bir pınar keşfettiğinde taşıdığı yükü üzerinden 

atıp açgözlülükle ferahlamak için kendini özlemle beklediği sıvıya atan o yorgun gezgin gibi kendinizi 

Bana veresiniz. 

63 Hepiniz ruhani susuzluk çekmiyorsunuz. Bunu gerçekten hissedenler, onu Benim sözlerimle 

söndürmüşlerdir. Ancak, Beni defalarca dinlemiş olmalarına rağmen, acılarının ve sorunlarının aynı 

kaldığından yakınan pek çok kişi var. Çünkü onlar benim özümü değil, dünya malını arıyorlar. 

64 Bunu iyi anlayın ki kendinizi asla kandırmayın. 

65 Bazılarının ihtiyaçlarından yoksun olmadıkları, konforla çevrili yaşadıkları ama yine de bir 

şeylerin hayatlarını kararttığı, onları korkuttuğu, bir şeylerin eksik olduğu gerçeğine de bakın. Özlemini 

duydukları şey, yaşamlarında ruhani olanın varlığıdır. Hayatlarını karartan şey bu ışığın yokluğudur. Beni 

duyduklarında içlerinden şöyle haykırdılar: "İşte aradığım buydu, işte umduğum buydu, işte eksikliğini 

çektiğim buydu! 

Ancak diğerleri buraya mallarını, sağlıklarını, sevgilerini kaybettiklerinden ve kalplerindeki boşluğun 

benim sözlerimle doldurulmadığından yakınarak geldiler. Ama kaybettiklerini geri kazandıklarında, bir 

gün duydukları bu ilahi sözü hiç hatırlamadan ayrıldılar. 

66 Herkes bu vahyi hissetmeye ve anlamaya hazır değildir. Bazıları kalırken, diğerleri ayrılır, çünkü 

herkes Bana susamış değildir, çünkü ruhani olana duyulan arzu herkeste aynı değildir. 

67 Size insanlığı, halkları ve ulusları yakından gözlemlemenizi söylemek istiyorum, böylece 

yaşamlarını nasıl yakıcı güneşi onları ezen, kuraklığı onlara hükmeden ve onları tüketen acı verici bir çöl 

haline getirdiklerinin farkına varabilirsiniz. İnsanların yüreklerinde biriken muazzam susuzluktan 

şüphelenmiyor musunuz? Çünkü şimdi aynı zamanda hoş gölgeli ve lezzetli tazelikte, sürekli kristal 

berraklığında suyu olan bir vaha ortaya çıkmaktadır ki, onda gerçeğe olan arzularını, sevgiye ve barışa 

olan susuzluklarını giderebilsinler. 

68 Birçokları pınara gelecek ve suyunu içtiklerinde sizin gibi, "İşte aradığım buydu" diyecekler. 

Ancak diğer pek çok kişi de dünyada kaybettiklerini yeniden bulacaklarını düşünerek buraya gelecektir. 

Ama hayal kırıklığına uğrayarak Bana sırtlarını dönecekler ve bu vahiyde en ufak bir gerçek olduğunu bile 

inkâr edecekler. 

Uzaklara gidecekler, ama sonunda ruhun gerçek susuzluğu ortaya çıktığında ve çöllerinde Bana şöyle 

seslendiklerinde geri dönmeleri için her şey öngörülmüş ve hazırlanmıştır: "Baba, bizi bağışla ve 

gerçeğinin bilgisine ulaşmamız için bize yeni bir fırsat ver." 
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O zaman, pınarımın suyunu ve soframın ekmeğini kibirle reddettiklerinde onları çoktan bağışlamış 

olan Ben, onlara yolumu sunacağım ki, bu yoldaki yorgunluklarını unutabilsinler, iyileşebilsinler, huzurla 

dolabilsinler ve ışığımla yükselebilsinler. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 274 
1 Bu lütuf gününde sözümü işitmek ve ruhsal olarak soframa oturmak için yolunuzu kesen her 

yaştan hacılar, hoş geldiniz. 

2 Beni duyabilmeniz için yüreğinize huzur ve dinginlik veriyorum. Size doğrusunu söyleyeyim, 

Benim Sözüm esenliğe ve esenliğe götüren yoldur. 

3 Ama Beni yalnızca maddiyatla ilgili şeyleri istemek için aramayın. Doğru, size eziyet eden tüm 

hastalıklar için şifa merhemim var ve iş kapılarını açan anahtarlara sahibim. Ama bunun ötesinde, ruh için 

sonsuz bir zenginlik, bir bilgelik akışı, tükenmez bir manevi sevinç kaynağı getiriyorum. 

4 Bu öğretinin anlamının pek çok kişiyi ilk kez duyduklarında şaşırttığını biliyorum ve bunun nedeni 

öğretilerimin onların ruhsal benliklerine hitap etmesidir. Onları arıyorum ve onlara vaat edilen eve giden 

yolun hangisi olduğunu söyleyerek bu dünyanın ötesinde bir krallık sunmak için onlara dönüyorum. 

Ancak kendisi için yaşayan, yalnızca kendisini seven, yalnızca kendisini düşünen ve her şeyi dünyadan 

bekleyen kişi - feragatten, uzun süre acı çekmekten, fedakârlıktan, özveriden ve merhametten söz 

edildiğini duyduğunda kendine sorar: "Her şeyimi verirsem, bana kim verecek? Bu hayatta çok az şeye 

sahip olduğuma göre - neden bundan vazgeçeyim?" 

5 Onları affediyorum, çünkü başka türlü düşünemezlerdi, egoizmleri cehaletlerinden kaynaklanıyor. 

Ama Beni birden fazla kez duyduklarında ve Sözümde bulunan ışığın bir kıvılcımı ruhlarını 

aydınlattığında, ruhları uzun bir uykudan uyanır gibi uyanır ve şaşkınlık ve hayret içinde kendilerine 

sorarlar: "Ben neredeyim, Benimle kim konuştu?" 

6 Bu arada Sözüm o ruha dokunmaya ve o kalbin tellerini sevgiyle titreştirmeye devam eder, ta ki 

sonunda o kişide uzun zamandır birikmiş olan ruhun acısı barajını yıkıp gözyaşlarıyla taşana kadar, itiraf, 

imana uyanış, ruhsal diriliş ve Işığa, Gerçeğe ve Ebediyete yükselişin başlangıcı anlamına gelir. 

7 Bu durum herkes için geçerli değildir. Ama bir zamanlar sözümün tezahürüne gelen ve kalplerinde 

bencillik, madde sevgisi, kibir ve ruh öğretimi inkar etmek için argümanlar bulunanlar, o günkü dersimi 

duyduklarında, buraya karanlıkla dolu olarak geldikleri ve sonra asla var olacağını düşünmedikleri bir ışık 

gördükleri günü hemen hatırladılar. 

8 Birçoğu şu anda benim en sadık ve özverili çalışanlarım. 

9 İnsanlar: Benim Sözüm insanları arındıracak ve onları daha iyi bir yaşama hazırlayacak bir sevgi 

akımıdır. 

10 Marvel: Şu anda size, günahkârları bile günahkârların dudaklarıyla kurtaracak olan talimatımı 

veriyorum. 

11 Benim evrensel kurtuluş planımı kavrayamazsınız, ama işimi paylaşabilmeniz için size bunun bir 

parçasını bildiriyorum. 

12 Dünyanın içinde yaşadığı zamanın anlamını yalnızca ben biliyorum. Hiçbir insan bu saatin 

gerçekliğini kavrayamaz. İnsanlar ilk zamanlarından itibaren, duyarlılıklarını ve ruhlarını karartana ve 

kendileri için hasta, huzursuz ve hüzünlü bir yaşam yaratana kadar durmaksızın kendilerini 

lekelemişlerdir. Ama şimdi arınma zamanı geldi. 

13 Bu ilahi sözü duymuş olan sizler, şu anda neler olduğuna dair bir fikre sahipsiniz ve dua etmek, 

kötülük yapmaktan sakınmak ve bunun yerine iyi bir şey yapmak için endişeleneceksiniz. Ancak tüm 

insanlık bu zamanın olaylarının anlamını bilmiyor ve bu nedenle insanlar arasında karışıklık, umutsuzluk, 

acı, nefret, serbest bırakılmış güç arzusu, ahlaksızlık, suç ve tüm temel tutkular var. 

14 Dünyanın benim Sözüme, halkların ve ulusların benim sevgi öğretilerime ihtiyacı var. Yönetici, 

bilim adamı, yargıç, papaz, öğretmen - hepsinin benim gerçeğimin ışığına ihtiyacı var ve işte tam da bu 

yüzden insanı ruhunda, kalbinde ve zihninde aydınlatmak için bu zamanda geldim. 

15 Dünyanın kalplerine, halklarına ve uluslarına gelişimi hazırlamak için Ruhuma yol göstericiler 

olarak hizmet etseniz kendinizi tatmin olmuş hissetmez misiniz? Eğer gedikler açmak ve yollar hazırlamak 

istiyorsanız, hangi örnekleri ve kanıtları vereceksiniz? 

16 Unutmayın ki benim işim mükemmel, ebedi, güçlü, berrak ve ışık doludur. 

17 Siz hala olgunlaşmamış öğrenciler: yüksek dünyalardaki ruhların Beni nasıl sevdiğini 

bilmiyorsunuz - kardeşleriniz olan varlıklar. Onların Beni nasıl sevdiklerini, Bana nasıl hizmet ettiklerini 
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ve itaat ettiklerini bilseydiniz, Babanıza karşı davranışlarınızdan dolayı derin bir pişmanlık hisseder ve sizi 

mükemmel bir sevgiyle seven O'na sunmak üzere yüreğinizde bir sığınak yaratmak için acele ederdiniz. 

18 İnsanların acılarına karşı duyarlı olabilmeniz için sevgim kalbinizde olsun. Bağışlama pratiği 

yapabilmek ve acı çekenleri teselli edebilmek için şefkati öğrenmelisiniz. 

19 Sözlerim yüreğinizi sarsın ki, komşunuz için sevgiyle çarpsın. 

20 Öğrettiğim sözleri aklınızda tutun, çünkü bu sözler gerçeğimin gerçek ekicileri olmanız 

gerektiğinde savaşta size silah olarak hizmet edecektir. 

21 Yaklaşın, çünkü ağlayanları teselli ediyorum ve siz de ağlıyorsunuz - bazıları gözyaşı döküyor, 

diğerleri içten içe, hıçkırmadan. 

22 Acılarınızı biçer ve onları huzura dönüştürürüm - ruhun derinliklerine nüfuz eden tek kişi benim. 

Ruhunuzun yükü uğruna geldim - henüz taşıyamadığınız o yük. 

23 Ey insan bedenine bürünmüş ruhlar! Siz dünyaya acılar, sorunlar ve sınavlar sizi yensin diye 

gelmediniz. Zorluklar ve sıkıntılar içinde zafer kazanmaya geldiniz. 

24 Artık ağlamak yok, artık uyumak yok. İnsanın ruhu her şeyle savaş halindedir - sınavlarla, acılarla, 

tutkularla. 

25 Hayatın tüm zorluklarını bildiniz, böyle olmasını istediniz. Ancak inancınız, iradeniz ve çabanız 

sizi maddenin ve acının üzerine çıkarabilir. 

26 Sözlerimi anlamıyor musun? O kadar basit ki! Ama siz maddeye bürünmüşsünüz ve çoğu zaman 

onun anlamının özüne ulaşamıyorsunuz çünkü onu kavrayamıyorsunuz. Bir gün gelecek, ruhunuz - zaten 

bir beden kabuğu olmadan - cümlelerimi zevkle tekrarlayacak ve öğretilerimi anlayacak ve bu anıdan 

yolunuz için bir ışık akışı doğacak. Ama ruhani bir asa ya da destekten yoksun olduğunuz yeryüzünde 

yürürken öğretilerimi kavrayamadığınız için yakınacaksınız. 

27 Mümkün olduğunca öğretilerimi ezberleyin. Çünkü hafızanızdan kayarlarsa, kalbinizden 

çıkarlarsa, onları unutursanız ve onlardan vazgeçerseniz, daha sonra onları arayacak ve bir daha 

bulamayacaksınız. Sanki siz bir pınara sahip olmuşsunuz da onu terk etmişsiniz, sonra susuzluktan 

kıvranıp onu aradığınızda sanki su sizin için buharlaşmış gibi olur. 

28 Eğer bu yaşamı susuzluk çekmeden ve yorulmadan nasıl geçireceğinizi bilmek istiyorsanız ve eğer 

aydınlanmak istiyorsanız, eğer spiritüel olmak istiyorsanız - eğer acıdan ve kafa karışıklığından kaçınmak 

istiyorsanız, benim öğretimi kullanın, varlığınıza silinmez bir şekilde kazınmasına izin verin ve onu 

yaşamınızın yasası ve normu haline getirin. 

29 Eğer Baba bugün sizden hesap vermenizi isteseydi, ne yapardınız? Ruhunuzun yararı için ne 

gösterebilirsiniz? 

30 Vicdanınız size sevmediğinizi söylediğinde, yasa bu olmasına rağmen - insani durumdan ruhani 

duruma geçmeye hazır olduğunuzu düşünüyor musunuz? Uzayda dolaşan kaç ruh kendini insanlara 

duyurmak, onlara şöyle demek ister: "Benim boşa harcadığım gibi siz de zamanınızı boşa harcamayın." 

31 Doğrusu size derim ki, eğer benim her bir cümlemi incelerseniz, hayattaki yolunuzu 

aydınlatırsınız. Çünkü her biri öz, bilgelik ve sonsuzluk içerir. 

32 Sözümü kavrayan kişi sonunda dünyaya neyin geldiğini bilir - nereden geldiğini ve nereye 

dönmesi gerektiğini bilir. 

33 Kendini bu özle doyuran kişi bir daha asla bu dünyanın sadece acı, gözyaşı ve acıdan ibaret 

olduğunu söylemeyecektir, çünkü inancını ve sevgisini acının üzerine nasıl çıkaracağını bilir. 

34 İnsanoğlunun çok acı çektiği ve ağladığı bu dünya, pek çok kişinin kaçmak istediği bir yerdir. Ama 

gerçekten, size söylüyorum, onu sevgiyle doldurmanız için yazdım. Yine de bu saatte hepinize ona ne 

kadar sevgi ektiğinizi sorsam, ne cevap verirsiniz? 

35 Bir gün size "Birbirinizi sevin" diyen Mesih'i anladığınızı Bana söylemenizi istiyorum. Bu soruyu 

size yüzyıllar boyunca yorulmak bilmeden öğrettikten sonra sorduğumun farkına varın. 

36 İşte bu yüzden size Beni duymayı öğrenmenizi, 'Söz' konuştuğunda hareketsiz kalmayı 

öğrenmenizi söylüyorum ki ilahi tohum kalplerinizde filizlenip çiçek açabilsin. 

37 Sesimi duymanızı beklemek için sonsuz bir sabır gösterdim. Bir yargılamaya tabi tutulduğunuzda 

neden biraz sabırlı olmuyorsunuz? Size söylüyorum, sabrı olmayanlar bunu bu onarım döneminde 
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öğreneceklerdir. O da bir öğretmen, kısa bir süre için sertlikle öğretse bile. Neden sadece sevgiyle öğreten 

İlahi Üstattan öğrenmeyi tercih etmiyorsunuz? 

38 Materyalist için zaman, ruhsallaştırılmış olanla aynı şey değildir. Biri için adalet, diğeri içinse bir 

lütuf olduğunu kanıtlar. Ama yüzyılların ışığı her zaman insanların üzerinden geçti, bazılarını okşadı ve 

herkesi uyandırdı. 

39 Bu ışığın ruhunuz aracılığıyla kendini göstermesine ne zaman izin vereceksiniz? İnsanı ne zaman 

zincirlerinden kurtulmuş ve Bana doğru uçmaya hazır bulacağım? 

40 Hâlâ yolunu kaybetmiş pek çok gezgin, cehaletin karanlığında kaybolmuş pek çok insan var, 

çünkü onlar ruhtan çok "beden", gerçekten çok yalan. 

41 Onlara göre galip gelen madde, mağlup olan ise ruhtur. Ruhun ziyafetine, cennetimin sofrasının 

herkesi beklediği sevgi ziyafetine, onları bunca acıdan ve bunca yalnızlıktan kurtarmak için davet ettiğim 

işte bu kayıplardır. 

42 Onlara yiyeceklerimi vereceğim - ekmek, meyve, şarap ve bal, bunlar gerçek anlamda 

anlaşıldığında, samimiyet, rahatlık, huzur, sağlık ve bilgidir. 

43 Sessizce gönderdiğiniz dua gerçek bir ruhani övgü ilahisidir, tınıları doğruların ve meleklerin 

tınılarıyla karışır. 

44 Borçlarınızın yükünü huzuruma getirin, Bana tüm yaşamınızı gösterin. Ama sana söylüyorum: 

Varlığınızın sırrında, sizin bilmediğiniz ve sadece benim bildiğim acılar ve kefaret görevleri vardır. Ama 

tüm bunları Benimle konuşmamanızın ya da geçmişinizle ilgili bilmedikleriniz yüzünden Bana 

sormamanızın bir önemi yoktur. Ben her şeyin içindeyim ve hiçbir şey Benim merhametimden kaçamaz, 

tıpkı hiçbir şeyin Benim adaletimden kaçamadığı gibi. 

45 Baba sevgimi hissedin, bırakın karanlıklar, acılar, gözyaşları onun içinde kaybolsun. Kendinizi 

Bende güçlendirin, sağlık ve huzura kavuşun, mücadele yoluna güçlü bir şekilde geri dönün. 

46 Aradığınız, teselli veren, yeni cesaret aşılayan ve sizi umutla dolduran Söz budur. Denemelere 

rağmen neden Beni izliyorsunuz? Neden haçı omuzlarınızdan atmıyorsunuz? Çünkü Benim Sözümün 

anlamında tüm acılarınız için mutlak bir anlayış bulursunuz. 

47 Şu anda yeni vahyimin etrafında topladığım insanlara "İsrail" adını verdim, çünkü bu "Üçüncü Çağ 

"ın çağrılanlarının her birinde hangi ruhun yaşadığını benden daha iyi kimse bilemez. 

48 "İsrail "in ruhsal bir anlamı vardır ve Tanrı'nın halkının bir parçası olduğunuzun bilincinde 

olmanız için size bu adı veriyorum. Çünkü "İsrail" yeryüzündeki bir halkı değil, ruhlar dünyasını temsil 

eder. 

49 Bu isim yeryüzünde yeniden bilinecektir, ama hatadan arınmış olarak, ruhani olan gerçek 

anlamıyla. 

50 Bu ismin kökenini ve anlamını bilmelisiniz; bu halkın çocukları olduğunuza dair inancınız mutlak 

olmalı ve bu sıfatı kimden ve neden aldığınıza dair tam bir bilgiye sahip olmalısınız ki yarın "İsrail" 

ismine farklı bir anlam yükleyenlerden size gelecek saldırılara karşı koyabilesiniz. 

51 Sizler, Yakup'un rüyasında ruhun gözleriyle gördüğü merdivenin gizemini gerçekten anlayacak 

olan ruhani insanlarsınız. Sizi zaten derslerimi anlayabilecek kapasitede görüyorum ve bunları size 

açıklamak için sizi birleştirdim. 

52 Anlama yeteneği gelişimden, açılımdan ve birikmiş deneyimden gelir. 

53 Size doğrusunu söyleyeyim, dünyalar yaratılmadan ve insan yeryüzünde ortaya çıkmadan önce, 

ruhunuz zaten vardı. Bunlar onun için cehalet dönemleriydi, hazırlık evlerinde bir yaşam - ruhun insanda 

bedenlenerek yeryüzünde yaşamayı öğrendiği zamanlar. 

54 Zihniniz ruhunuzun geçmişine ait izlenimleri ya da anı imgelerini almaz çünkü beden ruhun 

yaşamına nüfuz etmesine izin vermeyen yoğun bir perde gibidir. Hangi beyin ruhun geçmişi boyunca 

aldığı görüntüleri ve izlenimleri alabilir? Hangi zeka kendisi için anlaşılmaz olan bir şeyi insan fikirleriyle 

tutarlı bir şekilde kavrayabilir? 

55 Tüm bunlardan dolayı, ruhsal olarak kim olduğunuzu ya da geçmişinizin nasıl olduğunu bilmenize 

henüz izin vermedim. 

56 İsrail halkını ne şekilde şekillendirdiğimi biliyor musunuz? Hayır, ben size sadece şu anda 

bilmeniz gerekenleri ve anlayabileceğiniz kadarını açıkladım. Böylece size Tanrı'nın halkının çocukları 
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olduğunuzu, ona bedenen değil ruhen ait olduğunuzu, görevinizin sonsuza kadar çoğalmak ve herkesi bu 

halkın çemberine girmeye davet etmek olduğunu ve ışığı her yere, dünyalara taşımanın kaderiniz olduğunu 

söyledim. 

57 İlk Çağ'da bir adama İsrail adını verdim. Yakup'tu, böylece aynı şekilde adlandırılacak olan bir 

halkın oymağı olacaktı. Bu isim ruhsaldı, öyle ki insanlar insanlık tarihinde ruhun önünde açılan bir kitap 

gibi olacaklardı. 

58 İnsanların sesimi duyması, ruhun doğasında var olan yetenekleri ortaya çıkardı. Musa aracılığıyla 

yasamı aldılar ve büyük sınavlara tabi tutuldular. Onların yeryüzünde, yaşayan ve gerçek Tanrı'nın 

varlığını ve yasasını putperest ulusların önünde açıklamaktan başka bir görevleri yoktu. 

59 Patrikler, peygamberler, kahinler, yöneticiler, yasa koyucular, yargıçlar ve krallar Benim elçilerim, 

sözcülerim, hizmetkârlarım ve Beni bazen sevgiyle, bazen talimatla, bazen de adaletle açıklayan 

araçlarımdı. Onlar aracılığıyla diğer halklara gücümün kanıtını verdim. 

60 Bugün, aradan yüzyıllar geçmişken ve bu halkın ihtişamı ve yargısı çok gerilerde kalmışken, 

tarihini hafife almamalısınız. Çünkü onu dünyevi anlamdan ruhani anlama aktarırsanız, sonsuz öğretiler ve 

doktrin örnekleri alacaksınız, böylece sonunda İsrail'in bir sembol, bir simge, bir benzetme olduğunu ve şu 

anda oluşturmakta olduğum Yeni İsrail'in onun ruhani anlamda gerçekleşmesini ifade ettiğini 

anlayacaksınız. 

61 Bakın: O günlerde, Mısır'da kurtuluşlarını elde eden ve iman ve sebatlarıyla Vaat Edilmiş 

Topraklar'ı fetheden İsrail, çocukları aracılığıyla başkentini kurup ona "Yeruşalim" adını verdiğinde, orada 

Yehova'nın onuruna, yüreklere iman meşalesi gibi bir tapınak diktiler. 

62 Kendilerine vaat edilen topraklarda huzur verdiği için Baba'ya şükreden o halka, kutsal dedikleri o 

kentte Mesih'i kanlı darağacında sallandıracaklarını kim söyleyebilirdi? 

63 Materyalizasyon, cehalet, fanatizm, putperestlik olan "Firavun "un gücünden kurtulmak için 

mücadele eden yeni insanlar olan sizler, büyük çöl gezintisine başlıyorsunuz. Ama sonra, yalnızlıktan, 

açlıktan ve tehlikelerden korktuğunuzda, aniden dağın üzerine bir "bulut" indiğini ve "buluttan" ilahi bir 

ışık ışınının salındığını gördünüz; bu ışık anlayışınıza ulaştığında, bilgelik olan kelime haline geldi. 

64 Bu söz Tanrı'nın yasasıdır; sevgi, adalet ve barışın mükemmel yasasıdır. Bu aynı zamanda sizi 

besleyecek ve Yeni Yeruşalim'e ulaşmanızı sağlayacak olan yeni kudret helvasıdır. 

65 O şehir artık bu dünyada değildir, artık bu dünyaya ait değildir: o şehir ruhani dünyada vardır. 

Ama sonsuza dek orada yaşadığınızda ve Ben Mesih olarak size geldiğimde, artık Beni dikenlerle 

taçlandırmayacak, içmem için sirke vermeyecek ya da çarmıha germeyeceksiniz. Kalabalığın övgüler 

söyleyerek ve palmiye yaprakları sallayarak pelerinleriyle toprağı örttüğü o günkü gibi size geleceğim. 

Efendi'nin Yeruşalim'e zaferle girişini kutladığınızda Beni yüreklerinize kabul edeceksiniz. 

66 Bu gerçekleştiğinde, artık aranızdan ayrılmayacağım. 

67 Bu vahiylerin ilahi anlamını ve sizin onlara yüklediğiniz dünyevi anlamı anlıyor musunuz? 

68 Bir zamanlar olduğu gibi şimdi de sadece geçici olarak sizinle birlikteyim. Artık sizinle 

konuşmayacağım zaman çoktan yaklaşıyor, ancak insanlık Benim varlığımı hissetmedi. 

69 Size Sözümü gönderdiğim ve sizi tefekkür ettiğim "dağdan", ayrılışımın arifesinde haykırmak 

zorunda kalacağım: "İnsanlık, insanlık, kimin sizinle birlikte olduğunu bilmeyen sizler!" Tıpkı "İkinci Çağ 

"da olduğu gibi, ölümümden kısa bir süre önce, bir dağdan şehre baktım ve gözyaşlarıyla haykırdım: 

"Kudüs, Kudüs, seninle olan iyiliği bilmeyen sen." O'nun ağlaması dünya için değil, hâlâ ışıktan yoksun 

olan ve gerçeğe ulaşmak için hâlâ birçok gözyaşı dökmesi gereken insanların ruhları içindi. 

70 İlk Çağ'da insanların sahip olduğu her şey sadece bir sembolden ibaret olmasaydı, yüce adaletim o 

şehri tapınağı ve gelenekleriyle birlikte olduğu gibi korurdu. Ancak her şey yok edildi ki, sadece yasa 

vicdanlarda parlamaya devam etsin ve herkes ruhun krallığının gerçekten bu dünyaya ait olmadığını 

anlasın. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 275 
1 Ben sevgiyim, bağışlanmanızın ve lütuf hediyelerimden yararlanmanızın nedeni budur. Ancak 

Babanızdan sadece okşamalar ve hediyeler beklemeyin. Unutmayın ki ben de Üstat olarak eksikliklerinizi 

ve kusurlarınızı anlamanızı sağlamak ve kendinizi düzeltmeniz gereken yolu size öğretmek için geldim. 

2 Ruhunuzda sizinle birlikteyim ve şu anda sahip olduklarınızın değerini takdir edebilmeniz ve aynı 

zamanda elde ettiğiniz her şeyin liyakat yoluyla elde edilmediğini anlayabilmeniz için ışığımı zihninizde 

parlatıyorum. Ayrıca şu ana kadar aldıklarınızın size vereceğim her şey olmadığını ve bugün özlemini 

çektiğiniz şeyin de ruhsal ruhunuzun daha tam olarak geliştiğinde sahip olacağı özlemin tamamı 

olmadığını anlamanızı sağlıyorum. 

3 Hayatın size verdiği sınavlar ve derslerle birlikte, talimatlarım her dersin anlamını açıklamak ve 

aydınlatmak için çalışır. Çünkü sadece bilgi, deneyim ve tekâmül size "Üçüncü Çağda İlahiyatımın 

müritleri" unvanını layıkıyla verebilecektir. 

4 Kendi deneyiminizden yoksun olsaydınız, insan kardeşlerinize ne verebilirdiniz, meyveniz ne 

olurdu, vaaz etmek istediğiniz sözün ya da öğretinin tanıklığı ve teyidi ne olurdu? 

5 Aşkınlığa ulaştığınızda ve dünyada arzuladıkları şeylere sahip olamadıkları için acı çeken ve 

umutsuzluk içinde olan insanlarla karşılaştığınızda, onların materyalizminin, bu yaşamda her şeyin geçici 

olduğuna dair sağlam bir inanca dayanan özlemleri ve arzuları asil olacağı için memnuniyetleri büyük 

olacak olan öğrencilerimin yükselişiyle nasıl tezat oluşturduğunu göreceksiniz. 

6 Öğrencilerim dünyaya maneviyat örnekleriyle seslenecekler - ruhu dünyanın sahte hazinelerine 

zincirlemek yerine tanrısallığa yaklaştırmak için mücadele eden bir yaşamla. 

7 Materyalistlerin gelecek zamanlarda bu öğretiyi öğrendiklerinde öfkeleneceklerini biliyorum; ama 

vicdanları onlara yalnızca benim Sözümün gerçeği söylediğini söyleyecektir. 

8 İnsanın hayatında her şey geçicidir: gençliği geçici bir görüntüdür, şöhreti kısa ömürlüdür, zevki 

kısa ömürlüdür. Bu nedenle, öğretilerim size ebedi olana ulaşma idealini ilham eder. Çünkü ruhun hazları 

ve onun için mukadder olan zafer, bir kez kazanıldığında asla geçmeyecektir. 

9 İnsanlar, hayatlarınıza biraz maneviyat katmak o kadar kolay ki, size şunu söylüyorum: Neden 

yapmıyorsunuz? Neden denemiyorsun? Kendinizi insani görevlerinizden soyutlamanız gerekli değildir. 

10 Sadece dünyevi varlıklar olmaktan çıkmak ve insanın kaderinin taşıdığı anlamı anlayabilecek 

yüksek Ruhsal Yaşamın varlıkları haline gelmek için çalışmalarınıza ruhsallaştırma dokunuşu vermeniz 

yeterlidir. 

11 Size tekrar söylüyorum, sizi dünyadaki görevinizden alıkoymuyorum, çünkü orada da kutsal 

görevleriniz var. Ama size dünyaya ruhsal gelişiminizden daha fazla önem vermemeniz gerektiğini 

söylüyorum. 

12 Kendinizi İşimin bilgisine kaptırmanız, Sözümü kavramanız ve öğretilerimin sonuçlarını 

anlamanız gereklidir. 

13 Şu anda ruhlarla konuşuyorum, ışığımın onlardan maddi bedenlere geçeceğini ve zihin ve duyular 

aydınlandıktan sonra bunların ruhun istekli araçları haline geleceğini biliyorum. 

14 Siz bu sözü duyan çok sayıda insan: Maddi gözlerinizi kapatın ve sonsuzluktaki Rabbinizin sesini 

duyun. 

15 Şu anda sizinle konuşan ve meydanlarda, sokaklarda, patikalarda ya da vadilerde görebileceğiniz 

kişi İsa değildir - her ruhta ve her zihinde mevcut olan İsa'nın Ruhudur, Tanrı'nın tüm çocuklarına dökülen 

evrensel ışığımdır. 

16 İnsanlar, öğretilerimin dünyada meyve verdiğini görmek sizi memnun etmez mi? Bu gözyaşı 

vadisinin bir barış diyarına dönüştüğünü görmeyi arzulamıyor musunuz? O zaman sevgi dolu çalışın ve 

ruhunuzda bu mutluluğa sahip olun. Evet, öğrenciler, ruhunuzda, çünkü o zaman evinizin ne olacağını 

bilmiyorsunuz. Ancak Işığın zaferini sadece Ruhsal Vadiden görecek olmanız önemli değil - bundan da 

öte, oradan çalışmalarınızın ve mücadelenizin meyvesini daha da fazla takdir edeceksiniz. 

17 Kalpleriniz daha hızlı atıyor ve Bana, "Efendim, ruhumuz bu zafer şarkısını ne zaman 

söyleyebilecek?" diyorsunuz. 

18 Toplulukların önderleri Bana şöyle derler: "Baba, çabalarımız sonuçsuz kalmayacak." Yine de 

bazılarına olduğu kadar diğerlerine de bu hedefe ulaşmanın gayet mümkün olduğunu, bu ideale ulaşmak 
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için hayatlarınızı feda etmeniz gerekmediğini söylüyorum. Ancak, tüm çalışmalarınızın Benim gerçeğim 

üzerine kurulması ve tüm çabalarınızın sizin için belirlediğim nihai hedefe yönelmesi için emirlerimin her 

birine uymalısınız. 

19 "Ruhsallaştırma", "birlik", "itaat" - bu, Babanız için inşa edeceğiniz mabedin sağlam temelidir. 

Eğer buna uygun yaşarsanız, sonunda benim çalışmalarımın ve sizin insanlık mücadelenizin çiçek 

açmasını ve meyve vermesini deneyimleyeceksiniz. 

20 Sözüm bu ses taşıyıcıları aracılığıyla kendini göstermeye başladığından beri, size ruhaniyet ilham 

ettim, sizden birlik talep ettim ve size itaati öğrettim. 

21 İlk gelenler ve son gelenler, ses taşıyıcılarım tarafından durmadan tekrarlanan bu öğretileri bilirler. 

22 Talimatım size ruhsallaşmadan bahsetti, böylece kendinizi Tanrı'ya tüm dışsal tapınmalardan 

kurtarabilir ve Beni ruhani, derin, samimi, yüce ve saf bir şekilde sevmeyi ve hizmet etmeyi 

öğrenebilirsiniz. 

23 Sizlere sık sık birlikten söz ettim, çünkü armağanlarınızın ve güçlerinizin meyvelerini mücadele 

içinde birleştirmezseniz, bireysel olarak çalışırsanız, çalışmalarınız hiçbir meyve vermeyecektir. 

24 Size itaatten söz ettim ki, tüm eylemleriniz benimki gibi mükemmel bir iradeye tabi olsun ve bunu 

yerine getirirken yolu asla kaçırmayın. O zaman, Benim Sözümün tezahürü sona erdiğinde, hepiniz 

dünyaya Benim vahyimin gerçekliğini kanıtlayabileceksiniz. 

25 Bu buyruklara itaat edenler, hemcinsleri arasında iman bulacaklardır. Ama onları es geçenler ve 

ayrılıklarının, itaatsizliklerinin ve ruhanilikten yoksunluklarının ortasında kalabalıklara öğrettiklerini iddia 

edenler - size söylüyorum, er ya da geç sahtekârlıkları ve ikiyüzlülükleri ortaya çıkacak ve kendilerini en 

büyük denemelere karışmış ve en sadık olanlar tarafından bile terk edilmiş bulacaklar. 

26 Buna öğretmenliğimin zaferi diyebilir misiniz? Hayır, millet, savaşın sonunda bulacağınız şey kafa 

karışıklığı değil. Huzurdur, neşedir, ışıktır, gününüzün çalışması bununla sonuçlanacaktır. 

27 Bu halkın bir kısmının nankörlük ve itaatsizliğinin kanıtı karşısında Ruhumun sonsuza dek kayıtsız 

kalacağını mı sanıyorsunuz? Hayır, insanlar, adaletimi göndereceğim ve onunla Bana itaatsizlik edenleri 

titreteceğim, tıpkı sözümü duyduklarında onları şefkatimle titrettiğim gibi. 

28 Öğrettiklerim daha açık ve basit olamaz. Ama hafızanız sizi yanıltır ve onları unutursanız, 

derslerimi birleştirmesi gerekenlere, onlardan bu Üçüncü Çağ'da verilen Sözümün kitabını oluşturmaları 

için ilham vereceğim. Bu kitap size unuttuğunuz her şeyi hatırlatacak, sınavlarınızda pişmanlıkla 

ağlamanıza neden olacak ve sonunda gerçekleşenin Benim İradem ve zafer kazananın Benim Gerçeğim 

olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. 

29 Sözüm size neden zaman zaman sert geliyor? Hiçbir sertlik içermiyor, sana duyduğum sevgiyle 

dolu. Çünkü Babanız çocuklarının ağlamasını istemez. 

30 Sizinle bu tonda konuştuğumda, Yargıç'ın sözlerinin ardında Efendi'nin varlığını ve Baba'nın 

özünü arayın ve tüm bunları keşfedeceksiniz. 

31 Sizi uyardığımda ve size kehanette bulunduğumda, geleceğinizi bildiğimi ve sizi sizin kendinizi 

tanıdığınızdan daha iyi tanıdığımı bilin, çünkü ben Yaşam'ım. 

32 Sessizliğinizde kendinizi ruhsal olarak Bana yükseltmeyi öğrenin. Ruhla olan bağlılığınızda 

Benimle konuşun ve yanıtımı alacaksınız. 

33 Zihninizi her gereksiz düşünceden vazgeçmesini sağlayarak, ruhani diyalogunuz anında kendini 

geri çekmeyi öğreterek eğitin ki o kutsanmış anda konsantre olmanızı ve kendinizi özgürleştirmenizi 

engelleyen bir engel olmasın. 

34 Bu ruhani hazırlığa ve bu içsel kurtuluşa erişen ruh ne kadar mutludur. Tüm armağanları gün 

ışığına çıkar ve kendilerini gösterir! İlham, vahiy, şifa gücü, içsel söz ve diğer birçok yetenek ortaya çıkar 

ve özlerini ve görevlerini gösterir. 

35 Her gün zamanınızdan birkaç dakikayı ayırın ve ruhani dua için kullanın, o zaman bu uygulamanın 

meyvelerini yakında deneyimleyeceksiniz. Size talimatlarımı vermek ve sizi hazırlamak için Kendimi 

tanıtacağım günü beklemeyin. Çünkü o zaman tekrar tekrar başlayacaksınız ve kendinizi ruhen 

yenilemenize olanak vermeyecek rahatsızlıklara takılacaksınız. 

36 Her gün birkaç dakikanızı bu uygulamaya ayırın. Beni her zaman sizi duymaya ve size yardım 

etmeye hazır bulacaksınız. 
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37 Gerçek dua o dönemde insanlar tarafından uygulanmamıştır. Bu nedenle, duaları ve dilekçeleri 

formüle etmek ve bunları mekanik olarak ihtiyaç duydukları sıklıkta tekrarlamak zorundaydılar. 

38 İnsan artık Benimle ruhuyla konuşmak için kendisine nasıl ilham vereceğini bilmiyor. O artık 

herkesin bilmesi gereken ruhani dili bilmiyor, çünkü Benim varlığımı algılayabilmek ve ilham ışığını 

alabilmek için her ayinden feragat ederek, her maddileşmeyi reddederek ve kendi özüne yoğunlaşarak 

uygulama prosedürünü bilmiyor. 

39 Bu nedenle, size söylüyorum: içsel mabedi aramak için sembollerin önünde dua etme ve törenleri 

Bana adama eğiliminizi ne kadar feda ederseniz, ruhsal iletişim yeteneğinizin nasıl ortaya çıktığını, 

büyüdüğünü ve yükseldiğini o kadar çok deneyimleyeceksiniz, bu da sizi adım adım ruhun ruhla 

diyaloğuna yaklaştıracaktır, ki bu da insan mükemmel bir şekilde nasıl dua edeceğini bildiğinde 

gerçekleşecektir. 

40 Şimdi anlayın ki, eğer insan kardeşinize duada mükemmelliğe ulaşmanın yolunu öğretmeniz 

benim isteğimse, kendinizi onun içinde var olan gerçeğin ve gücün kanıtını vermeye hazırlamalısınız. 

41 Onlara mükemmel olmak için gözlerinizi kapatmanın yeterli olduğunu mu öğretmek istiyorsunuz? 

İçinizde gerçek bir hazırlık yokken, anlamsız davranışları kabul ettirerek komşularınızı kandırmak mı 

istiyorsunuz? Yol bu değil, millet. Bırakın Babanızı, ne kendinizi ne de hemcinslerinizi kandıracaksınız. 

42 Eğer dua etmeyi öğretiyorsanız, bunun nedeni ruhsal duanın gerçekliğini, gücünü ve etkinliğini 

kanıtlayabilecek olmanızdır. Hastaları dua ederek iyileştirecek, anlaşmazlığın hüküm sürdüğü yerde barışı 

sağlayacak, tehlikede olanları kurtaracaksınız. O zaman gerçekten inancı bulacak ve insanlar da aynısını 

yapmak isteyeceklerdir. Öğrettikleriniz yüreklerde iman uyandıracak ve onlara sunduğunuz kanıtların 

doğruluğu karşısında hayrete düşeceklerdir. 

43 Unutmayın: duanın etkili olabilmesi için, imanınız sağlam ve büyük olmalıdır ki, merhamet Bana 

yükselişinizin özü olsun. 

44 Mucizeler gerçekleştiren herkes - ruhsal gücün kanıtlarını ortaya koyan herkes - bu şekilde dua 

etmiştir. İlk zamanlardaki patrikler bu şekilde dua ederlerdi: ruhtan ruha. Musa çölde ve Daniel aslanların 

ininde bu şekilde dua etti. Aynı şekilde, ruhsal duanın gücünü gözlerinin önünde kanıtlayarak, insanı 

gerçek dua bilgisinde güçlendirmek için İsa'da yaptım. 

45 İsa çölde kalabalığın önünde dua etti ve insanların şaşkınlığı karşısında somun ve balıkları çoğalttı. 

Lazarus'un mezarı başında dua etti ve iman ve merhametten doğan duanın sağlık ve yaşam verdiğinin 

kanıtını verdi. Öğrencileriyle birlikte dua ederek, onlara insanın Baba'sıyla nasıl iletişim kuracağını 

bildiğinde elde edeceği gücü gösterdi. 

46 Bu insanlık benim talimatlarımdan ne kadar uzaklaştı! İçindeki her şey yüzeysel, sahte, dışsal ve 

gösterişlidir. Bu nedenle ruhani gücü yok hükmündedir ve ruhundaki güç ve gelişim eksikliğini telafi 

etmek için kendini bilimin ve gelişmiş zekanın kollarına atmıştır. 

47 Bu şekilde, bilimin de yardımıyla, insan kendini güçlü, büyük ve kudretli hissetmeye başlamıştır. 

Ancak size söylüyorum ki, bu güç ve bu büyüklük, büyümesine ve kendini göstermesine izin vermediğiniz 

ruhun gücünün yanında önemsizdir. 

48 Ahlaksızlık ve materyalizm insanlar arasında zirveye ulaştığında ve onların kökenlerini 

unutmalarına neden olduğunda - tutkularının, zevklerinin ve ahlaksızlıklarının taşan akışı birçok insanı 

Tanrı'ya, ailelerine ve hemcinslerine karşı görevlerini bilmeyen anlamsız varlıklara dönüştürdüğünde, bu 

Söz, insanların susayan kalpleri için kristal berraklığında bir su çeşmesi gibi insanlığa geldi. 

49 Günaha o kadar alışmışsınız ki, yaşamlarınız size en doğal, normal ve izin verilebilir gibi geliyor; 

oysa Sodom ve Gomora, Babil ve Roma sanki tüm ahlaksızlıklarını ve günahlarını bu insanlığın üzerine 

yıkmış gibi görünüyor. 

50 Her ne kadar saçma görünse de, sözümün insanların kalplerinde yankılanması için uygun bir saat. 

51 Putperest Roma'yı hatırlayın, nasıl da -zevkten iğrenerek- bedenin zevklerinden bıkarak mesajımı 

almak için yüreklerini açmışlardı. 

52 Bu olaylar tekrarlanacak ve insanların hakikat yolundan en çok uzaklaştığını gördüğünüz uluslarda 

benim soyumun yükseldiğini göreceksiniz. 

53 Bilgelik, teselli ve yenilenme vaadiyle dolu Sözüm, saf olmayanın, kötünün asla ulaşamadığı 

kalbin tellerine seslenecektir. Yaşamın ışığına ve gerçeğine karşı ölü olanlar dirilecek ve uzun zamandır 

yok edilmiş olan ahlak yeniden tesis edilecektir. 
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54 Eğer o dönemde benim öğretimi benimseyen putperestler kurtuluşu Sözümün öğrettiği sevgide 

aramışlarsa, bu zamanın materyalistleri de kurtuluşlarının yolunu İsa'nın yaşamıyla bıraktığı örnekte 

arayacaklardır. Ama aynı zamanda Ruhumun o dönemde insanların üzerine döktüğü ruhani ışıktan da 

ilham alacaklar. Bu ışık ne içeriyor? Ruhsal yaşamın bilgisi, ruhun yeteneklerinin açığa çıkarılması, 

insanın nüfuz edemediği sırların aydınlatılması. 

55 Sizleri yeni Sözümün emanetçileri yaptım. Ruh'taki Varlığımın sizinle birlikte olduğundan emin 

olabilmeniz ve öğretilerimi özümsemeniz, yazmanız ve üzerinde düşünmeniz için yeterli zamana sahip 

olabilmeniz için, uzun bir süredir Kendimi size tanıttım. 

56 Bütün bunlar ne için? Öyle ki, aranızdaki tezahürüm sona erdiğinde, bunun ne emin olduğunuz ne 

de emin olmadığınız geçici bir görüntü olduğunu söylemeyeceksiniz. 

57 Artık bu öğretiler için son günün yaklaştığını Benden bildiğinize göre, sizi artık öğrenciler ya da 

talebeler olarak değil, Üstattan duyduğunuz mesajın tercümanları, habercileri ve tanıkları olarak 

bıraktığım için sorumluluk hissetmeye başlıyorsunuz. 

58 Bazılarınız inanç, güç ve gayretle doludur ve günün işine başlamak için uygun saati bekler. Ancak 

diğerleri kendilerinden şüphe eder ve savaştan önce titrerler. Bu sonunculara soruyorum: Sözümü 

doğrudan duymamış olan diğer halkların, yalnızca kendilerine ulaşan şeyin tanıklığıyla hareket ederek 

sizden önce çalışmaya başlamaları mümkün olacak mı? 

59 Sizi endişelendiren şey nedir? Kalbiniz Bana şöyle diyor: "Tanrım, materyalistlere ve inançsızlara 

gerçeği somut olarak kanıtlayamamak".  

Beni anlamadınız: Görünmez ve dokunulmaz olan ruhani olanı, şüpheci insanların gözleri önünde 

fiziksel olarak algılanabilir hale getirin ki ruhani olana inansınlar demedim. Her şeyden önce yaşamlarınızı 

arındırmanızı ve kendinizi öyle bir ruhsallaştırmanızı istedim ki, sözlerinizle ve çalışmalarınızla 

savunduğunuz öğretinin doğru olduğuna dair en iyi kanıtı vermiş olasınız. 

60 Her şeye bilimsel bir açıklama arayan birini tatmin edecek kanıtlar üretmek sizin için çok zor 

görünüyor. Bununla birlikte, öğretime yerleştirdiğim yücelik öyle bir yüceliktir ki, onda kendini gösteren 

her soruna bir yanıt ve açıklama getirebilecek çözümü bulacaksınız. 

61 Size geriye dönük bir öğreti getirdiğime inanıyor musunuz? Sözümü incelediğinizde, onun 

kendisini insanlığın hem ruhsal hem de entelektüel gelişimiyle uyumlu bir şekilde ortaya koyduğuna ikna 

olacaksınız. 

62 Ne daha önce ne de şimdi biliminizi kınıyorum, çünkü o, insanın aynı şekilde Benim gerçeğimi 

keşfettiği bir yoldur. Tüm bilgisiyle Beni arayan Beni bulur, varlığımı hisseder ve yasalarımı keşfeder. 

Benim itiraz ettiğim şey, sadece iyi amaçlar için yaratılmış olan bir şeyi kötü amaçla kullanmanızdır. 

63 Bugün insanlar Tanrı'nın doğasını ve gücünü anlama konusunda eskilere göre çok daha 

yeteneklidirler. Bunda bilimin insanın bilme yeteneği üzerindeki etkisini görün. 

64 İnsanlar hala sadece gözleriyle keşfedebildikleri şeylerin var olduğuna inandıklarında ve 

yaşadıkları dünyanın şeklini bilmediklerinde, gözlerinin bildikleriyle sınırlı bir Tanrı hayal ettiler. Ancak 

zihinleri birbiri ardına gizemleri çözdükçe, evren gözlerinin önünde daha da genişledi ve Tanrı'nın 

büyüklüğü ve her şeye gücü yeterliliği insanın merak uyandıran zekası için daha da arttı. Bu nedenle, bu 

süre zarfında size gelişiminizle uyumlu bir talimat vermek zorunda kaldım. 

65 Ama sana soruyorum: Vahyimin içerdiği şey maddi bilgi midir? Hayır, size öğrettiğim bilgi, 

gördüğünüz ve uzun zamandır keşfetmekte olduğunuz doğanın ötesindeki bir varoluşla ilgili. Benim 

vahyim, ruhu her şeyi keşfedebileceği, tanıyabileceği ve anlayabileceği bir yaşam seviyesine götüren yolu 

gösterir. 

66 Tanrı'nın Kendisini insanlara ruhsal olarak tanıtması - ruhsal dünyanın kendini tanıtması ve 

yaşamınızda kendini göstermesi - bilinmeyen dünyaların ve kürelerin kendilerini size iletmesi size 

imkansız ya da en azından garip mi geliyor? Bilginizin durmasını ve Baba'nın size zaten açıklamış 

olduğundan daha fazlasını asla açıklamamasını mı istiyorsunuz? 

67 Alışkanlık yapmayın ve bilgi ruhunuza sınır koymayın! 

68 Bugün ruhun öğretisini inkâr edebilir, onunla savaşabilir ve ona zulmedebilirsiniz; ama yarın 

gerçeğe boyun eğeceğinizi biliyorum. 

69 Her ilahi vahiy ortaya çıktığında mücadele edilmiş ve reddedilmiştir; ama sonunda o ışık galip 

gelmiştir. 
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70 Bilimin keşifleri söz konusu olduğunda, insanlık aynı derecede kuşkuluydu; ama sonunda 

gerçekliğe boyun eğmek zorunda kaldı. 

71 Maddeleşmeniz yüzünden inançsız oldunuz. Başlangıçta sadece gözlerinizin gördüğüne 

inanıyordunuz. Ama siz evrim geçirdiniz ve artık zekanızın keşfettiği şeye inandınız. Ruhunuz o sonsuz 

bilgi alanına girdiğinde neden maddi evreninizin ötesinde olana inanmayasınız ve onu tanımayasınız? 

Geleceğin insanlığının ne kadarını bileceğini henüz bilmiyorsunuz. Geçmiş zamanlardaki insanların 

maddi olduğu kadar manevi bilgilerini de bugün sahip olduğunuz bilgilerle karşılaştırın; bu size gelecek 

zamanlarda insan yaşamının nasıl olacağına dair bir fikir verecektir. 

72 Şimdi sizi yeni bir çağa uyandırmak, hazırlamak ve henüz görmediğiniz her şeyi size kehanetle 

duyurmak için uygun zamandır. 

73 Anlayın ki insanlar, benim gelişim doğru zamandaydı. 

Huzurum sizinle olsun! 
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Talimat 276 
1 Öğrettiklerimi dinlemeye gelen kalabalıklar arasında, bu Sözü ilk kez duyan "sonuncuların" 

geldiğini görüyorum. Daha önce ruhani ziyafetime davet edilmiş olanların tanıklığını almışlardı. Ama 

benim varlığıma ve Üçüncü Çağ'ın gelişine inanmayı reddetmişlerdi. 

2 Ama engelleri ve önyargıları aştıkları için yaklaştılar ve sesi taşıyanın dudaklarından dökülen ilk 

sözcükleri duymak onlar için yeterliydi: "Efendim, sizsiniz, sözünüzün özünü tanıyorum, ruhum titriyor." 

3 Ne mutlu 1950'deki tezahürümün sonuna kadar Beni duyanlara ve varlığıma inananlara. Çünkü 

size doğrusunu söyleyeyim, Ben ayrıldıktan sonra bile özüm onların yüreklerinden ayrılmayacaktır. 

4 Sesim şu anda büyük insan kalabalıklarını çağırıyor, çünkü birçok ruh için yeryüzündeki hac 

yolculuklarının sonu yaklaşıyor. Kalplerinde taşıdıkları o keder, o yorgunluk, o hüzün, daha yüksek bir 

yuva, daha iyi bir dünya özlemi içinde olduklarının kanıtıdır. Ancak yeryüzünde kat ettikleri son aşamayı 

vicdanlarının direktiflerine itaat ederek yaşamaları gerekir ki yeryüzündeki son adımlarının izi, 

yeryüzündeki çeşitli görevlerini yerine getirmek üzere daha sonra gelen nesiller için bir nimet olabilsin. 

5 Birçok insanın üzüntüsü, uzun yolculuklarında gölgesinde dinlenebilecekleri sık yapraklı bir ağaç 

bulamamış olmalarından kaynaklanır. Yollarının üzerinde ağaçlar buldular ama çoraktılar ve tohumları 

uyuşmuştu. 

6 Beni arayan, uzun zamandır umut eden tüm bu insanlar yakında sesimi duyacak ve ona koşacaklar 

çünkü yüreklerindeki son umut kalıntısı ve son iman kıvılcımı sönmedi. 

7 Ruhani çalışmalarım onları bekliyor; aradıkları, gölgesinde dinlenmek istedikleri ve 

meyvelerinden beslenmek istedikleri ulu ağaç budur. 

8 Oraya vardıklarında, açlıklarını ve susuzluklarını giderdiklerinde ve dinlenmek için 

sevindiklerinde, hayallerinde tüm geçmişlerinin geçip gittiğini görecekler: çölde işkence dolu gün 

yürüyüşleri, ayartmalarıyla karanlık zamanlar, tehlikelerle, ahlaksızlıklarla ve ölüm tehlikesiyle dolu 

uçurumlar. İçtikleri tüm acı kadehleri hatırlayacak ve hayatın zorlu yolculuğunun savaş yaralarını kendi 

içlerinde görecekler. 

9 Burada huzura kavuşacaklar. Onları bekliyorum. Yoldan çıkmamaları için onlara yol açıyor ve 

onları yüreklerinizde bayram sevinciyle karşılamanız için övgü şarkıları söylüyorsunuz. 

10 Önce yeni vahiylerime doğru mürit olacaklar, sonra sevgileri ve arzularıyla mürit olacaklar ve 

sonra ruhları bu özle gerçekten beslenip nüfuz ettiğinde, artık gölge bulmak için bir ağaç aramayacaklar. 

Varlığımı her yerde hissedecekler ve onun içinde gölge, sığınak, meyve, dinlenme ve huzur bulacaklar. 

11 "Sonuncuların" "ilklerle" güçlü bir şekilde buluşması ne kadar önemlidir ki, onlar da iyi 

örnekleriyle güçlenebilsinler ve ilk adımlarından itibaren itaat, gayret ve saflık yolunda ilerleyebilsinler. 

12 Birçok kez Beni Efendi olarak kabul ettiniz. Ama Ben Kendimi Yargıç olarak ilan ettiğimde, 

korkuya kapılıyorsunuz. O zaman kendinizi Benim önümde tertemiz göstermek için kendinizi en ufak bir 

lekeden bile bir an önce arındırmak istersiniz. Beni incitmiş olmanın pişmanlığı ağlamaya dönüşür ve 

ruhunuz dua ederek Bana yönelir. 

O zaman iyi bir pişmanlık eylemi gerçekleştirdiğinizi fark ettiğinizde, sakinleşirsiniz ve şimdi ruhları 

ışığıyla etkileyen İlahi Yargıcın sözünü duymaya layık hissedersiniz. 

13 Ne mutlu tövbe edenlere ve değişme ve yenilenme konusunda kesin kararlar alanlara, çünkü onlar 

saf olmayan ve zararlı olanın üzerine çıkabileceklerdir. Tövbe, iç gözlem ve ıslah kararları olmadan, 

ruhunuzda inşa etmeniz gereken mabet için hiçbir temel atmamış olursunuz. Ancak hatalarınızın farkına 

varır ve gelecekte bunlardan kurtulmak için mücadele ederseniz, vicdanınız hayatınızın tüm işlerinde size 

yol gösterecektir. 

14 İnsanların masum kurbanları kurban ederek arınmaya çalıştığı o zamanlar sizin için çoktan geride 

kaldı. Ayrıca, uzun süredir uyguladığınız oruç egzersizlerinin ve yanlış düşünülmüş kefaretlerin 

faydasızlığını da anladınız. Bugün sadece ruhunuzun yenilenmesi ve ruhsallaşmasının size huzur ve ışık 

verebileceğini biliyorsunuz. 

15 "İkinci Çağ "da gerçeğimi bir insan olarak örneğim aracılığıyla duyurdum. Mükemmel bir sevgi 

doktrini uğruna Kendimi sunarak masum ve bilinçsiz varlıkların gereksiz yere kurban edilmesini ortadan 

kaldırdım. Bana "Tanrı Kuzusu" dediniz çünkü o insanlar geleneksel bayramlarında Beni kurban ettiler. 

Gerçekten de Kanım insanlığa kurtuluş yolunu göstermek için döküldü. İnsanlık bu örnekten, bu 
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sözlerden, bu mükemmel yaşamdan ilham alsın ve kurtuluşu, günahlardan arınmayı ve ruhun yücelmesini 

bulsun diye, İlahi sevgim çarmıhtan o zamanın ve tüm zamanların insanlığı üzerine döküldü. 

16 Şimdi anlıyorsunuz ki Ben, kendiniz için ebedi bir barış yurdu, bir ışık giysisi ve tükenmez bir 

huzur yaratmak üzere Beni örnek alarak hak etmeniz gereken bir örnek oluşturmaya geldim. 

17 Yeni havarilerimde ruhanileşmiş ve bilginin ışığıyla dolmuş güçlü öğrenciler istiyorum. Üç 

Zaman'da size verdiğim vahiyler aracılığıyla size bilgi verdim. Ruhumu ya da ruhsal olana ait hiçbir şeyi 

maddi şeylermiş gibi araştırmanızı istemiyorum. Beni bilim adamları gibi incelemenizi istemiyorum, 

çünkü o zaman büyük ve acınacak hatalara düşersiniz. 

Babanızı alçakgönüllülük ve saygıyla sorgulamak için dua yoluyla ruhunuzu yükseltmeyi öğrettim. 

Çünkü o zaman gizli hazine, bilginiz için sağlananları görmenize izin vermek için biraz açılacak ve 

ilhamın ilahi ışığının anlayışınıza geldiğini hissedeceksiniz. 

18 Dua, sorularınız, endişeleriniz ve ışık arzunuzla Bana ulaşmanız için ruhunuza vahyedilen 

araçlardır. Bu diyalog sayesinde şüphelerinizi giderebilir ve bazı sırları gizleyen perdeyi yırtabilirsiniz. 

19 Dua, gelecek zamanlarda çiçek açacak ve bu insanlık arasında meyve verecek olan ruhtan ruha 

diyaloğun başlangıcıdır. Bugün tüm bunları Beni dinleyen bu halka açıkladım, öyle ki onlar ruhsallaşma 

zamanının öncüleri olabilsinler. 

20 Sanmayın ki ruhum ancak o zaman tüm insanların ruhunun üzerinde titreşmeye başlar. Size 

gerçekten söylüyorum, titreşimim, ilhamım, varlığım ve ışığım her zaman insanlarla birlikte oldu. Ancak 

mesajlarımı doğrudan almak için hiçbir zaman yeterince hazır olmadılar. 

21 Her zaman size yaklaştım, her zaman sizinle konuştum, her zaman sizi aradım. Öte yandan, siz 

Bana hiçbir zaman doğru yoldan gelmediniz, Benimle hiçbir zaman ruhun diliyle konuşmadınız ve Beni 

gerçekten olduğum yerde aramadınız. 

22 Size günahlarınızı gösterdiğinde, sözlerim karşısında yüreğinizi kaybetmeyin. Ayrıca size, 

insanların sahip olduğu tüm hataları ve eksiklikleri bağışladığımı ve ruhlarının önünde kusurlarını 

tanıyacakları bir ışık çağı açtığımı söylüyorum, böylece durgunluklarından yükselebilir ve şimdiye kadar 

nüfuz edemedikleri Çalışmamın içerdiği gerçeği öğrenebilirler. 

23 Yarın sorularınızı benim sesimin yanıtlamasını ister misiniz? Dua etmeyi öğrenin, çünkü bu 

gerçekleşmezse cevap veren zihniniz olacaktır. Ama ruhun dünyasına hiç nüfuz etmediği için size neyi 

açıklayabilecektir? 

Yükselen, Bana ulaşan, sevgimin ve bilgeliğimin kapılarını çalan ruh olmasına izin verin, bu sayede 

hiç keşfetmediğiniz muhteşem yaşamı bulacaksınız. 

24 Sözlerimin özüne inin ey öğrenciler, bugün size verdiğim dersin özünü orada bulacaksınız. 

25 Ben sizin dostunuzum - sırlarınızı emanet edebileceğiniz kişiyim - sizin için her şeyini veren 

kişiyim. 

26 Kalbinizi ondan kurtarabilmem için Bana bir keder emanet etmeye geldiğinizi görüyorum ve bunu 

gerçekten yerine getireceğim. Ancak bu sadece kötülüğün yüzeysel olarak değil, kökeninde iyileştirilmesi 

gerektiğini anladığınızda gerçekleşecektir - dua etmek ve istemek dışında, düzeltme, iç gözlem, yenilenme 

gereklidir. 

27 Sıkıntılarınızın nedenine sımsıkı sarılırsanız, sizi bir hastalıktan iyileştirmemin ya da herhangi bir 

sıkıntıdan kurtarmamın ne yararı olabilir? 

28 Dua edin ki ışığımı alabilesiniz ve onun aracılığıyla denemelerinizin ve talihsizliklerinizin 

nedenlerini ya da kökenini keşfedebilesiniz. Alçakgönüllülüğünüzün güçlendiğini hissedebilmek için dua 

edin. Ancak bundan önce, bedensel kabuğunuza olduğu kadar ruhunuza da zarar verebilecek her şeyden 

kaçınmak için tüm iradenizi kullanın. 

29 Hepiniz Bana gelin ve acılarınızdan kurtulun. İmanınızın sizi sağlığınıza kavuşturma ve 

kurtuluşunuzu sağlama mucizesini gerçekleştirdiğinden emin olun. Mucize bende değil, sizde. Ama 

unutmayın ki, mucizeyi elde etmek için artık dokunmanız gereken Benim giysim değil, imanınız ve 

yükselişinizle Ruhumun önüne gelmelisiniz. 

30 Kaç kişi bu şekilde sağlığına kavuştu çünkü acılarının kaynağını zamanında keşfetmeyi bildiler ve 

muzaffer olana kadar tüm inanç ve iradelerini savaşmak için kullandılar! Bu buluşma yerlerinden birine 

giderek ya da sadece sorarak zaten her şeyi elde ettiklerine inandıkları için, özlemini duydukları şeyi elde 

edemeden üzgün, kafası karışmış ya da hayal kırıklığına uğramış kaç kişi oradan ayrılmıştır. Çektikleri 

acıların nedenini keşfetmekle hiç ilgilenmediler ve aradıkları iyiliğe ulaşamadan ayrılmak zorunda 
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kaldılar. Onlar ruhani ışıktan yoksun yaşayan, acılarının nedenini ve sağlığın ya da huzurun değerini 

bilmeyen kişilerdir. 

31 İnsanların büyük bir kısmı kalplerinde bir Thomas taşır, inanmak için görmek ve dokunmak 

isterler. Ama size söylüyorum, öğrencilerimin en inançsız olanlarına verilen bu kanıtlar bu zamanda 

tekrarlanmayacak, çünkü dünya Beni başka bir zaman bir insan olarak görmeyecek ve çünkü bu örneği 

çocuklarımın her birinin önünde açık bir kitap olarak bıraktım ki bu dersi kavrasınlar. 

32 Kendimi dünyaya yalnızca bir insan olarak gösterebileceğimi düşünmeyin. Hayır, şimdilik 

Kendimi ruhsal olarak sizde hissettiriyorum ve bu, Kendimi insanlara sayısız yolla tanıtabileceğimin 

kanıtıdır. Her şeyi ben yarattım ve sizi tanıyorum, bu nedenle bu insanlığın uyuyan ruhunu nasıl 

sarsacağımı biliyorum. 

33 O günlerdeki alçakgönüllülüğüm insanların kalbini sevgiyle titretti. Beni dünyada temsil ettiklerini 

iddia edenlerin gösterilerini izlemeye alışmışlardı. İnsanlar kralların Kralı'nın taçsız geldiğini ve 

yeryüzünde bir tahtı olmadığını gördüklerinde gözleri açıldı ve gerçeği anladılar. 

34 Aynı şekilde, bu zamanda da dünyayı alçakgönüllülüğümle titreteceğim; bunun ilk kanıtlarını, 

aralarında mesajımı duyurmak için Yeni Çağ'ın gelişini ilk hissedenlerin sadeliğini ve inzivasını seçerek 

size verdim. 

35 Benim adımı kullanarak insanlığa ruhsal olarak hükmedenlerin vay haline; eğer böyle yaparak 

insanlığın ilerlemesini engellemiş ya da hataya düşmesine neden olmuşlarsa, binlerce insanın gerçeği 

aramak için saflarını terk ettiğini görecekler! Hayatı kolaylaştırmak yerine insanlar için daha acı verici 

hale getiren bilim insanlarının vay haline, çünkü o zaman tüm bilimleriyle gerçekleştiremeyecekleri 

mucizeleri yoksulların ve cahillerin gerçekleştirdiğini görecekler! 

36 Bu dönemin mucizeleri de aynı şekilde gelecek nesiller için bir tanıklık olarak yazılmıştır. Ama 

size doğrusunu söyleyeyim, bu mucizeler bedenden çok ruhta gerçekleşecektir. 

37 O İkinci Zamanlar'da çok sayıda hastayı iyileştirdim. Körleri, cüzamlıları, cin çarpmışları, 

sağırları, topalları ve dilsizleri iyileştirdim. Hepsi bedenen hastaydı, ama bedenleri üzerinde 

gerçekleştirilen mucize sayesinde ruhları dirildi. 

38 Şimdi her şeyden önce ruha ışık vermeye, ona özgürlük vermeye, inancını ateşlemeye ve onu her 

kötülükten iyileştirmeye geliyorum ki daha sonra bedenini güçlendirmek ve iyileştirmek için onu ele 

geçirebilsin. 

39 Sizi zaman içinde daha da gelişmiş bulmam gerektiğini ve bu nedenle derslerimin de giderek daha 

yüksek olması gerektiğini düşünmüyor musunuz? 

40 Bu nedenle, dünya artık Benim bir ahırda doğduğumu ya da bir çarmıhta öldüğümü görmeyecek, 

ama ruhani varlığımı hissetmek için yukarı doğru evrimleşmek zorunda kalacak. 

41 İnsanlık, şu anda etrafınızı saran acı, sefalet ve kaos size öngörülemez geliyor mu? Eğer 

şaşırdıysanız, bunun nedeni kehanetlerimle ilgilenmemiş ve kendinizi hazırlamamış olmanızdır. Her şey 

öngörülmüştü ve her şey duyurulmuştu, ama siz iman etmediniz ve sonuç olarak şimdi çok acı bir kâse 

içiyorsunuz. 

42 Bugün bile insanın anlama yetisi aracılığıyla kehanette bulunuyorum. Bazı kehanetler yakında, 

bazıları ise sadece uzak zamanlarda gerçekleşecektir. Onları duyan bu insanlar, onları insanlığa duyurmak 

gibi büyük bir sorumluluğa sahiptir. Çünkü onlar insanların içinde yaşadıkları gerçekliği anlamalarını 

sağlayan bir ışık içerirler, böylece uçuruma doğru çılgınca gidişlerinde duraklayabilirler. 

43 Elçilerim uluslara, henüz bilmedikleri ve nasıl kullanacaklarını bilmedikleri bu tür güçleri ve 

unsurları kullanarak büyüklük ve güç için aptalca ve çılgınca çabalamaya devam ederlerse, Rab tarafından 

yaratılan cennet olan ve daha sonra insanların günahları ve itaatsizliği nedeniyle bir gözyaşı vadisine 

dönüşen bu dünyanın, insanların alçaklığının bir sonucu olarak bir ölüm ve sessizlik alanına dönüşeceğini 

bildireceklerdir. 

44 Bunu bilim için bir başarı ya da zafer olarak nitelendirebilir misiniz? Barış ve uyum içinde bir 

yaşama kavuşmak insanlık için bir zafer olacaktır; çünkü o zaman hem insani hem de ruhani en büyük 

başarılarının temelini atmış olacak, size öğütlediğim şu emri yerine getirmiş olacaktır: Birbirinizi sevin. 

45 Başka diyarlardan bu halka çok sayıda insan gelecek ve bu dönemde tanık olduğunuz ruhani 

olaylar ve size verdiğim vahiyler ve kehanetler hakkında sizi hevesle sorgulayacaklar. Çünkü dünyanın 

pek çok yerinde, ilahi ışınımın bu zamanın insanlığıyla konuşmak üzere Batı'da bir yere indiğini söyleyen 

mesajlarım alındı. Zamanı geldiğinde, onların başka halklardan ve uluslardan gelip sizi aradıklarını 
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göreceksiniz. O zaman büyük mezheplerin adamları, Kendime hitap ettiğim kişilerin onlar olmadığını 

anlayacaklardır. 

46 Şimdi neden materyalizminize karşı savaşmanızı, tüm şüphelerinizi ve hatalarınızı ortadan 

kaldırmanızı istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü insan kardeşlerinizin size geldiklerinde hayal kırıklığı ya da 

düş kırıklığı yaşamalarını istemiyorum. Onların size kardeş demek yerine düşman olmalarını istemiyorum. 

47 Dünyada var olan böylesine büyük bir karmaşa karşısında acı çekmiyor musunuz? Böylesine 

büyük bir ruhsal karanlık karşısında acı çekmiyor musunuz? 

48 İyi öğrenciler olun - bilginizde büyük, öğretme tarzınızda alçakgönüllü olun. Hayatın size sunduğu 

her ekim fırsatını değerlendirmenizi söylüyorum. Ancak, üstat olmadan kendine üstat diyen herkesin, 

yolunda yaptığı her şeyden ve yolunda yaşadığı sınavlardan sorumlu olacağının farkında olmalısınız. 

49 Bu, kendinizi rutinden kurtarabilmeniz, kendinizi ilerleme yoluna koyabilmeniz ve bu Çalışmanın 

saflığını gerçekten bilebilmeniz için değerli bir düşünme anıdır. Çünkü hepiniz onun saflığını ne 

düşündünüz ne de anladınız. Yine de aranızda öyle garip tapınma biçimleri ve uygulamalar görüyorum ki, 

ayinlere eğilimi olan bazılarını memnun etseler bile, çoğunun kafasını karıştırıyorlar. Bu kişiler, böyle 

yaparak gelecekte alay konusu olacaklarının farkında değiller. 

50 Sizce Üstat insanların eserini yok etmesinden mi korkuyor? Hayır, millet, Baba'nın korkacak bir 

şeyi yok, onun eseri yok edilemez. Sizden istediğim gerçeği sevmeniz, Benim İşimi tüm saflığıyla 

sunmanızdır. Çünkü bunu yapmazsanız, hangi dini toplulukta olursa olsun, kardeşlerine merhamet 

göstermeden, onlara ekmek yerine taş, ışık yerine karanlık ya da gerçek yerine yalan vererek komşularının 

kafasını karıştıran, onları yozlaştıran ya da yaralayan herkesin yaptığı gibi çok acıya neden olacaksınız. 

51 Hepiniz bu Sözü aldınız, insanlar, duyduklarınızın farkında olun ve yine de size söylüyorum: 

Hiçbir şey sizi Bana hizmet etmeye ya da belirlenen yolu izlemeye zorlayamaz. Ama kim istekliyse, kim 

yüreğinde hissettiği sevgiye karşı koyamıyorsa, kim bu yolda ayağını kana bulamaktan korkmuyorsa, o 

zaman çarmıhını yüklenip Efendisini izlesin ve insan kardeşlerinde Bana hizmet etmeye hazır olsun. 

52 Onlara gerçeğin yolunu öğretmek, Tanrı'nın krallığından söz etmek, insanlara maneviyatı 

göstermek ve onları karışıklıktan, haksızlıktan ve kötülükten kurtarmak için büyük insan kalabalıkları 

arasında bulunan İlyas'tır. 

53 İlyas insanları tövbeye çağırır, onlara erdemleri ve sevgiyi gösterir, böylece onları koyun gibi 

ağıldan çıkarıp Bana götürür. 

54 Bu Üçüncü Çağ'da, sözümü size iletmek için evrensel ışınımı insan aklına yönlendirdim. Ancak 

insanlık henüz Benim İlahi tezahürümü dikkate almadı, çünkü kendi hislerine, fikirlerine göre birçok tanrı 

yarattı. Ama ben size söylüyorum: Ne başlangıcı ne de sonu olan ve insana iyiyi kötüden ayırt etmeyi 

öğreten vicdanının ışığı olan İlahi Ruhundan bir kıvılcım veren tek bir gerçek Tanrı vardır. 

55 Seçilmiş İnsanlar: Çeşitli inanç ve doktrinlerin, çeşitli kilise ve mezheplerin bilginleri bu ruhsal 

öğretinin meyvelerini keşfetmek için kendilerini eğitmektedirler. Size şu anda yönelmekte olduğunuz 

Tanrı'nın doğasının ne olduğunu soracaklardır. Eğer hazırlıklı olursanız, her soruya nasıl cevap vereceğini 

bilen aydın insanlar olacaksınız. Bu davayı nasıl savunacağınızı bilmenizi istiyorum çünkü doğruyu 

söyleyeceksiniz. Kendinizi ruhsallaştırdığınızda, insanlardan korkmanıza gerek kalmaz çünkü sözleriniz, 

düşünceleriniz ve işlerinizle benim gerçeğime tanıklık edeceksiniz. 

56 Yasamı yerine getirirseniz, insanlar sizi aldatıcı olarak görmeyecektir, çünkü itaatinizi görecek ve 

sizi kendi kardeşleri olarak kabul edeceklerdir. 

57 Kendi içinde iyi ilkelere sahip olan, davranış biçimleri üzerinde düşünen, sözlerinden yalanı 

çıkaran, komşusu için sevgi, şefkat ve merhametle hareket eden herkes, tanrısallığımın tezahürünü kendi 

içinde hissedecek ve davranış biçimlerinin cömertliğinde ve iyilik yapma kararlılığında Tanrısı gibi 

olacaktır. 

58 Böyle kalpler ne kadar az! Yasamı bu şekilde yerine getirenlerin sayısı azdır. Ama seçilmiş halk 

olan sizler, size iyilik yapmayı öğrettim. Bunu iyi düşüncelerinizle, dualarınızla yapabilirsiniz. Dua 

yoluyla ruhunuzu Benim İlahiliğime yükseltebilirsiniz. Sonsuz olduğum için, sizi okşamak, size teselli 

vermek ve yasalarıma uymayı öğretmek için dünyanıza indim. 

59 Her gün size erdemleri uygulamayı öğretmek, sizi sevgime emanet etmek ve her yerde iyilik 

yapma niyetiyle, yenilenme niyetiyle ayağa kalkabilmeniz için ruhunuzu ve zihninizi aydınlatmak üzere 

aranızda bulundum. Karanlıkta olanlar sizin ışığın çocukları olduğunuzu görsünler diye size bağışlamayı 
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öğrettim. Bu şekilde, iyi örneğiniz aracılığıyla dünyaya gerçeğin yolunu gösterebilir ve sevgi işlerinizle 

sözümü aldığınıza tanıklık edebilirsiniz. 

60 İnsanların sizi suçlayacakları hiçbir şey olmayacak çünkü iyilik yapmak için Benden ilham 

aldığınızı anlayacaklar. 

61 Benim isteğim olduğu üzere, bu ruhani çalışmada çalışın ki insanlığa yeni ufuklar gösterebilesiniz, 

şimdiye kadar yol aldığı karanlık yolları aydınlatabilesiniz. 

62 Kendinizi doğrudan Bana emanet edin, çünkü ruhunuza nüfuz edebilecek ve sırlarınızı sonsuz 

şefkat ve sınırsız sevgiyle duyabilecek tek Kişi Benim. 

Huzurum sizinle olsun! 
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